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Vychází pod záštitou české dermatovenerologické společnosti

Cena: 57 Kč

Imunoterapie, která dává šanci více pacientům
s těmito onemocněními:
pokročilý maligní melanom – v monoterapii včetně
1,2,3,4
adjuvantní léčby nebo jako součást kombinované léčby
pokročilý/metastazující NSCLC
– po předchozí chemoterapii4,5,6
pokročilý renální karcinom – v monoterapii
nebo jako součást kombinované léčby4,7,8
recidivující/rezistentní Hodgkinův lymfom
– po přechozí léčbě (ASCT a brentuximab vedotin)4,9
rekurentní/metastazující SCCHN – progredující při
nebo po léčbě platinovými deriváty4,10
pokročilý/metastazující uroteliální karcinom
– po selhání léčby platinovými deriváty4,11,12
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace: Melanom: v monoterapii/kombinaci
s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo metastatického) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením
lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastatického NSCLC po předchozí chemoterapii
u dospělých. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním
nebo vysokým rizikem. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem.
Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC):
monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování*: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé
2 týdny (všechny indikace), nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom). Kombinace s ipilimumabem: Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min)
s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny, nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny
(240 mg), resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek,
dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny, nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg), resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny.
Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max. 12 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Způsob podání: Pouze
jako i.v. infuze. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky.
Pacienti mají být průběžně sledováni (min. do 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se musí dávka kortikosteroidů snižovat
postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo jakýchkoli život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG
≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová
imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, a nepředpokládá se, že inhibice nebo indukce enzymů cytochromu P450 (CYP)
nebo jiných enzymů metabolizujících léky současně podávanými přípravky bude mít dopad na jeho farmakokinetiku. Vzhledem k potenciální interferenci systémových kortikosteroidů nebo jiných
imunosupresiv s farmakodynamikou nivolumabu je třeba se jejich podávání na počátku, před zahájením léčby, vyhnout. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků.
Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se
nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, svědění, průjem a nauzea, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu,
hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie; u kombinace s ipilimumabem dále
i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin. Další
podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba.
Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v 10ml injekční lahvičce
s uzávěrem a tmavě modrým, resp. šedým odtrhovacím víčkem; 24 ml koncentrátu ve 24ml injekční lahvičce s uzávěrem a červeným odtrhovacím víčkem. Velikost balení: 1 injekční lahvička. Držitel
rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-003. Datum první registrace: 19. 6. 2015. Datum poslední revize textu: červenec 2020.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem,
pokročilý renální karcinom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic, klasický Hodgkinův lymfom a skvamózní karcinom hlavy a krku. Podrobné informace o tomto
přípravku jsou dostupné na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, www.b-ms.cz. Před předepsáním se seznamte
s úplnou informací o přípravku.
*Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku.
1. Weber JS, et al. Lancet Oncol 2015;16:375-84. 2. Robert C, et al. N Engl J Med 2015;372:320-30. 3. Weber J, et al. N Engl J Med 2017;377:1824-1835. 4. Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2020. 5. Brahmer J, et al. N Engl J Med 2015 Jul
9;373(2):123-35. 6. Borghaei H, et al. N Engl J Med 2015;373(17):1627-39. 7. Motzer JR, et al. N Engl J Med 2015;373:1803-1813. 8. Motzer RJ, et al. N Engl J Med 2018; 378:1277-1290. 9. Armand P, et al. Journal of Clinical Oncology 2018;36:1428-1439.
10. Ferris RL, et al. Oral Oncology 2018 (81):45-51. 11. Sharma P, et al. Lancet Oncol 2017; 18:312-22. 12. Bedke J, et al. Oral presentation at German Society for Hematology and Medical Oncology (DGHO) Annual Meeting 2017.
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Gutta cavat lapidem non

vi sed saepe cadendo
„Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo,“ vybaví se člověku,
když usedne k panu Štístkovi, kterému kape za ty roky už kolikátá infuze Opdiva. Ano, to je ten pán, který si i v kovidové době dojde pro svoji dávku…
dávku anti-PD-1-inhibitoru, který drží jeho metastázy melanomu v šachu
tak dobře, že sice úplně nezmizely, ale neví o nich a nijak mu nevadí.
„Co je nového?“ zahájí small talk. Ve škole jsme na to reagovávali Nový
Bydžov, Nová Bystřice, Nové Strašecí, ti kreativnější přihodili třeba i Nové
Město pod Smrkem. Dnes je to kovidová pandemie. Je ale vůbec ještě COVID-19 nový? Už s ním koexistujeme víc než půl roku, odstávají nám kvůli němu ušní boltce od gumiček respirátorů, máme pod nimi
rosaceu, kdo dával vloni hodně peněz za rtěnky, letos ušetří…
Zvykli jsme si povídat s přáteli přes obrazovku počítače, učit takto, přednášet (Obr. 1), schůzovat
(Obr. 2)… Zjistili jsme, že zoom není jen objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností, ale něco, co umí
spojovat lidi, sousedy od vedle, ale i z protinožců dělá sousedy od vedle. Někdy se sice kousnou, ale jinak
jsou jako živí, prostě live.
Od června jsme také my najeli na Virtuální dermatologický update. První velká a vlastně i mezinárodní
online vlaštovka, která se velmi vydařila. Že hybrid nemusí být jen pohon na fosilní palivo a zároveň i elektřinu, ale také oslava a navíc seminář, jsme se přesvědčili v září. Bylo to nakonec do třetice všeho dobrého.
Poprvé se nestihli v průběhu několika měsíců vyjádřit úředníci, jestli můžeme do Rezidence pražského
primátora, podruhé jsme na jaře sice směli, ale kvůli kovidu nemohli, a potřetí jsme sice směli, ale na
poslední chvíli ne do Rezidence, ale vedle do budovy Nové radnice do jejího velkého Zastupitelského sálu.
Řada účastníků měla dokonce samostatnou lóži, něco na způsob první třídy v letadlech arabských leteckých společností, ale z průhledného plexiskla (Obr. 3). Co na tom, že nám oslavenec, tedy časopis Česko-slovenská dermatologie o rok zestárl, takže jsme si oslavu jeho stých narozenin užívali až tehdy, když
mu bylo už požehnaných sto jedna. Radost měli z jeho dlouhověkosti nejen posluchači, ale i přednášející
odborných i medicínsko-populárních témat. Na dálku s námi byl dr. Uzel, zblízka dr. Šmoldas (Obr. 4). Jeho
popis pohledu na sebe zevnitř (kolonoskopie) i zážitky z kovidového odběrného místa jsou nezapomenutelné, a pokud přece, tak si je můžeme spolu s ostatními přednáškami osvěžit na www.dermaupdate.cz.
Kongres Evropské asociace dermatoonkologie i Evropské akademie dermatologie a venerologie také
schroustají a zase vyplivnou transkontinentální evropské i mezikontinentální optické kabely. EADO jsme
už úspěšně domoderovali a odpřednášeli (Obr. 5), u EADV se na to v tomto okamžiku ještě těšíme, ale
až budete po mně tenhle úvodník číst, tak už se možná zase budeme těšit na něco jiného. Gutta cavat
lapidem non vi sed saepe cadendo, sic homo fit doctus non vi, sed saepe studendo, ano, kapka hloubí
kámen nikoliv silou, ale častým padáním, podobně se člověk stává učeným ne mocí, ale až po dlouhé
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Obr. 2

Obr. 1

Přednášky

Evropská schůze

Obr. 3

době studia. Proto se lékař postgraduálně vzdělává, třeba i na kongresech, po celý život. Má za to také
nějakou odměnu? „Když Pán spatřil mzdu služebníků v tomto domě, odvrátil se a hořce zaplakal,“ občas
zažertují dermatovenerologové biblickým citátem. Tedy přesněji, citátem, který vypadá jako biblický, ale
v Bibli ho nenajdete. „Proč už někdo nezvýší našemu oboru minutovou režii,“ zaznívá posledních 18 let
v kuloárech i na pódiích českých odborných akcí. Stejně dlouhou dobu se o to snaží i výbor České dermatovenerologické společnosti (ČDS) a dostává od příslušných úředníků obvykle dobré, ale nereálné rady,
jak toho dosáhnout.
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Proto se ČDS rozhodla, že využije současné otevřené náruče směrem k prevenci a k indikátorům kvality
a přišla s revolučním nápadem. Pojďme si nechat zaplatit ze zdravotního pojištění za prevenci. Nápad to
zase tak originální nebyl. Měli ho už dávno před námi i pneumologové, gynekologové nebo diabetologové
a VZP ho označuje jako VZP+. V polovině října jsem byl na druhém jednání s VZP k tomuto tématu
a dostali jsme se významně dopředu. Stručně řečeno – s účinností od 1.10.2020 již existují 2 signální kódy
VZP číslo 44400 a 44401. První z nich vykážeme v případě, že provedeme preventivní vyšetření kožních
nádorů a pacient je v současnosti v pořádku. Pokud je ale vhodné, aby opět přišel na kontrolu, vykážeme
k tomu zároveň kód pro dispenzarizaci. Kód 44401 se zadává v případě, že u pacienta při preventivním
vyšetření najdeme patologii a je indikován k dalšímu léčebnému postupu. Nemusím připomínat, že se zde
očekává, že u diferenciální diagnostiky v onkodermatologii používáme optický dermatoskop, takže bychom
ho měli v ordinaci mít. VZP si vykazováním těchto signálních kódů do konce roku 2020 zatím mapuje terén
a podle výsledků nastaví odměny za tuto vykazovanou péči od 1.1.2021. Vše ještě dostaneme písemně, ale
v podstatě se bude vycházet z toho, kolik procent pacientů do vykazování této prevence zahrneme, a podle
toho získá ordinace příslušný bonus.

Moderování a přednášení na kongresu
Evropské asociace dermatoonkologie

Obr. 5

Dr. Šmoldas při oslavě 100 let
časopisu ČS Dermatologie

Obr. 4

„A dělo se něco zajímavého přes prázdniny?“ zeptal se pan Štístko, posílený notnou dávkou Opdiva. „To
víte, že ano. Přes prázdniny různé subjekty vždycky využívají dovolených s menší ostražitostí dotčených
subjektů a každý rok se snaží něco získat ve svůj prospěch. Tohle vás bude zajímat už kvůli vaší diagnóze,“
řekl jsem pacientovi. Výbor ČDS zjistil, že Česká onkologická společnost ČLS JEP, z.s., vyvíjí iniciativu
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s cílem vytvořit Národní onkologický plán. Je to dobrý nápad a Česká dermatovenerologická společnost
se velmi ráda svými onkodermatologickými aktivitami i svými českými a zahraničními experty do přípravy
tohoto plánu zapojí.
V posledních dvou měsících se ale mezi dalšími odbornostmi šíří informace, že Česká onkologická
společnost bez konzultace s ostatními obory vydává vůči ministerstvu, pojišťovnám, etickým komisím,
CRO a ředitelstvím nemocnic negativní doporučení ohledně organizace práce nebo šíře poskytovaných
služeb v jednotlivých oborech včetně dermatovenerologie. V podstatě navrhuje, abychom si onkodermatologii „přestrukturovali“ v jejich prospěch, obdobně jako nám před časem radili alergologové s atopickým
ekzémem nebo plastičtí chirurgové s dermatochirurgií. To lze považovat za nekvalifikované zasahování do
působnosti jednotlivých oborů bez znalosti jejich českých i evropských vzdělávacích programů, evropské
certifikace pracovišť nebo superspecializovaných evropských kvalifikačních zkoušek atd.
Zakazování používání terapeutických postupů (u nás například celé farmakoterapie včetně fotodynamické léčby a samozřejmé moderní imunoterapie a další cílené léčby včetně adjuvance) nebo provádění klinického výzkumu (tomu se například AIFP velmi podivovala, protože by to vedlo k jeho ukončení
v České republice pro nedostatek vhodných pacientů) nám kvalifikovaným odborníkům směřuje k ohrožení
kvality a dostupnosti onkologické péče u jednotlivých diagnóz. Celý systém by se tak zbytečně prodražoval
a zpomaloval, čímž by se zbytečně poškozovalo zdraví konkrétních pacientů.
Současná mezioborová kooperace v rámci komplexních onkologických center, základní i klinický onkologický výzkum, spojení prevence, léčby a dalšího sledování nemocných je dobrým příkladem fungující
spolupráce i pro neonkologická onemocnění a může být vzorem pro ostatní země střední a východní
Evropy, které se od nás mohou inspirovat. Byla by velká škoda pro pacienty i pro český zdravotní systém,
kdyby se touto restriktivní aktivitou onkologů, zřejmě z jejich neznalosti jejího komplexního fungování, nekvalifikovaně a nenávratně narušila. Česká dermatovenerologická společnost obdobně jako další odborné
společnosti ČLS JEP, z.s., vyzvala Českou onkologickou společnost, aby upustila od vydávání vlastních
jednostranných stanovisek, která obsahují faktické chyby a zasahují do kompetencí jiných společností.
Navíc když jsou připravována bez diskuze směřující k dosažením konsenzu s nimi.
Kap, kap, a je to. Opdivo panu Štístkovi dokapalo. Takovým pacientům, kterých je v České republice nových kolem 30 000 ročně, pomáháme obdobně jako kolegové v rozvinutých evropských zemích s kožními
nádory na dermatovenerologických pracovištích už od nepaměti a bylo by smutné i nezodpovědné, kdyby
nám v tom některá partnerská odborná společnost ČLS JEP bránila.
Nebojte, postupnými kroky budeme i nadále bránit integritu našeho oboru i zvyšovat úhradu naší práce.

Prof. MUDr. Petr Arenberger,
DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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ZASLOUŽÍ SI VÁŠ

RECEPT

Účinná a léty ověřená
KOŽNÍ EMULZE NA SUCHOU KŮŽI
Zkrácená informace o přípravku:
EXCIPIAL U LIPOLOTIO 40 mg/ml kožní emulze. Složení: 1 ml emulze obsahuje: urea 40 mg. Indikace: K ochraně a ošetřování velkých ploch citlivé nebo mírně podrážděné kůže, pro
suchou až velmi suchou kůži, vhodné k doplňkové lokální léčbě kožních onemocnění silně účinnými kožními přípravky, k péči o pokožku při doléčování kožních onemocnění. Svědivé
projevy, atopický ekzém, psoriáza. Dávkování a způsob podání: Přípravek se nanáší 2 - 3x denně na postižená místa. Dávkování platí i pro děti. Kontraindikace: Hypersenzitivita na
léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v SPC. Upozornění: Nemá se aplikovat do otevřených ran. Nežádoucí účinky: Vzácné: hypersenzitivita. Uchovávaní:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Způsob výdeje: Výdej přípravku je možný bez lékařského předpisu, přípravek je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Registrační číslo:
46/096/91-S/C. Držitel rozhodnutí o registraci: Galderma International, La Défense Cedex 92927, Francie. Datum revize textu: 16. 1. 2019. Před předepsáním přípravku si přečtete
úplný souhrn údajů o přípravku.

Materiál je určen zdravotnickým odborníkům.

*Zdroj: Agentura AKO kvantitativní reprezentativní průzkum – dermatovenerologové a pediatři
v České republice a na Slovensku, 09/2017.

Galenoderm s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika, www.galenoderm.com
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I. O.: Léčba je hrazena u středně těžké a těžké formy chronických kožních onemocnění doprovázených plošně
rozsáhlou xerodermií a u závažného hand foot syndromu způsobeného protinádorovou terapií.
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Cena: 57 Kč
Za odbornou správnost
příspěvků odpovídají
autoři článků.

značka péče o pleť se sklonem k akné

c

doporučovaná dermatology
v České republice*

NOVINKA

EFFACLAR SÉRUM
ULTRA KONCENTROVANÉ
PROTI NEDOKONALOSTEM PLETI
A STOPÁM PO AKNÉ
AKTIVNÍ LÁTKY
V DOKONALÉ ROVNOVÁZE:
KYSELINA SALICYLOVÁ
NAPOMÁHÁ UVOLNIT
NAHROMADĚNÉ SÉBUM

LHA

VYHLAZUJE PLEŤ, ANIŽ BY
ZPŮSOBOVALA DISKOMFORT

NIACINAMID

MÁ PROTIZÁNĚTLIVÝ ÚČINEK, ZMÍRŇUJE
HYPERPIGMENTACI A REGULUJE SÉBUM

KYSELINA GLYKOLOVÁ
ZLEPŠUJE OBNOVU BUNĚK

OBSAHUJE TAKÉ TERMÁLNÍ VODU Z LA ROCHE-POSAY
A KYSELINU CITRONOVOU

* Studie provedená společností IQVIA, v období listopad–prosinec 2019, Česká republika, 90 dermatologů odpovídalo na otázku:
Kterou dermokosmetickou řadu (značku) přípravků doporučujete svým pacientům u následující diagnózy nejčastěji: akné?

NOVÉ TRENDY V TERAPII POLINÓZY
Seberová, E.

RESPIRAL s.r.o., Plzeň

SOUHRN: Polinóza je velmi časté alergické onemocnění s negativním dopadem na kvalitu života pacienta. Alergická rýma je navíc významným rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu. Komplexní léčba
zahrnuje režimová opatření, farmakoterapii a alergenovou imunoterapii. Nejčastěji užívané léky jsou
antihistaminika 2. generace, topické nosní steroidy a jejich kombinace.
KLÍČOVÁ SLOVA: polinóza – pylové alergeny – symptomatická a profylaktická léčba – alergenová
imunoterapie
Summary: Pollinosis is a very frequent allergic disorder with negative impact on quality of life of patients. Besides, allergic rhinitis is an important risk factor for bronchial asthma developing. In the complex
therapy all the segments (avoiding of allergen, conventional pharmacotherapy and allergen immunotherapy) play an important role. The most used drugs are 2nd generation of histamin antagonists, topical
intranasal steroids and the combination of both.
Key words: pollinosis – allergens of pollen grains – symptomatic and prophylactic therapy – allergen
immunotherapy

ÚVOD
Alergie na pyly patří k nejčastějším projevům přecitlivělosti. V Evropě postihuje až 20–40 % populace,(1) zejména v dětském a produktivním věku.
Příčinou onemocnění, které nazýváme polinóza, je
porucha imunitního systému, který vyvíjí nepřiměřenou obrannou reakci na neškodné struktury přítomné na povrchu pylových zrn: pylové alergeny.
Pylové alergeny
Alergickou reakci mohou vyvolat prakticky všechny pyly, ale z epidemiologického hlediska jsou
významné pouze pyly, jejichž vlastnosti umožňují
jejich široké rozšíření v ovzduší. Jsou to většinou
pyly plevelných rostlin. V Evropě bylo popsáno 6
základních skupin rostlin, jimiž je senzibilizována
většina populace.(2) Z nich jsou u nás nejčastěji
zastoupeny: pyly větrosprašných stromů, především břízy, lísky a olše které kvetou jako první
(vrchol jarní pylové sezóny je březen, duben), po
nich nastupují pyly travin (s vrcholem v červnu
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a červenci) a pelyněk (méně ambrozie), kvetoucí
spíše na konci pylové sezóny (srpen, září). Pylové
zrno samotné není alergen, ale je zdrojem alergenů, neboť je nositelem většího počtu alergenních
molekul. Řada alergenů z různých rostlin vykazuje
značný stupeň podobnosti, která je příčinou zkřížené reakce u senzibilizovaných jedinců.
Alergická reakce
Alergická reakce u polinózy je typickým příkladem
alergie 1. typu, tj. reakce iniciovaná kontaktem
alergenu se specifickou protilátkou třídy IgE. Je
řízena Th2 lymfocyty a jejich produkty. Hlavním mediátorem časné fáze alergické reakce je histamin,
který je zodpovědný za rychle se rozvíjející nosní
a oční příznaky prakticky ihned po kontaktu s alergenem: svědění, kýchání, vodnatá hypersekrece.
V pozdní fázi, která následuje po několika hodinách,
se pak rozvíjí eozinofilní zánět, který je příčinou dalších symptomů: neprůchodnosti nosu a hyperreaktivity na specifické i nespecifické podněty.

Příznaky polinózy
Hlavním šokovým orgánem pro inhalační alergeny
je samozřejmě sliznice nosu a oční spojivka, kde
jsou pylová zrna zachycena. Nejvýraznější příznaky
onemocnění proto vznikají právě zde. Typická je záchvatovitá rýma se svěděním nosu a očí, kýchání
a vodnatá sekrece střídající se s neprůchodností
nosu. Potíže se rozvíjejí velmi rychle po setkání
s alergenem a po jeho odstranění také rychle odeznívají. V pylové sezóně, kdy je expozice pylům ve
venkovním prostředí prakticky trvalá, však zánět
na sliznici dýchacích cest přetrvává a záchvatovité potíže se mění v perzistující rýmu, jejíž intenzita
kolísá se změnami počasí a podle pobytu alergika
v přírodě. Déletrvající alergická rýma je prakticky
vždy spojena i se zánětlivými změnami na sliznici
vedlejších dutin (alergická rinosinusitida). Na oční
spojivce se alergická reakce projevuje konjunktivitidou se svěděním, zarudnutím a slzením očí
a často (hlavně u dětí) i otoky očních víček. Asi
u 1/3 pacientů vyvolává kontakt s pyly i průduškové
potíže: dráždivé pokašlávání až záchvatovitou dušnost – sezónní průduškové astma. Specifické IgE
protiátky namířené proti alergenům pylových zrn
jsou přítomny v celém organizmu. Řada pacientů
si proto navíc stěžuje na celkové projevy onemocnění: únavu, spavost, poruchy koncentrace nebo
bolesti hlavy. Celkové příznaky jsou častější u dětí,
kde se můžeme setkat i se subfebriliemi (ačkoli
zvýšená teplota obecně k obrazu alergie nepatří).
Při přímém kontaktu kůže s pylovými zrny se může
pylová alergie prezentovat i jako svědivá dermatitida. Je tedy zřejmé, že označení „senná rýma“
nevystihuje situaci a vhodnější je proto hovořit
o polinóze.
S polinózou souvisí i tzv. orální alergický syndrom,(3) který vzniká jako projev zkřížené reakce
mezi alergeny pylů a některých potravin. Projevuje
se různou formou podráždění sliznice ústní dutiny bezprostředně po kontaktu se zkříženě reagující potravinou. Pacienti popisují pálení, svědění,
parestesie jazyka, patra, otoky sliznice nebo rtů,
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aftózní stomatitidu apod. Potíže jsou nejčastější
u pacientů alergických na pyl břízy, jehož alergeny
zkříženě reagují s alergeny peckovic, malvic, stromových ořechů a kořenové zeleniny, ale setkáváme se s nimi i u pacientů přecitlivělých na pyl travin
a pelyněk (tam vadí celá řada bylin užívaných jako
koření). Tento typ zkřížené reakce je omezený na
orofaryngeální oblast a nemívá dramatický průběh.
Většina zkříženě reagujících potravinových alergenů je navíc termolabilní, takže po tepelné úpravě
potraviny potíže nevyvolávají.
Diagnostika polinózy
Diagnostika vychází především z důkladné anamnézy. Nosní a oční příznaky vázané na určité období pylové sezóny a každoročně se opakující ve
stejnou dobu by měly vést k podezření na pylovou
alergii. Hlavní pylová sezóna u nás trvá od března
do října. V posledních letech se spolu s oteplením
její začátek posunuje a první pacienti přicházejí
s alergickými problémy často už v únoru nebo na
konci ledna. V těchto případech bývá alergie často
mylně považována za jarní virózu.
Objektivně může někdy alergii potvrdit vzhled alergika (hlavně u dětí), který se popisuje jako tzv. facies allergica (prosáklá oční víčka, halonované oči
a pootevřená ústa). Typický je také tzv. pozdrav
alergika, při němž si dítě dlaní tře nos směrem
vzhůru, aby ulevilo intenzivnímu svědění.
Průkaz alergie provádíme pomocí kožních prick
testů. Užíváme standardizované extrakty pylových
alergenů, jejichž nabídka u nás pokrývá základní
spektrum alergologicky významných pylů a koresponduje s nabídkou alergenů terapeutických.
Kožní testy spolu s anamnézou v naprosté většině případů postačují k potvrzení diagnózy polinózy. Pokud výsledek testů neodpovídá anamnéze
a /nebo pokud potřebujeme bližší specifikaci kauzálního alergenu (většinou před zahájením alergenové imunoterapie), doplňujeme vyšetření laboratorní. Přítomnost alergie potvrdí obecné ukaza-
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tele alergické reakce: zvýšená celková hladina IgE
v séru, eozinofilie a pozitivní eozinofilní kationický
protein. K přesné specifikaci alergenu poslouží průkaz zvýšené hladiny IgE proti extraktu podezřelého
pylu v séru. Vyšetření je možno rozšířit o molekulární (komponentovou) diagnostiku,(4) s jejíž
pomocí lze detailně identifikovat kauzální alergen
a vyloučit reakci na zkříženě reagující alergeny.
Pro diagnostiku alergické rýmy (a odlišení nespecifických provokačních vlivů) jsou velmi přínosné
i provokační testy alergenem (spojivkové nebo
nazální), zatím však nejsou rutinně prováděny pro
nedostupnost testovacích alergenů v ČR.
Každý pacient s anamnézou chronické alergické
rýmy má být vyšetřen také otorinolaryngologem,
který posoudí stav nosní sliznice a vyloučí přítomnost dalších možných příčin nosních příznaků (především infekci, strukturální změny). Dle
doporučení iniciativy ARIA(5) musí být u každého
pacienta s chronickou rýmou provedena vyšetření
k vyloučení bronchiální hyperreaktivity a astmatu. Obvykle toto vyšetření zahrnuje podrobnou
anamnézu s cílenými dotazy na průduškové potíže,
fyzikální vyšetření hrudníku a spirometrii případně
doplněnou bronchodilatačním testem. Alergický
zánět v dýchacích cestách lze prokázat i měřením
množství oxidu dusíku ve vydechovaném vzduchu
(FENO).
Součástí diagnostiky má správně být i klasifikace
alergické rýmy. Dříve se alergická rýma označovala podle období potíží jako sezónní a celoroční,
nyní je doporučována nová klasifikace podle intenzity příznaků a jejich vlivu na kvalitu života. Rýma
může být intermitentní nebo perzistující, obojí pak
lehká, středně těžká a těžká.
Poznámka: většina pylových alergiků vykazuje
polyvalentní přecitlivělost, takže období jejich potíží trvá řadu týdnů nebo i měsíců. Jejich sezónní
rýma je tedy perzistující. V posledních desetiletích je pozorován nárůst těžších forem alergické
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rýmy, které nedostatečně odpovídají na dostupnou
terapii. Tato forma onemocnění je označována jako
SCUAD (severe allergic upper airways disease).(6)
Přesná klasifikace rýmy (a astmatu) je základem
pro navržení adekvátní terapie.
Terapie polinózy (5)
Alergii neumíme vyléčit, ale s pomocí dostupné
terapie dokážeme získat kontrolu nad onemocněním a zajistit pacientům kvalitní život bez příznaků
nebo s jejich omezením na minimum. Důležité je
pochopení podstaty onemocnění pacientem a adherence k terapii, která má v zásadě 3 vzájemně se
doplňující složky:
1) Eliminace alergenu
Režimová opatření s cílem zcela omezit nebo minimalizovat expozici alergenu jsou základním doporučením v léčbě každého alergika. V případě přecitlivělosti na pylové alergeny není úplná eliminace
alergenů možná, protože v pylové sezóně se i v oblastech vzdálených od zdrojů téměř trvale pohybují
ve vzduchu pylová zrna v množství dostačujícím
k vyvolání potíží u senzibilizovaného polinotika.
Přesto pacienty vybavujeme návody, jak expozici
pylům snížit. Doporučení se týkají plánování pobytu a sportovních aktivit v přírodě, plánování dovolené, užívání protipylových filtrů, zábrany pasivního
přenosu pylů do domácnosti apod.
2) Farmakoterapie k utlumení
sezónních alergických projevů
Pacientům s perzistujícími sezónními obtížemi doporučujeme po celou dobu výskytu pylů soustavně
užívat antialergické léky. Dlouhodobá farmakologická profylaxe je podle mezinárodních doporučení indikována u všech forem perzistující alergické
rýmy, a to už od mírného stupně onemocnění.
Intermitentní symptomatické podávání antialergických léků postačuje pouze u nejlehčích forem
polinózy. Profylaktická terapie by měla být zahájena s prvními příznaky sezónních alergických projevů, jejichž počátek se lehce mění v závislosti na

počasí. Včasné zahájení léčby brání plnému rozvoji alergického zánětu. Soustavná léčba alergické
rýmy také do jisté míry brání vzniku komplikací,
v tomto případě projevům bronchiální hyperreaktivity. V plánování terapie může pomoci pylová
informační služba (PIS), která během pylové sezóny trvale monitoruje výskyt hlavních druhů pylů
v ovzduší.(7) Přesné přehledy výskytu pylů zajišťuje
evropská monitorovací síť a lze vyhledat i údaje ze
zahraničí – například při plánování dovolené.
Léky užívané v terapii polinózy
Základní léková skupina užívaná v terapii polinózy
jsou nesedativní (hyposedativní) antihistaminika 2. generace. Jsou k dispozici k systémovému
podávání ve formě tablet nebo roztoků pro děti
i ve formě topické nosní a oční. Jejich hlavním
účinkem je potlačení příznaků, vznikajících působením histaminu především v časné fázi alergické reakce: tj. svědění sliznic a spojivek, kýchání
a vodnaté hypersekrece (slzení). Neprůchodnost
nosu způsobenou zvýšenou náplní cévní pleteně
a zánětlivým prosáknutím sliznice ovlivňují nedostatečně. Antihistaminika 2. generace mají rychle
nastupující léčebný efekt (obvykle do 1/2–1 hodiny, topické formy do několika minut) přetrvávající
asi 10 hodin a současně minimální až žádné sedativní působení. Kromě kompetice histaminu na
H1 receptoru vykazují i širší antialergický efekt,
zasahující na různých úrovních alergické reakce.
(8)
Původně byla antihistaminika užívána symptomaticky, ale rozšířené antialergické působení moderní generace umožňuje posunout tuto lékovou
skupinu mezi soustavně profylakticky podávané
léky, jejichž užívání doporučujeme pravidelně po
celou dobu působení alergenu. Doporučená dávka u alergické rýmy je 1 tableta denně. Výhodou
antihistaminik podávaných systémově je, že kromě nosních příznaků tlumí současně i další alergické projevy, které jsou u alergiků velmi časté
(například oční příznaky, bronchiální hyperreaktivitu nebo svědivé kožní projevy). Dříve užívaná
antihistaminika 1. generace měla ve srovnání

Nové trendy v terapii polinózy

s 2. generací kratší působení a byla užívána pouze
symptomaticky. Jejich pravidelné užívání bylo limitováno výraznými vedlejšími účinky, především
sedací a anticholinergním působením. V současné době nejsou v léčbě alergické rýmy doporučována vzhledem k možným rizikům vyplývajícím
z tlumivého efektu.
Nejsilnější protizánětlivý účinek na sliznici dýchacích cest mají topické nosní kortikosteroidy
(INS), které ovlivňují všechny příznaky chronické
rýmy včetně hyperreaktivity nosní sliznice a neprůchodnosti nosu, způsobené zánětlivým prosáknutím sliznice.(9) U pacientů s rinokonjunktivitidou
byla popsána úleva také od příznaků očních, vznikajících do jisté míry na podkladě nazo-okulárního reflexu (tj. reflexním podrážděním spojivky po
stimulaci nervových zakončení mediátory alergické reakce uvolněnými na sliznici nosu). Potlačení
alergického zánětu sliznice spojených dýchacích
inzerce

Účinné řešení
problémů
při Pityriasis
versicolor

Vitella
Versi

Gel pro kůži
s Pityriasis versicolor

&

Mediket
Versi
Mycí gel pro kůži
s Pityriasis versicolor

www.mediket.cz • www.vitella.cz

cest vede také ke snížení rizika rozvoje astmatu
u pacientů s alergickou rýmou. Pokud pacient trpí
kromě rýmy současně i alergickým astmatem,
vede soustavné podávání nosního steroidu ke
snížení bronchiální reaktivity a přispívá k dosažení
kontroly nad astmatem.
Protizánětlivý efekt kortikosteroidů je znám dlouho,
ale teprve zavedení topických (inhalačních a nosních) forem umožnilo rozšířit podávání těchto léků
alergickým pacientům všech věkových skupin bez
rizika vzniku systémových nežádoucích účinků.
Doporučená dávka je 1 vstřik do každého nosního
průduchu 2x denně, při udržovací léčbě většinou
postačuje 1x denně. Pacienta je třeba upozornit
na delší nástup účinku: plného efektu je dosaženo
obvykle za týden až 10 dní. Topické nosní steroidy
jsou dobře snášeny a při správném používání nevede ani dlouhodobé podávání k atrofii nebo jinému poškození nosní sliznice. U citlivých pacientů
se může objevit drobné lokální krvácení, případně tvorba krust, které však nemusí být důvodem
k ukončení léčby. Zlepšení může nastat po výměně za jiný lék téže skupiny (případně bez obsahu
konzervační látky, která sama může být zdrojem
obtíží). Pacient, který je dlouhodobě nosními steroidy léčen, má být pravidelně kontrolován otorinolaryngologem.
V posledních několika letech se v léčbě polinózy
velmi osvědčuje kombinovaný lék obsahující
protizánětlivě působící nosní kortikosterioid
a topické nosní antihistaminikum, jehož složky se
ve svém působení výhodně doplňují. Výhodou je
velmi rychlý nástup účinku během několika minut
díky přítomnému antihistaminiku.(10) Doporučené
užívání je 2x denně, po potlačení zánětu kortikosteroidem mnohdy postačuje i pravidelné podávání
1x denně s další dávkou přidanou podle potřeby při
expozici pylům.
Poněkud slabší protizánětlivý efekt než intranazální
steroidy má další profylakticky působící skupina
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léků: topicky podávané nosní a oční kromony.
Stabilizací membrány žírných buněk brání uvolnění mediátorů alergické reakce a rozvoji alergických potíží. Jejich nevýhodou je poměrně pomalý
nástup účinku a nutnost časté aplikace několikrát
denně. Polinotikům s rozvojem sezónních potíží
každoročně ve stejnou dobu proto doporučujeme,
aby léčbu včas zahájili a pokračovali bez redukce
dávky (3–4x denně) až do konce období výskytu
„jejich pylů“. Přesto, že byly kromony převážně
nahrazeny účinnějšími nosními kortikosteroidy,
jsou oblíbené v léčbě očních příznaků a zachovaly
si svoje místo jako velmi šetrná oční a nosní profylaxe u dobře spolupracujících pacientů, v léčbě dětí
a u těhotných žen.
Antagonisté leukotrienů jsou primárně užívány
jako antiastmatika, ale u některých pacientů (převážně dětí) trpících paralelně alergickou rýmou se
osvědčily v potlačení alergické reakce na sliznici
celých dýchacích cest.
Systémové kortikosteroidy jsou podávány pouze
v nejtěžších případech rezistentních na ostatní terapii. Jsou indikovány pokud možno ke krátkodobému podávání v perorální formě, u níž lze snadno
regulovat dávky podle odezvy na léčbu (obdobně
jako při zvládání těžkých exacerbací astmatu).
Dříve často používané injekční semidepotní formy kortikosteroidů jsou zcela opuštěny pro řadu
možných nežádoucích účinků, stejně jako přímá
aplikace injekčních steroidů do nosních skořep.
Jako doplňková léčba se velmi osvědčily pravidelné výplachy nosu solnými roztoky, případně
s obohacením dalšími látkami působícími blahodárně na nosní sliznici (např. zinek, měď apod.).
Tyto léky jsou velmi důležité v péči o nosní sliznici,
na niž jsou kladeny vysoké nároky při filtraci inhalovaného vzduchu, často s vysokým obsahem polutantů, alergenů, mikrobů a dráždidel. Doporučují
se také pacientům dlouhodobě užívajícím topické
nosní steroidy.

Mezi volně prodejné léky patří i topická nosní alfa-adrenergika, která snížením náplně nosních cév
odstraňují kongesci sliznice a nepříjemné ucpání
nosu. Tato skupina léků je pacienty vyhledávána
(a většinou nadužívána), protože jako jediná přináší bezprostřední úlevu při rezistentní neprůchodnosti nosu způsobené dilatací a zvýšenou náplní
cév. Úleva je však krátkodobá a následné zhoršení
stavu vede pacienta k opakování aplikace, která je
spojena s rizikem návyku. Při užívání přesahujícím
doporučenou dobu vzniká tzv. rhinitis medikamentosa, která pak je léčebně velmi špatně ovlivnitelná.
Pacienty je nutné na rizika upozornit a doporučit
jen krátkodobé užívání dekongestantů. Bezpečnější je použití perorálních tabletových forem alfa-adrenergik, zvláště v kombinaci s antihistaminiky
(k dispozici na předpis).
3) Alergenová imunoterapie (AIT) (11)
Alergenová imunoterapie, někdy nazývaná desenzibilizace, spočívá v regulovaném přísunu
přesných dávek extraktu alergenu do organizmu
alergika s cílem navodit toleranci tohoto alergenu.
Nejedná se tedy o léčbu onemocnění, ale o léčbu
jeho podstaty: poruchy odpovídavosti imunitního
systému na konkrétní alergen. AIT je užívána již
déle než 100 let, během nichž se posunula od čistě
empirické metody k léčebné metodě plně odpovídající požadavkům medicíny založené na důkazech. Zatím nejsou objasněny detailně všechny
mechanizmy, které k navození tolerance vedou, ale
víme, že se jedná o zásah na úrovni T regulačních
lymfocytů, v jehož důsledku je potlačen vliv Th2
subpopulace, která před léčbou u alergika dominuje. V průběhu úspěšné imunoterapie dochází
k poklesu hladiny alergen specifických IgE protilátek a stoupá hladina IgG4 protilátek.
Z hlediska alergických onemocnění, které v důsledku alergické reakce vznikají, je možno alergenovou
imunoterapii (na rozdíl od konvenční farmakoterapie) považovat za léčbu kauzální, která jako
jediná je schopna dlouhodobě ovlivnit průběh

onemocnění. Kromě potlačení alergických symptomů a snížení spotřeby úlevových léků má AIT
i preventivní efekt na rozšíření senzibilizace na
další alergeny a na progresi onemocnění od méně
závažného (alergické rýmy) k závažnějšímu (bronchiálnímu astmatu). Efekt AIT přetrvává i v dalších
letech po jejím ukončení.
Indikace AIT je individuální. Záleží na typu a intenzitě onemocnění, dostupnosti kauzálního terapeutického alergenu požadované kvality a v nemalé míře i na ochotě pacienta k dlouhodobé
spolupráci. V současné době jsou u nás užívány pouze standardizované terapeutické alergeny
s prokázanou účinností. Polinóza s projevy alergické rinokonjunktivitidy (případně komplikovaná
astmatem alergického fenotypu) patří k onemocněním, u nichž byla bezpečnost a účinnost AIT nejlépe prokázána v četných klinických studiích. Léčba je vždy dlouhodobá, optimální trvání je alespoň
3 roky. Terapeutický alergen je podáván podle různých schemat: kontinuálně celoročně nebo prea ko-sezónně a nebo pouze presezónně. Můžeme
volit formu subkutánní (SCIT) nebo sublingvální
(SLIT) v roztoku nebo ve formě rychle rozpustných tablet. Nejvíce studií, které prokazují účinnost
a bezpečnost AIT, bylo zaměřeno na kontinuální
celoroční injekční léčbu, což je dáno především
tím, že je užívána nejdéle. Při zachování správného postupu je injekční léčba bezpečná, je však pro
pacienta časově náročná pro nutnost pravidelných
návštěv zdravotnického zařízení, kde navíc musí po
každé aplikaci setrvat 30 minut pod kontrolou lékaře. Sublingvální podávání představuje bezpečnější
a pro pacienta pohodlnější formu terapie, protože
s výjimkou 1. dávky je užívána doma. Nejjednodušší je podávání rychle rozpustných tablet, kde není
třeba odměřovat dávku alergenu. Přesun léčby do
domácího prostředí samozřejmě přináší zvýšení
odpovědnosti pacienta za její provedení. S tím je
spojena potřeba rozšířit informace o alergenové
imunoterapii, za jejíž indikaci a provedení u nás
zodpovídá vždy lékař se specializací alergologie
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a klinická imunologie, také lékaři dalších odborností, zejména ti, u nichž se soustřeďují pacienti s alergií
– tj. praktičtí lékaři první linie, otorinolaryngologové

a pneumologové. Důležité je, aby léčba alergenovou imunoterapií byla nabídnuta všem pacientům,
u nichž je přínosná a aby byla zahájena včas.
Závěr

Polinóza je onemocnění, které se projevuje širokou škálou příznaků různé intenzity:
od mírného postižení s lehkou rýmou vyskytující se jen občas při pobytu v přírodě
až po několik měsíců trvající úpornou rinosinusitidu s neprůchodností nosu, únavou,
podrážděním oční spojivky, kašlem a záchvaty dušnosti. Společným jmenovatelem
u všech polinotiků je snížení kvality života, které je o to víc obtěžující, že pacienti
s uvedenými příznaky většinou pokračují v práci nebo studiu. Bylo prokázáno, že
tento tzv. prezentizmus, kdy nemocný je přítomen v zaměstnání nebo škole, ale jeho
schopnost vykonávat práci a soustředit se je silně omezena, vede k výrazným ekonomickým ztrátám. Ačkoli alergii nejsme schopni vyléčit, je v současné době k dispozici
celá řada bezpečných a účinných léků, jimiž je možno alergické příznaky udržet pod
kontrolu. Důležité je, aby byl každý alergik řádně vyšetřen a seznámen s riziky, která
jeho atopický status přináší. Na základě správně stanovené diagnózy se pak na „svoji
pylovou sezónu“ vybaví účinnými léky, s jejichž pomocí obtíže většinou uspokojivě
zvládne. Pokud nejsou přítomny kontraindikace, je
MUDr. Ester Seberová
možno po dohodě s alergoRESPIRAL s.r.o.
logem zahájit vhodnou formu
Husova 18, 301 00 Plzeň
seb@volny.cz
alergenové imunoterapie.
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ANOGENITÁLNÍ PRURITUS
Moróc, A.

Kožní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

SOUHRN: Pruritus je nepříjemný pocit, který vede k nutkání ke škrábání a anogenitální pruritus je
definován jako intenzivní svědění, akutní či chronické, v anální, perianální, perineální a genitální
krajině v průběhu různých kožních a systémových chorob. Akutní anogenitální pruritus je obvykle
způsoben infekcemi nebo kontaktní dermatitidou. U chronického pruritu je nutné vyloučit zánětlivé
dermatózy a malignity. Součástí léčby anogenitálního pruritu je odstranění lokálních iritancií,
potenciálních sensibilizátorů. Následuje krátkodobé použití vysoce účinných lokálních steroidů, které
přináší zlepšení až zhojení. Sedativní antihistaminika mohou tlumit noční symptomy, ale u některých
pacientů si situace vyžádá nasazení psychotropní medikace. Antidepresiva se podávají u pacientů
nereagujících na léčbu nebo těch, kteří trpí psychiatrickým onemocněním.
KLÍČOVÁ SLOVA: anogenitální pruritus – pruritus ani – pruritus vulvae – příčina – vyšetření – léčba
Summary: Pruritus is unpleasant sensation to a desire to scratch and anogenital pruritus is defined as
a intense itching, acute or chronic, affecting the anal, perianal, perineal and genital skin. Acute anogenital
pruritus is usually caused by infections or contact dermatitis. In chronic pruritus, inflammatory dermatoses and malignancies must be ruled out. When treating anogenital pruritus, topic irritants and potential
sensitizers must be eliminated. A short course of a high-potency topical steroid should bring moderate to
complete relief. Sedating antihistamines may limit nighttime symptoms, in some patients, psychotropic
agents are required to achieve adequate sedation. Antidepressants may be required in patients refractory
to treatment or with underlying psychiatric disorders.
Key words: anogenital pruritus – pruritus ani – pruritus vulvae – cause – examinations – management

Anogenitální pruritus je definován jako pruritus
postihující kůži anu, perianální a genitální oblasti.
Anogenitální dermatózy mohou způsobovat výrazné svědění, pálení a štípání, které velmi ovlivňují kvalitu života. Pruritus je nejčastější kožní
příznak, provázející dermatovenerologická onemocnění, ale v 10–15 % jde o příznak systémového onemocnění. Je to nepříjemný pocit, který
je spojený s okamžitou touhou se poškrábat a je
fyziologickou obrannou reakcí informující o existenci patologických dějů v kůži (či v organizmu),
čímž plní podobnou úlohu jako bolest.(1,5,6,10) Neuronová dráha pro svědění je sice odlišná od dráhy
bolesti, ale mezi oběma probíhá složitá interakce.
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Mechanické nebo termické podráždění vláken vedoucích bolest způsobí téměř vždy útlum svědění. Pruritus vzniká propojením volných nervových
zakončení senzorických, nemyelinizovaných, histamin senzitivních nervových C vláken s pomalým
vedením vzruchu v papilární dermis a epidermis
s dorsálními ganglii zadních kořenů míšních a centrálním nervovým systémem v thalamu a senzorických částech šedé kůry.(1,2,3,6,8) Tato nervová
zakončení odpovídají na chemické, mechanické
a termální stimulace a jsou aktivována specifickými mediátory, které působí na volná nervová zakončení C vláken v kůži či sliznici. Mezi tyto mediátory patří histamin, prostaglandiny, substance

Balanitis erosiva

Poleptání vaginálními
globulemi

esenciální (primární)
stavy, u kterých příčina není známa
podle lokalizace
– lokální
		
– generalizovaný
podle průběhu
– akutní
(fyziologický pocit, který pomáhá
lokalizovat a odstranit příčinu)
		
– chronický
(patologický stav trvající déle než 6 týdnů,
výrazně ovlivňující kvalitu života)

Klinické typy pruritu(1)
symptomatický (sekundární)
je příznakem řady chorob

Lokalizovaný pruritus mívá následující příčiny:
místní – vlhko, tření, bakterie, kvasinky, parazité
kožní choroby – atopický či kontaktní ekzém,
psoriáza, lichen sclerosus atrophicus
Obr. 5

Pruritus lokalizovaný
Genitoanální pruritus může být lokalizován v perianální, perineální oblasti, v inguinách, stehnech
nebo v suprapubické části. Genitální lokalizace se
týká skrota, penisu, glans penis, mons pubis či
vulvy. Na pruritu v anogenitální oblasti se na jeho
vzniku většinou podílí několik faktorů působících
současně (Tab. 1).

Obr. 4

P, interleukiny, neurokininy A, pro-opiomelanokortinové peptidy, acetylcholin, serotonin, kalcitonin genově příbuzný peptidu, vazoaktivní
peptid, neurotenzin, polypeptid aktivizující hypofyzární adenylcyklázu, peptid histidin-izoleucin
a histidin-methionin, somatostatin, beta-endorfin
enkefalin, galanin, atriální natriuretický peptid, alfa-melanocyty stimulující hormon, hormon uvolňující kortikotropin. Histamin je neznámější pruritogen a jeho receptory jsou součástí GPCR (G-Protein Coupled Receptors) – byly identifikovány
čtyři receptory H1–4.(4,6) Keratinocyty, fibroblasty,
žírné buňky a Merkelovy a Langerhansovy buňky,
endotelie drobných cév a leukocyty mají vazebná
místa pro neuromediátory, čili na začátku je v kůži
pruritogen aktivující receptory na nemyelinizovaných C vláknech specifikých pouze pro pruritus
nacházející se v epidermis a v oblasti dermoepidermální junkce. Pruritus může vznikat na periferii
– v kůži nebo centrálně – v míše a CNS.

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 1

Lichen simplex
chronicus

Kapavka

Anogenitální pruritus

Condylomata accuminata
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Akutní anogenitální pruritus

Chronický anogenitální pruritus

Infekce

Dermatózy: seboroická dermatitida,
psoriáza, atopická dermatitida, Lichen
sclerosus, Lichen planus, plazmocellulární
vaskulitida/balanitis, papulární akantolytická
dyskeratóza, dermatografismus, atrofická
vulvovaginitida, sexuálně přenosné choroby

Plísňové: dermatofytózy, Candida
Bakteriální: Corynebacterium minutissimum
Staphylococcus aureus, Streptococcus
skupiny A, Neisseria gonorrhoae.
Bakteriální vaginosis: Gardnerella vaginalis
Mobiluncus spp., Bakteroides spp.,
Mycoplasma hominus
Virové: Herpes simplex virus, Human

Neoplazma: extramamární Pagetova nemoc,
Bowenova choroba, erythroplasia Queyrat,
syringom hydradenoma papilliferum,
histiocytóza z Langerhansových buněk,
basaliom

papiloma virus, Moluscum contagiosum

Idiopatický pruritus: (lichen simplex

Parazitické: Trichomonas vaginalis

chronicus, neurodermitis, esenciální
pruritus, pruritus vulvy, pruritus
konečníku, pruritus scrota)

Anaerobní grampozitivní koky

Infestace: Scabies, Phthirus pubis, roupy

Tab. 1

Kontaktní dermatitida: iritativní/alergická
(obvyklá agens zahrnují: lokální anestetika, léky,
hygienické prostředky, mýdla, kondomy, prádlo,
pot, moč, stolici)

Pychogenní

Obvyklé příčiny anogenitálního pruritu(6)

celkové choroby – diabetes, anemie, neuropatie
léky – více jak sto léků má jako nežádoucí příznak
uveden pruritus
psychogenní příčinu – po vyloučení jiných příčin
(stres, úzkost, depresivní porucha, taktilní halucinóza, obsedantně kompulzivní porucha)
Genitální pruritus
U žen jde často o lokalizovaný pruritus vulvy, u mužů
o svědění scrota. Jako příčiny připadají v úvahu:
ekzém, neurodermatitida, vulvovaginitida, plísňová
onemocnění, lichen ruber, kraurosis vulvae, lichen
sclerosus at atrophicus (obr. 1–5). U genitálního
pruritu bez primárních kožních změn je třeba pátrat
po diabetu, oxyuriáze, pohlavně přenosných nemocech, fluoru, vaginální kandidóze, alergii na vaginální
léky a kontraceptiva, na mýdla, složky potravin. V některých případech jsou zdrojem hormonální změny
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(gravidita, klimax), kongesce v oblasti genitálu podmíněná graviditou nebo zánětlivými změnami rodidel, sexuální dysfukce. Často přehlíženu příčinou,
zvláště u starších lidí, je lumbosakrální radikulopatie.
Vyšetření
Svědění kůže může být závažným klinickým symptomem, a proto usilujeme o zjištění příčiny a určení, zda se jedná o primárně kožní či systémové
onemocnění. Nezbytným předpokladem je pečlivě
a podrobně odebraná anamnéza rodinná, osobní,
farmakologická, alergologická, pracovní a sociální.
Zajímá nás, zda pruritus vzniká primárně na zanícené kůži a proto s projevy, za nimiž budou stát
kožní choroby, nebo zda jde o pruritus na nezanícené kůži bez projevů, kdy je nutné vyloučit systémové, neurologické či somatoformní choroby.
Je třeba ptát se pacienta na délku trvání svědění,

jeho intenzitu a kvalitu, časové rozvržení, na faktory, které ho zmírňují (chlad, škrábání, bolest), nebo
naopak zhoršují. Nutné je pátrat po předchozí léčbě, domácích mazličcích, sexuální expozici, vztahu
mezi koitem a menstruací, antikoncepci, lubrikantech, cestování, místní aplikaci alergenů a iritancií,
po předchozích atakách svědění, předchozích ekzémových projevech, diabetu, etc.
V objektivním vyšetření je důležité si všímat kůže
celého těla a jiných mukokutánních přechodů, přítomnosti minimálních, nespecifických a sekundárních kožních projevů, jako jsou exkoriace, lichenifikace, hyperpigmentace, prurigo. Významná je
i představa o pacientově hygieně a péči o kůži.
V laboratorních vyšetřeních je dobré se opírat
o histologické vyšetření, ev. imunofluorescenci,
významnou roli mohou hrát základní biochemická a hematologická vyšetření včetně štítné žlázy,
vyšetření moče a per rectum či prokto- či rektoskopie, vyžaduje-li to nález, dále pak gynekologické vyšetření, vyšetření stolice na parazity, rtg
plic, sonografie břicha, skríningové vyšetření na
přítomnost tumoru, vyšetření na svrab, epikutánní testy. V závislosti na klinickém nálezu je třeba
provést stěry k určení bakteriální, plísňové a kvasinkové infekce.
Léčba
Velmi důležité je zaměřit se na eliminaci či redukci obecných spouštěcích faktorů, mezi něž patří
teplo, těsné a neprodyšné oblečení, horké koupele, tření, pocení. Kůži vysušující časté a dlouhé
mytí či koupání, aplikace parfemovaných mycích
a masážních prostředků. Ostré a kořeněné potraviny, aromatické ovoce a alkohol. U chronického anogentiálního pruritu je třeba ještě uvažovat
o stresu a nedostatku spánku. Prioritou v léčbě
anogenitálního pruritu však je identifikace příčinného faktoru (infekce, zánětlivá dermatóza či iritace)
– specifická terapie by měla být aplikována teprve
po jeho určení. V místní a systémové antipruritické

Anogenitální pruritus

léčbě musí být zohledněn věk, preexistující choroby, medikace, intenzita pruritu a jeho vliv na kvalitu
života a nelze podceňovat určité zvláštnosti jednotlivých oblastí genitoanální krajiny, vyžadující i specifický přístup zvláště v lokální terapii.
Základním opatřením při análním pruritu je řešení
obstipace vysoce vláknitou stravou nebo prostředky ke změkčení stolice a řešení průjmu v případě
jeho přítomnosti; je nutné vyhnout se příliš razantnímu tření při čištění po stolici, vhodné je použití
bavlněných tamponů navlhčených teplou vodou
namísto toaletního papíru. U pacientů s mokváním
v této krajině je dobré několikrát denně aplikovat
10–20% zinkovou mast, doporučit nošení volného
bavlněného spodního prádla a omezit pocení. Koupele je vhodné provádět syndety namísto mýdel
a pacienti se sedavým zaměstnáním by měli mít
proutěné sedačky opatřeny siťovitými polštáři vyplněnými kuličkami. Zcela se musí vyhnout používání
iritancií a alergenů v podobě deodorantů, parfémů,
antiseptik a podobně. Teprve pacientům, kteří neodpovídají na tato opatření, se aplikují slabě nebo
středně silné steroidy na krátkou dobu za striktní
kontroly. Na noc lze použít sedativní antihistaminika nebo tricyklická antidepresiva.
V léčbě vulvárního pruritu platí obdobný postup –
vyhnout se potenciálním spouštěčům a provokačním faktorům jako jsou voňavky, čistící prostředky
s emulzifikátory nebo antimikrobiálními látkami
(parabeny), latex obsahující kondomy a lubrikanty.
Používat lokální preparáty podporující bariérovou
funkci vulvovaginální kůže i sliznice, nenosit těsné
oblečení, neholit pubické ochlupení a používat hedvábné či bavlněné prádlo, vhodnější jsou tampóny
než menstruační vložky. Mokvající erodované léze
vyžadují lokální či systémová antibiotika, adstringentní roztoky (aluminium acetát-Burowův roztok),
jemná emoliencia. Hlavním léčebným prostředkem
zůstávají topické steroidy. Léčbu je vhodné zahájit silně účinnými steroidy (clobetasol propionát),
podávanými 2x denně, později 1x denně, a přejít
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na středně až slabě potentní steroidy v závislosti
na léčebném efektu. Lokální kalcineurinové inhibitory se zdají být efektivním a bezpečným léčebným
postupem u postmenopauzálních žen s vulvárním
lichen simplex chronicus. Lokální anestetika a topické antipruritické prostředky lze vyzkoušet v souladu s terapeutickou reakcí. Specifická léčba často
vyžaduje interdisciplinární léčebnou strategii.
Genitální kandidiáza je obvyklou infekcí a příčinou
vulvárního pruritu (Candida albicans, Candida
glabrata). V akutních případech vulvárního pruritu
se podává flukonazol p.o. a lokálně clotrimazol.
U chronických onemocnění pak rovněž flukonazol
150 mg 1x týdně po dobu nejméně 6 měsíců.
Malignity v anogenitální krajině, často pomalu
rostoucí, mohou rovněž způsobit pruritus. U žen

mohou vulvární intraepidermální neoplazie (VIN)
a rovněž extramamární Pagetova choroba napodobovat dermatitidy s erytematózními plaky, u mužů
penilní intradermální neoplazie (PIN) zahrnující Bowenovu chorobu na ketratinizované kůži a erytroplazii Queryat na sliznici genitálu.(7)
U pacientek s přetrvávajícím vulvárním pruritem lze
doporučit následující opatření:
lokální ochlazení, večerní aplikaci antihistaminik,
antikonvulziv a antidepresiv, opioidní antagonisty,
transkutánní elektrickou stimulaci nervů (TENS),
akupunkturu. V léčbě se uplatňuje také biologická
léčba, konkrétně Dupilumab (monoklonální lidská
protilátka, u nás schválená pouze pro léčbu středně těžké až těžké atopické dermatitidy dospělých)
podávaný 2x týdně subkutánně.(9)
Závěr

Anogenitální pruritus je tíživý stav, který významně ovlivňuje pacientův spánek, sexuální funkci, osobní vztahy a celkovou kvalitu života. Nicméně terapeutická doporučení chybí. Pruritus anogenitální oblasti vyžaduje podrobnou anamnézu, vyšetření
směřující k vyloučení systémových, gynekologických, neurologických a dermatologických příčin a terapeuticky
je mnohdy problémem. Po
MUDr. Alexandr Moróc
Kožní oddělení, Masarykova nemocnice
zjištění příčíny pruritu však
v Ústí n. Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
má být nasazena systémová
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NEUROKUTÁNNÍ SYNDROMY

PŘEHLED DIAGNÓZ A GENETICKÉ PŘÍČINY
Natálie Friedová (1,2), František Liška (1), Antonín Šípek Jr (1,2,3)
1)
Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN, Praha
2)
Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha
3)
Ústav lékařské genetiky, 3. LF UK, Praha

SOUHRN: Neurokutánní syndromy jsou skupinou geneticky podmíněných onemocnění, která zasahují typicky kůži a nervovou soustavu. Mezi nejčastější a nejznámější z těchto chorob patří neurofibromatóza (prvního a druhého typu), tuberózní skleróza, schwannomatóza a Sturgeův-Weberův syndrom.
U většiny těchto syndromů dnes známe geny, jejichž mutace příslušné syndromy způsobují. Klinické
projevy těchto syndromů však mohou být velmi variabilní, úspěšná diagnostika tak vyžaduje užší
spolupráci dermatologa, neurologa a lékařského genetika.
Klíčová slova: neurokutánní syndromy – neurofibromatóza – tuberózní skleróza
Summary: Neurocutanneous syndromes represent a group of genetic diseases that typically affect
skin and nervous tissue. The most common and best known of these syndromes are neurofibromatosis
(type I and type II), tuberous sclerosis, schwannomatosis and Sturge-Weber syndrome. For most of
these syndromes the causal genes are known today. As the clinical signs of these syndromes tend to be
variable, the successful diagnosis requires close cooperation of dermatologists, neurologists and medical
geneticists.
Key words: neurocutanneous syndromes – neurofibromatosis – tuberous sclerosis

Dle aktuálních pravidel zdravotních pojišťoven je nezbytné, aby
vyšetření příslušných symptomů indikoval lékař s odborností
lékařská genetika.
Úvod
Jako neurokutánní syndromy označujeme heterogenní skupinu onemocnění, která svými projevy
zasahují více orgánových systémů. Jak samotný
název napovídá, u neurokutánních syndromů tyto
projevy typicky zasahují především kůži a nervovou
soustavu, ale dle konkrétních diagnóz mohou být
zasaženy i jiné orgány.(1) Jako první tuto skupinu
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onemocnění definoval v už v roce 1932 profesor
Van der Hoeve,(2) když tehdy již známé choroby
neurofibromatózu (klasickou neurofibromatózu
prvního typu popsal roku 1882 Friedrich Daniel von
Recklinghausen) a tuberózní sklerózu (tu popsal
roku 1880 Francouz Désiré-Magloire Bourneville)
představil jako společnou skupinu chorob, s variabilními, přesto však podobnými kožními lézemi

a zároveň určitým postižením nervového systému.(3, 4) Již tehdy správně uvedl, že jde o choroby
s dědičnou predispozicí, které se v rodinách mohou vyskytovat opakovaně.

Krém (heparinum natricum, levomenolum)

V dnešní době se místo historického termínu „fakomatózy“ hovoří o neurokutánních syndromech.
Kromě neurofibromatózy (jak typu I, tak typu II)
a tuberózní sklerózy je do této skupiny chorob
řazeno několik dalších diagnóz, byť jejich přesný
výčet se v publikacích různých autorů mírně liší.
Nejčastěji je dále zmiňována schwannomatóza,
Sturgeův-Weberův syndrom, případně von Hippel-Lindauova choroba.(1,3,5) Vzácněji jsou do této
skupiny řazeny například Itova hypomelanóza,
incontinentia pigmenti, ataxia teleangiectasia či
McCuneho-Albrightův syndrom.(6) V našem krátkém přehledu se zaměříme na první čtyři z těchto
zmíněných chorob.

Neurokutánní syndromy:
přehled diagnóz a genetické příčiny

Zcela bez obsahu hormonálních složek
Pro dospělé, mladistvé i děti od 6 let

ULEVÍ
OD SVĚDĚNÍ

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete
přípravek používat.
Volně prodejný léčivý přípravek ke kožnímu podání,
není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Výhradní zastoupení a distribuce v ČR:
IBI International spol. s r.o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

www.ibi.cz

IBII-SEN-03-2019

U této choroby bývají přítomny nápadné kožní
projevy. Četné bývají skvrny cafe-au-lait, v oblasti třísel nebo axil nacházíme hyperpigmentovaná ložiska (označovaná jako freckling), případně
můžeme přímo pozorovat kožní neurofibromy.
Neurofibromy mají charakter benigního tumoru, mohou svým růstem ale ovlivňovat okolní
tkáně a je zde i riziko malignizace. Dále se objevují i známky postižení centrálního nervového
systému, část dětí s neurofibromatózou I. typu

• Dermatitidy (např. atopický ekzém)
• Alergická onemocnění kůže

inzerce

Neurofibromatóza I. typu
Klasická neurofibromatóza prvního typu, známá též
jako von Recklinghausenova choroba, je modelovým příkladem neurokutánního syndromu. Choroba je podmíněna mutacemi v genu NF1 (17q11),
které kódují protein neurofibromin, který ovlivňuje
několik různých buněčných procesů a signálních
drah. Neurofibromatóza I. typu se může v rodinách
opakovat jako choroba s autozomálně dominantním typem dědičnosti, ale až polovina případů
může být sporadických, způsobených mutací de
novo.(1)

Léčba akutních i chronických onemocnění
kůže provázených svěděním:

Tab. 1

Diagnóza

Charakter skvrn cafe-au-lait

Neurofibromatóza I. typu

Velmi četné, 6 a více skvrn cafe-au-lait
je diagnostickým kritériem

Neurofibromatóza II. typu

Skvrny cafe-au-lait mohou být přítomné
(podobně jako jiné kožní projevy),
ale celkově jsou spíše vzácné

Tuberózní skleróza

Nepravidelný nález, typickým kožním
projevem jsou angiofibromy

Syndrom McCune-Albright

Většinou velkého rozsahu,
s nepravidelně ohraničenými okraji

Syndrom Silver-Russell

Relativně časté, jejich přítomnost ale není
rozhodujícím diagnostickým kritériem

Syndrom LEOPARD

Četná ložiska různě rozsáhlých
hyperpigmentací, včetně skvrn cafe-au-lait

Skvrny cafe-au-lait u různých genetických syndromů

má mírný až střední stupeň psychomotorické
retardace, častější bývá i makrocefalie. V CNS
dochází k rozvoji různých tumorů, nejčastěji jde
o gliomy, i zde je možná jejich malignizace. Při
očním vyšetření nacházíme hamartomy duhovky, označované jako Lischovy uzlíky. Celkově je
u neurofibromatózy dobré připomenout, že celoživotně zvyšuje riziko vzniku i jiných typů nádorových onemocnění, například u žen s neurofibromatózou prvního typu je zvýšené riziko vzniku
karcinomu prsu. Onemocnění má každopádně
velmi variabilní průběh, řada postižených má velmi nenápadné klinické projevy, které mohou být
identifikovány až při cíleném vyšetření.(1,6)
Neurofibromatóza II. typu
Neurofibromatóza II. typu, dříve označovaná též
jako „centrální neurofibromatóza“, je autozomálně dominantně dědičná choroba podmíněná
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mutacemi v genu NF2 (22q12.2, produktem je
protein označovaný jako merlin či schwannomin).
(1)
Hlavní projevy onemocnění jsou v centrálním
nervovém systému (CNS), kožní projevy jsou
(oproti neurofibromatóze I. typu) mnohem méně
vyjádřeny, ojedinělé skvrny cafe-au-lait či neurofibromy se ale objevit mohou. Typickým projevem je
(většinou bilaterální) vestibulární schwannom, dále
se mohou objevit schwannomy jiných mozkových
nervů, gliomy, astrocytomy, meningeomy či jiné
tumory CNS. Typické je i zasažení zrakového nervu
či očí, Lishovy uzlíky zde ale chybí.(7)
Schwannomatóza
Choroba charakterizovaná mnohočetným výskytem schwannomů, a to jak centrálních, tak i periferních, které mohou být nápadné při klinickém
vyšetření. Jde o heterogenní onemocnění, které
se částečně podobá neurofibromatóze II. typu.

Hlavním rozdílem je absence vestibulárního schwannomu, což je i jedno z diagnostických kritérií. Jde opět o autozomálně dominantně dědičné
onemocnění, podmíněné zárodečnými mutacemi
v genech SMARCB1 nebo LZTR1; další forma může
být způsobena i mutacemi v genu NF2, ovšem ve
formě mozaiky, jako následek somatické mutace.(8)
Tuberózní skleróza
Heterogenní skupina chorob, označovaná někdy
jako „komplex tuberózní sklerózy“. Z genetického
pohledu jde o autozomálně dominantně dědičnou
chorobu, způsobenou mutacemi v genech TSC1
(9q34, kóduje protein hamartin) a TSC2 (16p13,
kóduje protein tuberin). Jde o onemocnění charakterizované mnohočetným výskytem hamartomů
v různých orgánových systémech. Tuberózní skleróza má velmi četné kožní příznaky, typické jsou
drobné angiofibromy, především v obličeji a ve
tváři, označovaná jako adenoma sebaceum, dále
to jsou unguální či subunguální fibromy a podobně jako u neurofibromatózy I. typu, i zde můžeme
nacházet skvrny cafe-au-lait. V CNS se mohou objevovat ependymomy, astrocytomy či jiné tumory.
Onemocnění se často může manifestovat epileptickými záchvaty, řada dětí má mírnou až střední
mentální retardaci či jiné neurovývojové potíže.
Onemocnění se dále manifestuje i v jiných orgánech, typický je například rabdomyom srdce či
angiomyolipom ledvin, relativně často se vyskytují
i nádory plic.(1,9)

vést k mentální retardaci, epilepsii či cévní mozkové příhodě.
Genetická diagnostika
Výše zmiňované choroby mají zpravidla autozomálně dominantní dědičnost, postižené osoby
tedy předávají onemocnění svým potomkům (bez
ohledu na pohlaví) s 50% pravděpodobností.
Velkým specifikem u neurokutánních syndromů
je ale vysoké procento nově vzniklých (de novo)
mutací, například u neurofibromatózy I. typu takto
vzniká i polovina případů a u tuberózní sklerózy to
může být ještě více. Negativní rodinná anamnéza
tak diagnózu syndromu rozhodně nevylučuje, navíc je u těchto chorob klinický obraz velmi variabilní (i v rámci příbuzných jedinců z jedné rodiny).
(1)
Neurokutánní syndromy se mohou vyskytovat
i v rámci somatické mozaiky, kdy mutace příslušných genů vzniknou až post-zygoticky při vývoji
inzerce
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Sturgeův-Weberův syndrom
Sturgeův-Weberův syndrom je vzácná, sporadicky se vyskytující choroba, jejíž hlavní projevy jsou
cévní malformace, objevující se jak v kůži, tak
v CNS. Jako příčina syndromu byla teprve nedávno popsána možnost somatického mozaicismu
pro mutace v genu GNAQ.(10) Na kůži lze pozorovat
hemangiomy, typickým projevem je unilaterální faciální hemangiom v oblasti vyústění n. trigeminus
(naevus flammeus). Hemangiomy a další cévní
malformace se vyskytují i v rámci CNS, kde mohou
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embrya (nejsou tedy zděděné), což má velmi variabilní projevy, limitované zpravidla jen na určité
části těla.(11)
Genetická diagnostika je v tomto případě velmi
obtížná, neboť diagnostika prováděná ze vzorku
periferní krve nemusí tkáňovou mozaiku zachytit.
Obtížné může být i stanovení rizika pro potomky,
k čemuž by bylo nutné vědět, zda je mutovaná linie
zastoupena v zárodečných buňkách a pokud ano,
v jakém procentu. Klinické podezření na výše uvedené choroby je možné potvrdit pomocí genetického laboratorního vyšetření. Geny, zodpovědné
za výše uvedené neurokutánní syndromy jsou

v současné době v České republice již vyšetřovány
v rámci rutinní diagnostiky, a to nejčastěji pomocí
komplexních diagnostických panelů založených
na metodách masivního paralelního sekvenování
(MPS). Aktuální přehled rutinních diagnostických
panelů je možné najít v databázi na stránkách
Společnosti lékařské genetiky a genomiky České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
– ww.slg.cz. Dle aktuálních pravidel zdravotních
pojišťoven je nezbytné, aby tato vyšetření indikoval lékař s odborností lékařská genetika, proto je
– i s ohledem na další doporučení – potřeba odeslat
pacienta s podezřením na některý z neurokutánních syndromů, na oddělení lékařské genetiky.
Závěr

Neurokutánní syndromy jsou velmi různorodou skupinou onemocnění, která spojují
obdobné klinické projevy, zasahující především kůži a nervovou soustavu, ale také
jejich genetická etiologie. Diagnostika těchto syndromů je velmi komplexní proces,
který stojí na vzájemné spolupráci dermatologa, neuroMUDr. Natálie Friedová
loga a genetika.
Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN
Albertov 4, 128 00 Praha 2
natalie.friedova@gmail.com; +420 224 968 154
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BIOLOGICKÁ LÉČBA CHRONICKÉ

LOŽISKOVÉ PSORIÁZY

ZHORŠENÉ V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ
Janatová, H.

Kožní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

SOUHRN: Autorka popisuje případ 39leté pacientky s chronickou ložiskovou psoriázou, která se výrazně zhoršila v průběhu těhotenství a mateřství. Šlo o první těhotenství; byla zvolena léčba biologickým lékem cetrolizumab pegol především z důvodu, že pacientka ještě nevylučuje možnost dalšího
těhotenství. Po třech měsících léčby pacientka dosáhla kompletního zhojení psoriázy a ustoupily bolesti kloubů. Klinický případ dokumentuje rychlý nástup účinku léčby preparátem certolizumab pegol
bez vedlejších nežádoucích účinků.
KLÍČOVÁ SLOVA: psoriáza – gravidita – certolizumab pegol
Summary: The author describes the case of a 39-year-old patient with chronic plaque psoriasis, which
worsened during pregnancy and motherhood. This was the first pregnancy. Treatment with the biological
drug cetrolizumab pegol was chosen mainly because the patient does not yet rule out the possibility of
another pregnancy. After three months of treatment the patient got completely cured of the psoriasic lesion
and the joint ache has relieved. This clinical case documents the rapid therapeutic effect of certolizumab
pegol treatment without any side effects.
Key words: psoriasis – gravidity – certolizumab pegol

ÚVOD
Autorka popisuje klinický případ pacientky s psoriázou, zhoršenou v průběhu těhotenství. Celková léčba v těhotenství je problematická, protože
konvenční léčba je s výjimkou kortikoidů kontraindikovaná. Na biologickou léčbu v těhotenství
a v době kojení již existují studie a sleduje se bezpečnost biologické léčby v těhotenství a vliv na
zdravotní stav dětí, ale až prodloužené sledování pomůže objasnit, zda je tato léčba bezpečná
z dlouhodobého hlediska. U naší pacientky jsme
zahájili biologickou léčbu až po skončení kojení
a vzhledem k možné další graviditě jsme zvolili
látku certolizumab pegol.

Popis případu
Anamnéza: rodinná anamnéza stran psoriázy je
pozitivní, bratr a otec pacientky mají také lupénku.
V osobní anamnéze je diagnostikovaná psoriatická
artritida, pacientka je poslední tři roky sledována
na revmatologické ambulanci. Jde o postižení drobných kloubů rukou a nohou s atralgiemi.
Pacientka má alergii na penicilin a cotrimoxazol.
Nekouří. S jiným onemocněním se neléčí. Neužívá dlouhodobě žádné léky. Povoláním je zdravotní
sestra, původně instrumentářka. Pro bolesti drobných kloubů rukou pro ni byla práce na operačním
sále namáhavá, proto změnila pracovní zařazení
a pracovala jako anesteziologická sestra. Poslední
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Obr. 1-3

Klinický obraz před zahájením biologické léčby

roky pracovala v nemocnici v zahraničí, nyní je na
mateřské dovolené.
Nynější onemocnění: pacientka trpí psoriázou od
10 let věku. Od té doby nebyla nikdy zcela zhojena.
Ambulantně se léčila mnoho let na naší kožní ambulanci. K výraznému zhoršení lupénky do generalizovaných projevů došlo v roce 2018, v době těhotenství, především v posledních dvou měsících
a následně i po porodu.

Obr. 4,5

Klinický obraz: šlo o mnohočetná numulární ložiska na krku, trupu, končetinách se zarudnutím,
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Klinický obraz před zahájením biologické léčby

Referátový výběr
z dermatovenerologie

3| 2020

infiltrací, s nánosy šupin. Zarudlá ložiska se šupinami byla za boltci a ve kštici. Na loktech a pažích
byla mapovitá ložiska lupénky. Hodnoty BSA byly
22 %, PASI 19,5 a DLQI 29. Projevy lupénky provázel výrazný pruritus a celkově měla psoriáza velmi
negativní vliv na psychiku pacientky.
Léčba: v době výrazné generalizace psoriázy
v době těhotenství mohly být aplikovány pouze
depotní kortikoidy, protože léčba retinoidy, cyklosporinem i methotrexátem byla v těhotenství
a v době kojení kontraindikována. Od dubna
2019, v době kojení, docházela pacientka na

fototerapii UVB 311. Fotoléčba byla spojena
s netolerancí, jednalo se o difuzní erytém, pocity
pálení a svědění kůže. Pro netoleranci fotoléčby
byly dávky UVB 311 sníženy a nakonec musela
být fotoléčba po dvou měsících ukončena. Nedošlo ke zlepšení PASI a BSA o více než 50 %.
Po ukončení laktace v listopadu 2019 byla zahájena léčba methotrexátem v dávce 15 mg
jedenkrát týdně. Již po první dávce se objevila
netolerance léku, nauzea, nechutenství, průjem
a nadýmání. Tyto potíže se opakovaly každý týden, po 4 týdnech pro netoleranci léku musela být
léčba methotrexátem ukončena. Zažívací potíže
do dvou týdnů po vysazení methotrexátu ustoupily. Během léčby MTX nedošlo ke zlepšení PASI
a BSA o více než 50 %. Pacientka splnila kritéria zahájení biologické léčby vzhledem k rozsahu
psoriázy, léčba fototerapií UVB 311 a methotrexátem nebyla tolerována a nedošlo ke zlepšení PASI
a BSA o více než 50 %. V té době měla pacientka
inzerce
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Obr. 6,7

nejúčinnější jemná mycí
pěna s bílým ichthyolem,
určená pro péči o kůži lidí
se seboreou
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či jinými kožními problémy projevujícími se
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klinický obraz generalizované ložiskové psoriázy
s hodnotami PASI 20,7, BSA 23 %, DLQI 29. (Obr.
1–5) Vzhledem k tomu, že pacientka nevylučuje
možnost dalšího těhotenství, zvolili jsme preparát
certolizumab pegol. Pacientka byla léčena doporučenou dávou 2 inj po 200 mg v týdnu 0,2 a 4
a dále každé dva týdny 1 injekce po 14 dnech. Po
třech měsících léčby byla pacientka zcela zhojena
(Obr.6–7) a ustoupily bolesti kloubů.
Diskuze
Certolizumab pegol (Cimzia inj.) je rekombinantní
humanizovaný Fab fragment protilátky proti tumor
nekrotizujícímu faktoru alfa (TNFα) produkovaný
Escherichia coli a konjugovaný s polyethylenglykolem (PEG). Doporučená úvodní dávka Cimzie
u dospělých pacientů je 400 mg (podaná jako
2 subkutánní injekce, každá po 200 mg) v 0., 2.
a 4. týdnu. Po úvodní dávce je doporučená udržovací dávka přípravku Cimzia pro dospělé pacienty
s ložiskovou psoriázou 200 mg každé 2 týdny.
Podání certolizumab pegolu je kontraindikováno
při hypersenzitivitě na účinnou látku či látky pomocné, při aktivní tuberkulóze či jiných závažných
infekcích a u středně závažného až závažného srdečního selhání NYHA II/III. Těhotenství v kontraindikacích uvedeno není. Dle souhrnných údajů
o přípravku u žen ve fertilním věku se má zvážit použití adekvátní antikoncepce. U žen, které

plánují otěhotnět, je vhodné zvážit kontinuální používání antikoncepce po dobu 5 měsíců po poslední dávce Cimzie vzhledem k rychlosti eliminace léčiva, ale je také zapotřebí uvážit nutnost
léčby ženy. Údaje z více než 500 prospektivně
sledovaných těhotenství vystavených Cimzii se
známými výsledky těhotenství, včetně více než
400 těhotenství vystavených Cimzii během prvního trimestru, nenaznačují malformační účinky
Cimzie. Avšak dostupné klinické zkušenosti jsou
příliš omezené, aby bylo možno dojít s dostatečnou jistotou k závěru, že neexistuje zvýšené riziko, spojené s podáváním Cimzie během těhotenství. Cimzii lze v těhotenství používat pouze tehdy,
pokud je to z klinického hlediska potřebné. Neklinické studie naznačují nízkou nebo zanedbatelnou úroveň placentárního přenosu homologu Fab-fragmentu certolizumab pegolu (bez Fc oblasti).
V klinické studii bylo 16 žen během těhotenství
léčeno certolizumab pegolem (200 mg každé
2 týdny nebo 400 mg každé 4 týdny). Plazmatické
koncentrace certolizumab pegolu naměřené u 14
kojenců při porodu byly u 13 vzorků pod hranicí
stanovitelnosti (Below the Limit of Quantification,
BLQ): jedna byla 0,042 µg/ml s poměrem plazmatických koncentrací kojenec/matka 0,09 %. Ve
4. a v 8. týdnu byly všechny hodnoty u kojenců
pod BLQ. Klinický význam nízkých hladin certolizumab pegolu u kojenců není znám.
Závěr

Z klinického případu je patrný rychlý léčebný efekt biologického léku certolizumab
pegol při léčbě generalizované chronické ložiskové psoriázy. Po třech měsících byla
pacientka zcela zhojena a PASI 100 přetrvává i při kontrole po šesti měsících. Ustoupily bolesti kloubů, došlo k výraznému zlepšení kvality života. Z tohoto důvodu hodnotím zkušenost s podáváním
tohoto preparátu jako velmi
MUDr. Hana Janatová
Kožní oddělení
pozitivní.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
janatova@nemcb.cz
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VĚDOMOSTNÍ TEST
1

Který z preparátů biologické léčby
není protilátkou proti IL-17?
a) sekukinumab
b) certolizumab pegol
c) brodalumab
d) ixekizumab

2

Mnoho kožních onemocnění je doprovázeno pruritem;
pro které onemocnění to neplatí?
a) chronická spontánní urtikarie
b) atopická dermatitida
c) vitiligo
d) kožní mastocytóza

3

Které z následujících terapií nejsou
používány v léčbě pruritu?
a) opiáty
b) antihitaminika
c) antikonvulziva
d) UV-terapie

4

5

U pacientů s chronickým pruritem bývají nalézány
typické sekundární změny; které mezi ně nepatří?
a) eroze
b) lichenifikace
c) exkoriace
d) ekzém
Která z následujících terapeutických
doporučení pro pruritus jsou správná?
a) topická antihistaminika jsou první linií
volby pro chronický pruritus
b) horké koupele nebo sprchování mohou
přechodně zmírňovat pruritus, a tak mohou
být všeoběcně doporučovány
c) v lokální aplikaci se vyhýbat použití antipruritických
aditiv jako je polidokanol, urea nebo mentol
pro jejich možnou senzibilizaci
d) určité potraviny, jako ostré koření, alkohol nebo silné
nápoje mohou zesílit vnímání svědění, proto nejsou
pro pacienta vhodné

6

Orální alergický syndrom
a) je projevem zkřížené reakce mezi pylovými alergeny
a alergeny přítomnými v potravinách
b) je úvodní fází alergického šoku
po požití určité potraviny
c) je vyvolán pouze tepelně upravenými potravinami
d) vyskytuje se u alergiků jako reakce na potraviny
nezávisle na pylové alergii

7

Projevy polinózy
a) jsou nejčastěji vyvolány pylem okrasných květin
b) vyskytují se pouze v pylové sezóně
při kontaktu s pylovými zrny
c) vznikají při kontaktu se senem,
proto se označují „senná rýma“
d) často se komplikují alergickým astmatem

8

Polinotikům doporučujeme
a) režim, při němž pokud možno omezí
masivní inhalaci pylů
b) užívání antialergických léků soustavně
po celou pylovou sezónu
c) omezit léky na minimum a užívat je pouze při potížích
d) přivykat organizmus na pyly pomocí léčebných
doplňků rostlinného původu

9

Nejúčinnějším lékem doporučovaným
k dlouhodobé léčbě polinózy je
a) antihistaminikum 1. generace
b) depotní kortikosteroid
c) kombinovaný topický nosní lék
obsahující KS + antihistaminikum
d) topický nosní dekogestant

10

Alergenová imunoterapie
a) předpokládá dlouhodobou dobrou spolupráci pacienta
b) je jediná léčba schopná navodit
dlouhodobou toleranci alergenu
c) u nás se neužívá pro nedostupnost
standardizovaných alergenů
d) je podávána zásadně kontinuálně po dobu 3 roky

cena za nejrychlejší odpověď
MUDr. KRÁĽOVIČOVÁ Lenka
Hodonín
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Správné odpovědi z čísla 2/2020

1 b,d
6d

2c
7c

3b
8a

4b
9 b,d

5 a,b,d
10 a,c,d

Výherci
vědomostního testu
z čísla 2/2020:
MUDr. HARMÁČKOVÁ Iva
Praha 8-Střížkov

MUDr. MACHÁČKOVÁ Kateřina
Uherské Hradiště

MUDr. SCHMITTOVÁ Jana
Strakonice

NOVINKA

Vyberte jednu nebo více správných odpovědí a zapište je do tabulky. Tabulku zašlete
do 30.11.2020 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na stránkách
časopisu www.referatovyvyber.cz,
nebo vložte do obálky a odešlete na adresu:

EFFACLAR
SÉRUM
ULTRA KONCENTROVANÉ

PROTI NEDOKONALOSTEM
PLETI A STOPÁM PO AKNÉ

Czechopress Agency, s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Ceny do soutěže 2020 věnuje značka:
La Roche-Posay.

Otázka

a

b

c

d

Jméno

1
2

Korespondenční adresa

RVD 3/2020

3
4
5
6
7
8
9

Telefon

E-mail

10

Vědomostní test
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POZVÁNKA
Pozor změna!
Akce proběhne formou
videokonference.

14. ročník odborné konference

SEKCE AKNÉ
A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY
6. LISTOPADU 2020
Quality Hotel Brno
Exhibition Centre****
Křížkovského 20
Brno
www.QualityHotelBrnoExhibitionCentre.com
zdroj: www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com

Konference je určena pro lékaře
Je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
Odborný garant:
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Spolupořadatel konference – spolupořadatelství spočívá
v odborné garanci program ČDS ČLS JEP, sekce Akné
a obličejových dermatóz, dermatovenerologická klinika
3. LF UK Praha
Registrace a přihlášky na www.teoconsulting.cz
Uzávěrka přihlášek 20. 10. 2020
Pořadatel a organizátor:
T.E.O. Consulting s.r.o.

pátek 6. 11. 2020

PROGRAM

8.00 – 9.30
9.00 – 9.30

Prezence účastníků
Zahájení konference
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA; doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

9.30 – 9.50

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA – Prevence stárnutí obličeje – 15+5 min.

9.50 – 10.20

prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.
Vrozené vady léčené plastickým chirurgem - výhody i nevýhody centralizace peče – 25+5 min.

10.20 – 10.40

MUDr. Jan Říčar, Ph.D. – Jizvící alopecie – 15+5 min.

10.40 – 11.00

PŘESTÁVKA

11.00 – 11.20

prim. MUDr. Renata Kučerová, Ph.D. – Morbus Morbihan – 15+5 min.

11.20 – 11.40

as. MUDr. Nina Benáková, Ph.D. – Seborhoická dermatitida – 15+5 min.

11.40 – 12.00

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. – Makrokomedony- komplikace v léčbě akné – 15+5 min.

12.00 – 12.20

prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.; doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Lze růžovku léčit ivermektinem? – 15+5 min.

12.20 – 12.40

MUDr. Marek Pásek – Diagnostika, léčba a chemoprevence dlaždicobuněčného
karcinomu kůže – 15+5 min.

12.40 – 13.35

OBĚD

13.35 – 13.45

slosování anketních lístků
KAZUISTIKY

13.45 – 14.00

prim. MUDr. Petra Trojanova, Ph.D. – Název přednášky bude upřesněn – 15 min.

14.00 – 14.15

as. MUDr. Nina Benáková, Ph.D. – Atopikonline - pomoc pro pacienty i jejich lékaře – 15 min.

14.15 – 14.30

MUDr. Klára Honzíková, Ph.D.; MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Jizvy v obličeji u novorozence – 15 min.

14.30 – 14.45

Vítěz kazuistik Čech a Moravy; MUDr. et Bc. Lucie Jarešová
Léčba těžké formy akné retinoidy v kombinaci s kortikoidy – 15 min.

14.45 – 15.00

Dermatologické aktuality – 15 min.

15.00 – 16.20

SDĚLENÍ PARTNERŮ

15.00 – 15.20

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA
Biologická léčba atopické dermatitidy – zkušenosti s léčbou Dupixentem.
Přednáška podporovaná společností Sanoﬁ Aventis – 15+5 min.

15.20 – 15.35

prim. MUDr. David Stuchlík
Název přednášky bude upřesněn – 15+5 min. Přednáška podporovaná společností Mylan

15.35 – 15.50

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. – Jak vyzrát na antibiotickou rezistenci
u akné 10+5 min. Přednáška podporovaná společností Galenoderm

15.50 – 16.05

prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D. – Nový pohled na onemocnění akné
– 10+5 min. Přednáška podporovaná společností Pierre Fabre

16.05 – 16.20

MUDr. et Bc. Lucie Jarešová – Zpracování dat o akné – 10+5 min.
předáška podporovaná společností Bioderma

16.20 – 16.30

Zhodnocení, závěr konference
Certiﬁkáty budou rozeslány elektronicky po skončení konference každému lékaři
na jeho e-mailovou adresu.
Přihlášky na www.teoconsulting.cz. Uzávěrka. přihlášek 20. 10. 2020

Zápis ze schůze výboru ČDS dne 13.2.2020 v Praze
Přítomni:

prof. Arenberger, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, Dr. Pásková,
prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork
Omluveni: doc. Arenbergerová, prim. Duchková, doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Polášková
Místo:	Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2
Čas:
10.00–12.30 h

–

P R O G R AM

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne
28.11.2020 – rozeslán e-mailem, připomínkován,
opraven a schválen.
B)	Nově projednáno:
1.	Dermatologický Update 10.2.2020
Akce proběhla úspěšně. Vyúčtování bude provedeno s odstupem 2 měsíců.
2. Konference ke 100. výročí časopisu
26.3.2020 v Praze
Diskutována programová náplň. Bude rozeslán
zvací dopis přednostům a primářům a také některým „pamětníkům“. Pozváni budou, cestou
výboru SDS, kolegyně a kolegové ze Slovenska.
3.	Epikutánní testy – stanovisko SÚKL
Epikutánní testy Chemotechnique: připravíme
odpověď na dopis z MZ ČR, případné stažení
výrobku z trhu nemá náhradu a mělo by výrazné dopady na diagnostiku, prevenci a léčbu, včetně zvýšení nákladů z oblasti zdravotní
a sociální oblasti. SÚKL totiž v minulém roce
překlasifikoval epikutánní testy Chemotechnique z kategorie zdravotnických prostředků
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do kategorie léčivých přípravků, kde tyto nemají registraci a vyzval distributora ke stažení
z trhu. Distributor testů Chemotechnique se
proti rozhodnutí SÚKLu odvolal a požádal na
minulé schůzi výboru o naše stanovisko. To
jsme posílali na SÚKL a MZČR. SÚKL nereagoval, MZ ČR ano, s tím, že dle sdělení
SÚKLu prý existuje náhrada. Tomu tak, bohužel, není – v ČR jsou sice v rámci vzájemného uznávání v EU registrované jako léčebný
přípravek epikutánní testy Smartpractice, těm
ale SÚKL nepřiznal úhradu, protože nesplňují
skladbou a počtem nárok na Evropskou základní sadu. Výbor ČDS ČLS JEP je po odborné stránce přesvědčen, že epikutánní testy
s chemickými hapteny jsou diagnostickým
zdravotnickým prostředkem, nemají léčebné
účinky, a tudíž nemohou být léčebným přípravkem (= lékem).
4. Léková agenda (Dr. Benáková)
BEREME NA VĚDOMÍ
– dermatolog nepreskribuje:
Kalydeco (ivakaftor) – SÚKL dočasně schvaluje úhradu toho léku na cystickou fibrózu
Ilaris (kanakinumab) – 1. a 2. FiHoZ: schválení
léku na autoinflamatorní syndrom u dětí od 2 let

Zápisy

Esbriet (pirfenidon) – 4. HoZ: schválení léku na
cystickou fibrózu
BEREME NA VĚDOMÍ
p.o. antimykotika – terbinafin a itrakonazol –
výbor ČDS k předchozím HoZ nesouhlasil
(IX/2019) s uvolněním preskripce pro PL, resp.
pro všechny odbornosti bez omezení. Nyní
v FiHoZ nakonec SÚKL rozhodl a uvolňuje preskripci terbinafinu – zcela bez omezení na odbornost. Itrakonazol p.o. zůstává limitován na
odbornost (zdůvodnění: lékové interakce, GIT,
KVS toxicita).
BEZ PŘIPOMÍNEK
Amgevita (adalimumab biosimilární) – 2. HoZ:
rozšíření indikace na středně těžkou RA. Dermatologické indikace jako u originálu: psoriáza
u dětí a dospělých a hidradenitis suppurativa.
Imraldi (adalimumab biosimilární) – HoZ:
všechny indikace jako originální adalimumab
plus formální doplnění apremilastu do formulace indikačních kritérií. Dále též formální doplnění ke všem indikacím: „U všech indikací je
možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci
této léčivé látky pacienta převést na léčbu jinou
léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2
nebo na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor).“
Cimzia (certolizumab pegol) – 2. HZ: rozšířeny
indikace – jednotně pro celou anti TNF skupinu.
Dermatologické indikace: psoriáza u dospělých a hidradenitis suppurativa
Skyrizi (risankizumab) – požadavek držitele
reg. povolení o úhradu v 1. linii jako mají jiné
anti IL-17 a IL-23 biologika. SÚKL zamítá, resp.
podmiňuje cenovou úmluvou se ZP.
Tremfya (guselkumab) – 2. HZ: úhrada i pro 1.
linii biologické léčby (cenová úmluva se ZP),
dále doplnění apremilastu do formulace indikačního omezení.
Cosentyx (sekukinumab) – HoZ: navýšení ODT
a formální doplnění apremilastu do formulace
indikačního omezení – jako u ostaních biologik
pro léčbu psoriázy, jinak beze změn.

SOUHLASÍME
Loceryl, Polinail (lokální antimykotika v laku):
SÚKL uvolňuje preskripci pro PL, resp. zcela
bez omezení na odbornost.
5. Oxygenales 2020
Dr. Hubka informuje, že se koná mezinárodní mykologická konference v Praze 11.–
12.9.2020 (Oxygenales 2020) – pořadatelé
prosí o podporu: výbor ČDS přislíbí podporu
20 tis. Kč za podmínky, že členové ČDS nebudou muset hradit kongresový poplatek.
6. Akreditační řízení pro základní kmen
(prim. Selerová)
Dle nové vyhlášky MZ by lékaři měli absolvovat
stáže (ARO, interna, chirurgie) v rámci stejného pracoviště (nemocnice), kde pracují. Specializované stáže nemusí být vedeny specialistou
se zvláštní kvalifikací. Nyní probíhá povinný
kurz Základy dermatovenerologie, 1týdenní,
v HK (40 h) – 10 účastníků školeno 17 docenty
a profesory z různých fakult (měly by se však
konat 2 kurzy za rok dle počtu školenců). Diskutována forma e-learningu pro příští kurzy.
7. Lékařské pohotovostní služby
(prof. Arenberger)
Lékař do zkoušky po kmeni podle návrhu nové
vyhlášky nesmí sloužit. Po kmeni pro danou odbornost může sloužit, ale se supervizí
s dojezdem do půl hodiny – obojí ale platí již
dnes. Výbor ČDS vyhlášku připomínkoval, nebylo vzato v úvahu. Vyhláška MZ byla zaslána
pouze na ČLS JEP, nikoli na nemocnice. Její
dodržování by v praxi znamenalo úplný kolaps
pohotovostních služeb.
8. Venerologie (prof. Resl)
a) v červnu 2019 výbor posílal na MZ Metodický pokyn STI, včetně připomínek, vnitřního
i vnějšího řízení. Na urgenci zjištěno, že prý na
MZ materiál nepřišel. Poslán 2x ještě materiál
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znovu. Skutečností je, že je Metodický pokyn
již také součástí edukačního materiálu a knihy
STI, která právě vyšla. Na MZ zřejmě dochází k
personální obměně. Nově má nastoupit Dr. Dlhý
jako vedoucí úseku epidemiologie místo MUDr.
Kvášové. MUDr. Zákoucká a prof. Resl se pokusí
navázat kontakt a docílit urychlené vydání pokynu. Zdá se, že existují výhrady právního odd. MZ
k jednomu bodu: používání formulace „Centra
pro venerologii“. O výsledku jednání bude výbor
informován. Bude-li třeba, osloví se hlavní hygienik, příp. zváží další kroky.
b) venerologická sekce a autoři knihy řeší distribuci knihy STI všem zbývajícím dermatologům
(zatím na Derm. Update rozdáno 450 výtisků),
ale také do knihoven, ústavů, autorům, styčným oborům. Řešila se možnost využití distribuce věd. informací na SAD konferenci apod.
9. Žaloba proti ČLS
Vrchní soud na Pankráci projednával opět žalobu prof. Hercogové proti ČLS JEP, soud běží už
více než 4 roky. Proces už nabyl bizarní podoby, při kterém se řeší například právní neexistence odborných společností ČLS JEP.
10.	Roční poplatek ILDS
Požaduje se poplatek $3/člena/rok – za ČR se
poplatek platí tak, že každý dermatolog jej platí
prostřednictvím odborné společnosti nejvýše
jednou ročně. Podle toho se dělí i hlasovací
práva na plenární schůzi ILDS na světových
kongresech.
11.	Zřizování center biologické léčby
Na výbor ČDS dorazily žádosti z:
PEG Brno (prim. Bučková)
DermaMeds Praha (Dr. Jarešová)
Pardubice (Dr. Žampachová)
Sanatorium Achillea, Praha (Dr. Dlabolová)
Český Těšín (Dr. Sirota)
Výbor ČDS jejich žádosti podporuje, splňují
odborná a personální kritéria.
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12.	Noví členové
Dr. Kohutová (Havířov-Zlín), Dr. Kršková
(České Budějovice)
Změny adresy: Dr. Richterová (Šumperk),
Dr. Zemanová (Kamenný Újezd-ČB),
Dr. Kaštanová (Karlovy Vary), Dr. Majerníková
(Pardubice)
Zrušení členství: Dr. Černá (Brno),
Dr. Semanová (Svidník), Dr. Pčolová (Bojnice),
Dr. Jandová (Hradec Králové), Dr. Skořepová
(Praha 5)
13.	Různé
a) Extrakorporální fotochemoterapie – v ČR zatím registrován otevřený způsob metody; firma
Therakos provozuje uzavřený způsob. Podán
nový návrh kódu cestou ČDS, schválen a bude
v sazebníku od r. 2021.
b) Prim. Duchková – upozorňuje na možnost
získat 1 500 Kč ze ZP při příjmu nemocného
přivezeného sanitou.
c) Stanovisko výboru ČDS – o odbornou podporu pro úhradu off-label indikace Skyrizi
u hidradenitis suppurativa žádá Dr. Jorga Fialová (VFN). Výbor ČDS souhlasí.
d) Cosentyx inj. – vyřešeno již cestou SÚKLu
v HoZ: „secukinumab v udržovací dávce podávaný v reálné klinické praxi jednou za 4 týdny,
nikoli jednou za kalendářní měsíc“.
e) Sjezd SAD se koná ve dnech 3.–4.4.2020
v Pardubicích s bohatým programem týkajícím
se zejména vedení soukromých praxí. Více na
www.sadcr.com.
f) Výbor ČDS projednal možnost vytvoření signálního kódu prevence kožních nádorů (připraví Dr. Benáková, projedná prof. Arenberger na
VZP) – pro VZP.
g) Výbor ČDS projednal možnosti, jak aktuálněji
informovat členy. Hlavní platformou v tomto
směru je www.derm.cz.
15. Příští schůze výboru ČDS:
9.4.2020 v Praze
Zapsal: doc. Ettler

Zápis z virtuální schůze výboru ČDS dne 9.4.2020 na Internetu
(nouzový stav kvůli pandemii Covid-19)
Přítomni:

prof. Arenberger,doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková,
doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, dr. Polášková,
prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork
Místo:	E-mailová komunikace
Čas:
9.–16.4.2020

–

P R O G R AM

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne
13.2.2020 – rozeslán e-mailem, připomínkován,
opraven a schválen.
B)	Nově projednáno:
1.	Změna termínu akce Oslavy 100 let
časopisu Česko-slovenská dermatologie
Na magistrátu musel být oznámen nový termín
– potvrzeno 24. září 2020. Změna termínu je
již uvedena jak na stránkách www.derm.cz, tak
i www.jasta.cz. Původní přihlášky platí, budou
se ale konfirmovat. (prof. Arenberger, doc.
Ettler)
2. Problematika epikutánních
(epidermálních) testů Chemotechnique
Diskutována programová náplň. Bude rozeslán
zvací dopis přednostům a primářům a také některým „pamětníkům“. Pozváni budou, cestou
výboru SDS, kolegyně a kolegové ze Slovenska.
3. Venerologie (prof. Resl)
Vydání Metodického pokynu STI – obdobný
výsledek jako v předchozím bodě.
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4. Léková agenda
(prof. Arenberger, as. Benáková)
BEREME NA VĚDOMÍ
– dermatolog nepreskribuje:
Hyrimoz – 2. HZ: biosimilární adalimumab,
v revmatologické indikace (RA)
Humira – HZ: adalimumab v oftalmologické
indikaci (neinfekční uveitidy)
Simponi – HZ: golimumab u JIA
Noxafil – 2. HZ: posakonazol p.o. v onkohematologické indikaci
Cresemba – HZ: isavukonazol, vázaný na ATB
centra (mukormykosa)
Revlimid – 2. HZ: lenalidomid v hematoonkologické indikaci.
Rinvoq – HZ: upadacitinib v revmatologické
indikace (RA)
NESOUHLASÍME
Belogent, Fucicort – NHZ: Návrh SÚKLu P: Přípravek je hrazen po předepsání dermatologem
nebo lékařem jiné odbornosti po konzultaci
s dermatologem, kdy závěr musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace pacienta.
Stanovisko výboru: Nelze postupovat stejně
jako u kortikoidů bez antibiotika – rizikem je další nárůst antibiotické rezistence pro gentamicin

Zápisy

a fusidovou kyselinu. V odborné literatuře dokonce někteří autoři označují fixní kombinace
antibiotika a kortikoidu za špatné a nedoporučují je používat. Navíc je obecně odborný trend
využívat více antiseptika než lokální antibiotika.
K dispozici už teď mají ostatní odbornosti kombinaci Fucidin H a Pimafucort. A u pacientů, kde
je indikovaný kortikoid a antibiotikum, lze používat rozdělené kombinace antibiotikum a kortikoid. Tam lze kortikoid volit méně silný (tj. rizikový) a frekvence a doba podávání lokálního antibiotika se od kortikoidu bude logicky lišit, čímž
se lze vyhnout nevhodným režimům vedoucím
ke vzniku rezistence.
BEREME NA VĚDOMÍ
Flukonazol p.o. – FiHOZ: Závěr SÚKLu: P: Perorální flukonazol je hrazen:
1) na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření: a) pro krátkodobou léčbu u vaginálních mykóz nereagujících na lokálně aplikovaná antimykotika a při recidivě vaginálních mykóz a u vybraných kožních a slizničních mykóz;
b) pro vícedenní léčbu u systémových mykóz
u imunokompromitovaných pacientů, těžkých
forem slizničních, kožních a nehtových mykóz, vyvolaných kandidami nebo dermatofyty;
2) profylakticky u imunokompromitovaných
pacientů nebo u pacientů před provedením
transplantace
Pelgraz – HZ: pegfilgrastim (viz indikace níže),
dermatolog nepreskribuje.
BEZ PŘIPOMÍNEK
Belosalic, Diprosalic – NHZ: Závěr SÚKLu: P:
Přípravek je hrazen po předepsání dermatologem nebo lékařem jiné odbornosti po konzultaci
s dermatologem, kdy závěr musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace pacienta.
Idacio – 2. HZ: biosimilární adalimumab, SÚKL
schválí úhradu i na středně těžkou RA. Dermatologické indikace beze změn.
SOUHLASÍME
Skilarence – HoZ: dimetyl fumarát Centrový lék
P: Léčba středně těžké až těžké psoriázy s PASI

více než 10 u dospělých, kteří již podstoupili
jeden z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, cyklosporin, methotrexát nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) a nejsou vhodní pro léčbu methotrexátem zejména
z důvodu kontraindikace. Ukončení léčby je indikováno v případě: – nedosažení hodnoty
PASI 50 po 4 měsících úvodní léčby, – poklesu
účinnosti zavedené léčby pod PASI 50 nebo
v intervalu PASI 50–75, ale se současnou hodnotou DLQI větší nebo rovno 5.
Biologika COSENTYX – secukinumab, TALTZ –
ixekizumab, KYNTHEUM – brodalumab,
a TREMFYA – guselkumab a SKYRIZi – risankizumab: souhlasíme s rozhodnutím SÚKLu
zamítnout žádost SZP o snížení úhrady u novějších biologik o 40 % (anti IL-17, 23), neboť tato
mají prokazatelně rozdílnou účinnost, bezpečnost. Vítáme oddělení skupiny biologik starších
(anti TNF) od novějších (anti IL-17, 23). To platí
i pro nově příchozí SKYRIZI – risankizumab.
Výhledově, s příchodem dalších biologik, resp.
léčiv s ještě lepším klinickým profilem, lze uvažovat o rozdělení na dvě podskupiny (anti IL17 a anti IL-23). Podobnou situaci ve smyslu
rozdělení na podskupiny lze očekávat u cílené
léčby malými molekulami (inhibitory JAK pro
dermatologické indikace).
5. Signální kód Preventivní vyšetření
nádorů kůže dermatologem
Schůzka předsedy ČDS s Ing. Šmehlíkem
(SAD) byla naplánována na 26. 3. 2020, ale
nebyla realizována kvůli koronavirové situaci.
Bude uskutečněna v nejbližším možném termínu. (prof. Arenberger, as. Benáková)
6. Kolektivní členství v mezinárodních
lékařských společnostech
(prof. Arenberger)
Proplacení schválené faktury kolektivního členství v ILDS – faktura byla zaslána na ČLS k proplacení.
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7. Žádosti o nová Centra biologické léčby
Pět žádostí o zařazení pracovišť mezi centra
biologické léčby schválených na minulé
schůzi výboru – příslušné dopisy byly odeslány žadatelům počátkem března elektronicky
i doporučenou poštou. Navíc bylo odesláno
i opakované doporučení pro Kožní sanatorium
prim. MUDr. Duchkové (schváleno již v roce
2015 a 2018).
Schválení žádosti pracoviště/lékaře výborem
ČDS má pouze doporučující charakter (a výbor
jiné kompetence nemá). Tedy kladné vyjádření
výboru ČDS nezakládá povinnost pro zdravotní
pojišťovny k uzavření speciální smlouvy na
centrovou léčbu („S“), to je zcela v jejich kompetenci.
Připravuje se reedice seznamu Center biologické léčby s kontaktními údaji (bude vystaven na
www.derm.cz v kolonce „Aktuality“).

10.	Nouzová opatření vzhledem
ke koronavirové situaci
Odborné akce 2020 – vzniklou situací došlo
prakticky k umrtvení všech konferencí, sympozií a pracovních schůzí na jaře 2020. Některé
dosud neví, kdy bude náhradní termín, přesun
na podzim 2020.
Doporučuje zvážit přesun, může tak docházet
ke kolizím akcí, a posílit edici akce v r. 2021
(u opakujících se setkání) než ji stihnout ještě
v r. 2020.
Atestace 2020 se zatím nezrušily. Dotaz na letošní pořadatelské fakulty.
Reorganizace fakultních a krajských nemocnic
v době COVID-19 – některé kožní kliniky byly
uzavřeny nebo částečně uzavřeny a jejich personál (sesterský i lékařský) byl nasazen na
odd. COVID-19, resp. některá kožní pracoviště
byla přímo přeměněna na COVID Centra. Výbor
ČDS bude situaci pečlivě monitorovat, aby
k uzavření nedošlo natrvalo, a ve spolupráci
s vedeními pracovišť je připraven poskytnout
jakoukoli potřebnou pomoc.

8. Ozdravné pobyty pro děti
s chronickými onemocněními
Na web ČDS – www.derm.cz – Aktuality, byla
umístěna informace o nabídce firmy KOVOTOUR PLUS s.r.o. – spolupráce při organizování zájezdů léčebně ozdravných pobytů u moře,
pro chronicky nemocné děti – děti trpící alergiemi a dermatózami.

11. Aktivity SADu
Výbor SADu v čele s MUDr. Hejcmanovou
vytvořil k tématu COVID-19 webovou stránku
„informacepropraxi.cz“, kde se publikují důležité rady, návody i sdělení o nastalé situaci.
SAD také podává iniciativní návrhy pro koordinační dohodovací jednání k financování ordinací ambulantních specialistů.

9. Výkazy lékařských výkonů
v nouzovém stavu COVID-19
Výbor ČDS ČLS JEP informoval členy ČDS
emailem 18.3.2020 i v úvodníku v RVD 1-2020
o možnosti vykazovat výkon 44022 při telefonické konzultaci během mimořádných opatření
ke COVID-19. K tomuto výkonu lze vykazovat
i signální výkon 09543 atd. Na stejném místě
také upozornil na pravidla přístupu k pacientům
na imunomodulační terapii. (prof. Arenberger)

12.	Nové přihlášky, změny a zrušení
členství a snížení příspěvku
Bude projednáno na příští schůzi výboru (pokud se bude konat klasickým způsobem).

Faktura UEMS-EBDV na pravidelné roční příspěvky za ČDS byla zaslána na ČLS k proplacení.
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13. Příští schůze výboru ČDS:
11.6.2020 v Praze
(prezenčně nebo videokonference)
Zapsal: doc. Ettler

Zápisy

Zápis ze schůze výboru ČDS dne 11.6.2020 v Praze
Přítomni:

prof. Arenberger, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Pánková, Dr. Pásková,
prof. Štork (doc. Arenbergerová a Dr. Benáková on-line)
Omluveni: prim. Duchková, doc. Kuklová, Dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová
Místo:	Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2
Čas:
10.00–12.00 h

–

PROGRAM

A) Projednáno:
Kontrola zápisu z virtuální schůze výboru ČDS konané dne 9.4.2020 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.
B)	Nově projednáno:
1.	Dermatologický Update 25.6.2020 on-line
Není náhražkou za ČDS-SDVS kongres (zatím
není jasné, zda a kde bude). Program Derma
Update je již připraven, dolaďují se poslední příspěvky. Diskutován způsob organizace on-line
konference – předtočení, naživo ze studia. Zaregistrováno je zatím více než 200 účastníků.
2.	Epikutánní testy
MZ dosud nezareagovalo na náš 2. dopis, ve
kterém upozorňujeme na neregulérnost ztráty
registrace v ČR pro kompletní sadu Chemotechnique. Výbor ČDS se rozhodl odeslat další dopis
na MZ, když se problematika zřejmě neřeší.
3.	Mezinárodní mykologický kongres
ONYGENALES 2020 v Praze
Výbor ČDS odsouhlasil 20 000,- Kč pro Přírodovědeckou fakultu UK Praha jako podporu na
uspořádání kongresu v termínu 10.–11.9.2020.

–

4. Venerologie
Metodický pokyn zatím MZ ČR nevydalo. Diskutována distribuce nové knihy Venerologie
(rozdávala se na Derma Update dne 10.2.2020
v Praze), když stále zbývají volné výtisky.
5. Léková agenda (Dr. Benáková)
BEREME NA VĚDOMÍ
– dermatolog nepreskribuje:
Roactemra (tocilizumab i.v.) HZ: pouze
v revmatologické indikaci RA
Humira (adalimumab) HZ: v oční indikaci
– uveitidy
Tecfidera (dimetyl fumarát) 2FHZ: v neurologické indikaci u RS
Orencia (abatacept) HZ: v revmatologické
indikaci RA
Kevzara (sarilumb -anti IL-6): v revmatologické indikaci RA
Fulphila (Pegfilgrastim) HZ: indikace ONK,
HEM (neutropenie u chemoterapie)
Pelgraz (Pegfilgrastim) HZ: indikace ONK,
HEM (neutropenie u chemoterapie)
Humira (adalimumab) HZ: indikací jsou uveitidy, u kterých nelze použít kortikosteroidy
a alespoň jedno konvenční imunosupresivum
(malý efekt, kontraindikace).
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Xeljanz (tofacitinib) v indikaci ulcerózní
kolitida: SUKL snižuje úhradu a zužuje
indikační kritéria
Aubagio (teriflunomid) v indikaci u RS
Xeljanz (tofacitinib) v indikaci ulcerozní kolitidy
BEZ PŘIPOMÍNEK, SOUHLASÍME
Epiduo (0,1% adapalen + 2,5% benzoylperoxid)- HoZ: akné - bez limitace na odbornost,
bez speciálních indikačních formulací.
Skyrizi (risankizumab) 3.HZ: indikační formulace pro psoriázu jako u ostatních novějších
biologik (tj. první i druhá biologická linie)
PŘIPOMÍNKY
Dupixent (dupilumab): rozšíření na věkovou
skupinu 12–18 let: „Přípravek je hrazen dospívajícím pacientům od 12 let věku do dosažení 18 let s těžkou formou atopické dermatitidy, u kterých indikovaná maximalizovaná lokální terapie a dostupná systémová léčba
(fototerapie, balneoterapie) nevedly ke kontrole onemocnění. …“
Doporučujeme upravit formulaci s fototerapií
a balneoterapií (neboť se nejedná o alternativu systémové léčby) takto: Přípravek je hrazen dospívajícím pacientům od 12 let věku do
dosažení 18 let s těžkou formou atopické dermatitidy, u kterých indikovaná maximalizovaná
lokální terapie a dostupná další léčba (fototerapie, fotobalneoterapie) nevedly ke kontrole
onemocnění.
6. Faktura za web 1. pololetí 2020
Výbor ČDS schválil proplacení faktury za
www.derm.cz ve výši 11 120,- Kč,
7. Spolupráce se SAD a dohodovací
řízení pro r. 2021
Doc. Ettler informuje o průběhu dohodovacího
řízení k úhradám na r. 2021. Segment ambulantních specialistů je zastoupen ČLK (Dr.
Kubek) s rozhodujícím počtem plných mocí,
Sdružením ambulantních specialistů (SAS –
Dr. Jojko) a uskupením GDRP + SAI + SAD
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(prostřednictvím OAKS – Ing. Duba). Došlo ke
konsenzu požadavků, se kterými se půjde na
jednání se zástupci zdravotních pojišťoven dne
15.6.2020
1) Pro rok 2021 navrhneme pojišťovnám:
a) korunovou hodnotu bodu 1,1 Kč + bonifikace
až 0,1 Kč (v součtu tedy maximálně 1,2 Kč/bod)
b) koeficient navýšení PURO bude 8 % + bonifikace dalších 12 % (v součtu tedy maximálně 20 %)
c) hodnota PURO referenčního roku (2019)
se přepočte aktuálně platnými bodovými
hodnotami roku hodnoceného (2021). To by
byl průlom, protože ať se do budoucna jakkoli navýší bodové hodnoty výkonů, vždy se
hned promítnou do úhrad. Pokud vše dopadne podle plánu, tak prezident Kubek nás
dnes informoval, že má od premiéra písemně, že se navýší hodnota práce ve výkonech
o 10 % od 1.1.2021, o dalších 10 % pak od
1.1.2022 a pak bude každý rok valorizována.
Ustanovení o přepočtu PURO je tak naprosto
esenciální, aby navýšení bodových hodnot
nezůstalo jen na papíře a promítlo se i do vašich příjmů.
2) Kompenzace 2020: Zastropování úhrady vzorcem ve vyhlášce zůstane stejné, ale je navržen
mechanismus, jak se dostanete na toto maximum i při poklesu produkce, a to prostřednictvím navýšení korunové hodnoty bodu. Návrh
Kompenzačního zákona i Kompenzační vyhlášky se bude ještě připomínkovat.
8. Kód prevence pro dermatologii
Prof. Arenberger plánuje jednání s Ing. Šmehlíkem (nám. ředitele VZP). Diskutována výše
úhrady takového kódu a tento výkon preventivního vyšetření nezahrnovat do regulovaných
položek, a tedy spadající pod URC PURO.

Zápisy

V současné době se jeví příznivá situace pro
takové jednání (předseda vlády deklaroval důraz na prevenci).
9. Podpora výboru ČDS pro výzkum
obličejových roušek (doc. Ettler)
Žádost o grant TAČR (LF UK Hradec Králové
+ TUL Liberec + VÚB a.s., Ústí nad Orlicí)
k výzkumu roušek u dětí s kožními chorobami
byla podpořena výborem ČDS.
10. Finanční ohodnocení
dermatologických výkonů
Stále trvá snaha vylepšit ohodnocení naší práce. Zatím se zdá, že plošné navýšení minutové
režie pro naši odbornost není průchodné. Určitou nadějí je právě prosazení kódu prevence
v dermatologii a také příslib navýšení ohodnocení 1 hod práce lékaře.
11. Program odborných akcí
na r. 2020 a 2021
V programu odborných akcí ČDS došlo díky
epidemii COVID-19 ke zrušení všech akcí
od 15.3. do 15.6.2020. U některých došlo
k přesunu na jiný termín (např. Sjezd SAD –
nově 9.10.2020, sekce psychodermatologie
– 30.4.2021, sekce dětské dermatologie –
19.3.2021 v Brně!).

Změny: Dr. Havlínová (Praha 4), Dr. Bartlová
(Pardubice)
Zrušení členství: Dr. Rajnišová (Praha 6),
Dr. Kolybelníková (Brno), Dr. Kýrová (Brno)
14.	Hrozba rušení lůžkových
dermatovenerologických oddělení
Prim. Vantuchová informovala výbor ČDS
o snaze vedení Městské nemocnice Ostrava
zrušit lůžkovou část tamního kožního oddělení.
Výbor ČDS vyjadřuje bezvýhradnou podporu
existence tohoto lůžkového oddělení.
15.	Různé
a) atestace – probíhají i nadále 2x/rok s opakujícím se cyklem na 8 LF. Zavedením povinného
každoročního předatestačního kurzu (40 hod.)
pokrývajícího celý obor vyvstala otázka, zda
nepořádat v režimu on-line (což podpořila situace s COVID-19).
b) atestace v Brně (jaro 2020) – 3 absolventi,
proběhla úspěšně (referuje prim. Drlík).
16. Příští schůze výboru ČDS:
17.9.2020, 19.11.2020, 7.1.2020
Zapsal: doc. Ettler

12. Konkurz na přednostu
Dermatovenereologické kliniky v Brně
Byl vypsán konkurz na přednostu brněnské kliniky, t. č. 2 uchazeči.
13.	Noví členové
Dr. Polcarová (Jihlava), Dr. Vzesch (Ostrava),
Dr. Jantošovičová (Kolín), Dr. Schmidtmayerová (Pardubice), Dr. Brodská (Plzeň),
Dr. Pavlíček (Praha 2), Dr. Grillová (Praha 8),
Dr. Pipková (Valeč – Třebíč)
Snížení čl. příspěvku: Dr. Přibáňová (Plzeň),
Dr. Asterová (Praha 2), Dr. Kociánová (Praha 6)
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 17.9.2020 v Praze
Přítomni:

prof. Arenberger, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková,
Dr. Pásková, prim. Selerová, prof. Štork (doc. Arenbergerová a Dr. Benáková on-line)
Omluveni: prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Resl
Místo:	Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2
Čas:
10.00–12.15 h

–

P R O G R AM

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne
11.6.2020 – rozeslán e-mailem, bez připomínek.
B)	Nově projednáno:
1. Konference ke 101. výročí časopisu
v Praze dne 24.9.2020
Je připravena, bude se konat. Je zajištěna také
simultánní AV prezentace na internetu. Bude se
konat v Zastupitelském sále Nové radnice hl.
m. Prahy, aby se dodržely bezpečnostní rozestupy. Nebudou přítomni slovenští kolegové.
Bude také vyhlášení nejlepších prací v časopisu Čs. Derm. za r. 2019.
2. Virtuální Derma Update dne 25.6.2020
Proběhl úspěšně i s pozitivním finančním výsledkem. Přednášky jsou k dispozici na www.
dermaupdate.cz.
3.	Doškolování pro atestanty
Kurz proběhl na Bulovce. Příští týden bude další školení pro atestanty ve FN na Vinohradech
v Praze. Pro dermatovenerologii se bude konat
1x/rok. Zatím není povolena virtuální podoba.
Problémy s uznáváním praxí pro atestanty. Žádosti na MZ často leží bez odpovědi, zejména
u problémových případů.
4.	Epi-testy
Registrace alergenů Evropské sady se zatím
nepohnula – zatím MZ nevyřídilo.
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–

5.	Metodický pokyn pro venerologii
Ani v této věci nedošlo k posunu.
6. Aktivity ke zlepšení ohodnocení práce
dermatovenerologů
Schůzka prof. Arenbergera a Ing. Duby (OAKS)
proběhla v září: Ing. Duba (+ výbor SADu) jednali se Sdružením zaměstnaneckých pojišťoven,
prof. Arenberger s VZP. Prof. Arenberger domluvil s VZP signální kód ručního dermatoskopu
– zatím bez úhrady kvůli odhadu počtu výkonů
a jeho ohodnocení (lze uvolnit z VZP asi 40 mil.
Kč/rok pro celou ČR). Vykazování kódu je možné zahájit od 1.10.2020 pouze pro ambulantní
pracoviště. Spolupráce se SAD bude pokračovat – ČDS bude jednat s VZP, SAD s menšími
pojišťovnami při vzájemné koordinaci.
7. Program Atopik online
Dr. Benáková a prof. Arenberger žádají o podporu výboru pro Projekt Atopik online. Jedná
se o nekomerční edukační projekt pro atopiky
na internetu a v dalších médiích formou audiovizuálních lekcí. Odborným garantem je prof.
Arenberger. Lektory jsou lékaři prof. Arenberger, Dr. Benáková, prim. Čapková, Dr. Litvik.
Výbor bude o aktivitách projektu průběžně informován. S podporou výbor souhlasí.
8.	Centra biologické léčby
Dermatovenerologické prac. v Přerově (prim.
MUDr. Lukáš Měřičko) a v Prostějově (prim.
MUDr. Marcela Rozkošová), která jsou součástí

Zápisy

AGELu, zažádala o udělení statutu Centra biologické léčby. Výbor ČDS žádosti podporuje.
9. Léková agenda (Dr. Benáková)
BEREME NA VĚDOMÍ – derm. nepreskribuje:
Esbriet - pirfenidon k léčbě plicní fibrosy
Mayzent 2x - siponimod v indikaci RS
Xeljanz - tofacitinib v indikaci RA
Olumiant - baricitinib v indikaci RA
Ultomiris 2x - ravulizumab k léčbě pacientů
s paroxysmální noční hemoglobinurií
Orencia - abatacept v indikaci RA
Roactemra - tocilizumab, v indikaci RA
Kevzara - sarilumab, v indikaci RA
BEREME NA VĚDOMÍ
Batrafen lak a Polinail lak – SÚKL z důvodů
nákladnosti neuvolnil preskripci pro PL (i když
o ni žádali). My jsme za ČDS z odborného
hlediska proti uvolnění preskripce nebyli.
BEZ PŘIPOMÍNEK, SOUHLASÍME
Ilumetri – tildrakizumab (fa Almiral) v indikacích 1. i 2. linie biologické léčby psoriázy.
Úhrada jako u adalimumabu.
PŘIPOMÍNKY
Dupixent – 2. HZ - pro věkovou kategorii 12–18
let, SÚKL přiznává úhradu. Formulace indikačního omezení je ale nesprávná, neboť takto
slovně postavená klade fototerapii a dokonce
balneoterapii na úroveň systémové léčby, čemuž tak není. Současná formulace SÚKLu (tj.
v 2. zprávě) však původní problém nadále neodstranila.
Doporučujeme upravit formulaci s fototerapií
a balneoterapií (neboť se nejedná o alternativu
systémové léčby a mohlo by to být v budoucnosti předmětem nejasných interpretací a sporů) a to pro jednoznačné odlišení takto:
P: Dupilumab je hrazen dospívajícím pacientům ve věku od 12 let věku do dosažení 18 let
s těžkou formou atopické dermatitidy, u kterých
indikovaná maximalizovaná lokální terapie a dostupné vyšší typy léčby jako je fototerapie, balneoterapie či systémová léčba nevedly ke kontrole
onemocnění. Úspěšnost terapie se vyhodnotí

po 16 a po 24 týdnech od zahájení léčby a dále
nejméně každých 24 týdnů, a bude ukončena
v těchto případech: – nedosažení nejméně EASI50 v týdnu 16, – nedosažení nejméně EASI-75
v týdnu 24, – v případě výskytu nezvládnutelných
nežádoucích účinků, – při nedostatečné adherenci na terapii, - při poklesu účinnosti pod EASI-50
při dvou po sobě následujících kontrolách.
NESOUHLASÍME
Belogent, Fucicort – SÚKL navrhuje na základě
žádosti SVL SPL jako u samotných kortikoidů
uvolnit preskripci kombinovaných antibioticko-kortikoidních preparátů P: „Přípravek je hrazen
po předepsání dermatologem nebo lékařem jiné
odbornosti po konzultaci s dermatologem, kdy
závěr musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace pacienta.“ Nadále nesouhlasíme,
neboť je zde riziko nežádoucích účinků (vznik
ATB rezistence a současně nežádoucích účinků
silného kortikoidu). Již jsme probírali a připomínkovali na předchozí schůzi výboru.
10. Poplatky za web
Doc. Ettler upozorňuje na poplatek za doménu
www.derm.cz a webhosting, který bývá účtován na podzim a bude nutné splatit ho v termínu. Výbor ČDS schválil.
11. Vykazování kódu 44239
nedermatologickým pracovištěm
Geriatrické odd. AGEL Pardubice žádá výbor
ČDS o podporu vykazování kódu 44239 pro ZP
211, která t. č. ruší nasmlouvání. Výbor ČDS
podporu vyslovuje.
12. Akreditační komise pro dětskou
dermatologii (sejde se 19.10.2020)
Byla jmenována ministrem zdravotnictví. Prim.
Bučková komentuje, že jejími členy jsou pouze
3 osoby s atestací z dětské derm,. Návrhy na
členy podává ČLK a LF. Výbor ČDS doporučuje rozšíření komise o další kvalifikované členy
s příslušnou atestací.
13. Soudní spor vedený proti ČLS JEP
Proběhlo další soudní stání u Městského soudu
v Praze žaloby prof. Třešňák Hercogové ve věci
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zpochybnění předminulých voleb do výboru
ČDS proti ČLS JEP. Žaloba byla opět odmítnuta.
Spor stále nesmyslně pokračuje, netýká se již
vyřešených regulérních voleb, ale zavádějícím
způsobem existence ČLS JEP. Pokud opět dojde
k odvolání, bude projednávat Vrchní soud v Praze.
14. Odborné akce 2021
Řada odborných akcí z r. 2020 byla odvolána
nebo se přesouvá do r. 2021. Aktualizace na
www.derm.cz/odborne-akce. Doc. Ettler vyzývá potencionální pořadatele odborných akcí
v r. 2021 o oznámení, aby mohl být sestaven
program a předešlo se kolizím.
15.	Noví členové
Dr. Raisová (Uherské Hradiště), Dr. Borovská
(Uherské Hradiště), Dr. Kovel (Teplice), Dr. Růžičková (Plzeň), Dr. Pancuráková-Turcaj (Praha
10), Dr. Povalová (Zlín)
Ukončení členství: Dr. Moroc (Ústí nad Labem), Dr. Kaiserová (Praha), Dr. Michálková
(Uničov), Dr. Hořčička (Pardubice), Dr. Šimková (Praha 4), Dr. Svobodová (Ústí nad Labem),
Dr. Maršálková (Brno), Dr. Macura (Poděbrady), Dr. Havelka (Třebíč), Dr. Šípková (Praha),
Dr. Kociánová (Praha), Dr. Kučík (Třebíč)
Žádost o slevu: Dr. Janků (Ústí nad Labem) –
neposkytnuta
Změny: Dr. Chaloupková (nově Píchová – Kolín), Dr. Flašarová (nově Janičová – Jičín)
16.	Různé
a) doc. Ettler děkuje za podporu žádosti o grant
TAČR (LF HK + TUL Liberec + VÚB a.s. Ústí
nad Orlicí) na výzkum roušek u dětí s kožními
chorobami. Grant byl přijat.
b) doc. Kuklová děkuje výboru ČDS za finanční
podporu mezinárodního mykologického kongresu ONYGENALES 2020 v Praze (10.– 11.9.
2020) a informuje o jeho příznivém průběhu.
c) výbor ČDS ČLS JEP, z.s., zjistil, že Česká onkologická společnost ČLS JEP, z.s., vyvíjí iniciativu
s cílem vytvořit Národní onkologický plán. Česká dermatovenerologická společnost se velmi
ráda svými onkodermatologickými aktivitami
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i svými českými a zahraničními experty do přípravy tohoto plánu zapojí.
• V posledních dvou měsících se mezi jinými odbornostmi ale šíří informace, že Česká onkologická společnost bez konzultace s ostatními
obory vydává vůči ministerstvu, pojišťovnám,
etickým komisím, CRO a ředitelstvím nemocnic negativní doporučení ohledně organizace
práce nebo šíře poskytovaných služeb v jednotlivých oborech včetně dermatovenerologie.
To lze považovat za nekvalifikované zasahování
do působnosti jednotlivých oborů bez znalosti
jejich českých i evropských vzdělávacích programů, evropské certifikace pracovišť nebo
superspecializovaných evropských kvalifikačních zkoušek atd.
• Zakazování používání terapeutických postupů
nebo provádění klinického výzkumu kvalifikovaným odborníkům směřuje k ohrožení kvality
a dostupnosti onkologické péče u jednotlivých
diagnóz, celý systém se zbytečně prodražuje
a zpomaluje, čímž se poškozuje zdraví konkrétních pacientů.
• Současná mezioborová kooperace v rámci
komplexních onkologických center, základní
i klinický onkologický výzkum, spojení prevence, léčby a dalšího sledování nemocných je
dobrým příkladem fungující spolupráce i pro
neonkologická onemocnění a může být vzorem
pro ostatní země střední a východní Evropy.
Byla by velká škoda pro pacienty i pro český
zdravotní systém, kdyby se aktivitou onkologů
zřejmě z neznalosti jejího komplexního fungování nekvalifikovaně a nenávratně narušila.
• ČDS obdobně jako další odborné spol. ČLS JEP,
z.s., vyzývá ČOS, aby upustila od vydávání vlastních jednostranných stanovisek, která obsahují
faktické chyby a zasahují do kompetencí jiných
společností, a jsou zpracována bez diskuze s dosažením konsenzu s nimi.
17. Příští schůze výboru ČDS:
19.11.2020 v Praze
Zapsal: doc. Ettler
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Efektivní terapie psoriázy
Vysoká účinnost 1,2 • Rychlý nástup účinku 3
• Pohodlná aplikace
Název přípravku: Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna. Složení: Jeden gram kožní pěny obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni
dipropionas). Léková forma: Kožní pěna. Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. Dávkování: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týdny. Maximální denní dávka nemá překročit 15 g, tj.
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny. 15 g odpovídá množství, které je z nádobky aplikováno, pokud je aplikátor zcela stlačen po dobu zhruba jedné minuty. Dvousekundová aplikace odpovídá přibližně množství 0,5 g.
0,5 g pěny má pokrýt plochu kůže odpovídající přibližně velikosti dlaně dospělého člověka. Pokud jsou používány další topické přípravky s obsahem kacipotriolu, celková denní dávka kalcipotriolu nemá překročit 15 g. Celková ošetřená
plocha těla nemá překročit 30 %. Porucha funkce ledvin a jater: Bezpečnost a účinnost u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo těžkými poruchami funkce jater nebyla hodnocena. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost
u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Způsob podání: Před použitím je třeba nádobku protřepat po dobu několika sekund. Aplikuje se ze vzdálenosti nejméně 3 cm od kůže držením nádobky v jakémkoliv směru kromě horizontálního.
Koupání ani sprchování bezprostředně po aplikaci se nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Erytrodermická a pustulózní psoriáza. Vzhledem k obsahu kalcipotriolu je Enstilar
kontraindikován u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku. Vzhledem k obsahu kortikosteroidu je Enstilar kontraindikován při následujících stavech: virové (např. herpetické infekce nebo varicella) kožní léze, mykotické nebo
bakteriální kožní infekce, parazitární infekce, kožní projevy tuberkulózy, periorální dermatitida, atrofická kůže, atrofické strie, fragilita kožních žil, ichthyóza, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, vředy a rány. Zvláštní upozornění a opatření
pro použití: Kvůli systémové absorpci se mohou objevit i během topické léčby kortikosteroidy nežádoucí účinky, které byly pozorovány u systémové léčby kortikosteroidy, jako je suprese kůry nadledvin nebo porucha kompenzace diabetu
mellitu. Je nutné se vyhnout aplikaci pod okluzivní obvaz, na velké plochy poškozené kůže, na sliznice nebo do kožních záhybů. Nepoužívat na obličej a genitálie. Po každé aplikaci umýt ruce. Při léčbě psoriázy topickými kortikosteroidy
existuje po přerušení léčby riziko generalizované pustulózní psoriázy nebo rebound fenoménu. Doporučuje se vyhýbat nadměrné expozici přirozenému nebo umělému slunečnímu záření. Pomocnou látka butylhydroxytoluen může
způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznic. Interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Těhotenství a kojení: U těhotných žen není dostatek údajů. Enstilar se může používat během
těhotenství pouze, pokud očekávaný přínos vyváží případné riziko. Při předepisování přípravku Enstilar kojícím ženám je zapotřebí opatrnosti. Pacientka má být upozorněna, že během kojení nemá aplikovat Enstilar na pokožku prsou.
Nežádoucí účinky: Méně časté: folikulitida, hyperkalcemie, kožní hyperpigmentace, rebound fenomén, svědění v místě aplikace, podráždění v místě aplikace. Vzácné: hypersenzitivita. Nežádoucí účinky související s farmakologickou
třídou kalcipotriolu a betamethasonu: reakce v místě aplikace, pruritus, podráždění kůže, pocit pálení a píchání, suchá kůže, erytém, vyrážka, dermatitida, zhoršení psoriázy, fotosenzitivita, atrofie kůže, teleangiektazie, strie, folikulitida,
hypertrichóza, periorální dermatitida, alergické kontaktní dermatitidy, depigmentace a koloidních milia, hypersenzitivní reakce včetně velmi vzácných případů angioedému a faciálního edému, velmi vzácně systémové účinky způsobující
hyperkalcemii nebo hyperkalciurii, generalizovaná pustulózní psoriáza. Systémové reakce po topickém použití kortikosteroidů jsou u dospělých vzácné, avšak mohou být závažné (adrenokortikální suprese, katarakta, infekce, poruchy
kompenzace diabetu mellitu a zvýšení nitroočního tlaku). Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádobka: může se roztrhnout, pokud je vystavena horku. Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nepropichujte nebo nepalte ani po vyprázdnění. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. Neuchovávejte v blízkosti vzniku jisker, otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. V blízkosti
nádobky nekuřte. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: 46/254/16-C. Způsob výdeje a hrazení: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 10. 8. 2018. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte úplnou verzi souhrnu údajů o přípravku.
Reference:
1. Koo J et al. J Dermatolog Treat. 2016 Mar; 27(2): 120-127 | 2. Lebwohl MG et al. J Clin Aesthet Dermatol; in press: | 3. Leonardi C et al. J Drugs Dermatol 2015; 14: 1468-1477

Reklama na léčivý přípravek.
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Zkrácená informace o léčivém přípravku
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Zkrácená informace o léčivém přípravku
Název léčivého přípravku: Kyntheum® 210 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Složení: Předplněná injekční stříkačka obsahuje
brodalumabum 210 mg v 1,5 ml roztoku. Jeden ml roztoku obsahuje brodalumabum 140 mg. Léková forma: Injekční roztok (injekce). Indikace:
Léčba středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Dávkovaní: Doporučená dávka
je 210 mg ve formě subkutánní injekce v týdnech 0, 1 a 2, následovaná dávkou 210 mg každé 2 týdny. Kontraindikace: Hypersenzitivita na
léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, aktivní Crohnova nemoc a klinicky významné aktivní infekce např. aktivní tuberkulóza.
Zvláštní upozornění: Případy nových nebo exacerbovaných zánětlivých střevních onemocnění byly hlášeny s inhibitory IL-17, proto se Kyntheum
nedoporučuje pacientům se zánětlivým střevním onemocněním. Byly hlášeny případy sebevražedných představ a chování, včetně dokonaných
sebevražd. Většina pacientů, u kterých se objevilo sebevražedné chování, měla v anamnéze depresi a/nebo sebevražedné představy a chování.
Byly hlášeny vzácné případy anafylaktických reakcí. Přípravek může zvyšovat riziko infekcí. Jestliže se plánuje použít přípravek u pacientů
s chronickou infekcí nebo s opakovanou infekcí v anamnéze, je třeba postupovat opatrně. Doporučuje se, aby pacienti v souladu s místními
imunizačními předpisy podstoupili všechna potřebná očkování ještě před zahájením léčby přípravkem. Interakce: Současně s přípravkem se
nesmí podávat živé vakcíny. Fertilita, těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu nejméně 12 týdnů po jejím
ukončení používat účinnou antikoncepci. Údaje o podávání brodalumabu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Není známo,
zda se brodalumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Časté - chřipka, dermatofytózy, bolest hlavy, orofaryngeální bolest,
průjem, nauzea, artralgie, myalgie, únava, reakce v místě injekce. Méně časté – kandidózy, neutropenie, konjunktivitida. Vzácné – anafylaktická
reakce. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Přípravek se smí uchovávat v krabičce a při pokojové teplotě
(do 25 °C) maximálně po dobu 14 dnů, a to pouze jednou. Jakmile se přípravek vyjme z chladničky a nechá se ohřát na pokojovou teplotu
(do 25 °C), musí se použít do 14 dní nebo zlikvidovat. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,
Dánsko. Registrační číslo: EU/1/16/1155/001, EU/1/16/1155/002. Způsob výdeje a hrazení: Výdej je vázán na lékařský předpis. Léčivý
přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 22. 7. 2020. Před předepsáním léčivého přípravku si
přečtěte plnou verzi souhrnu údajů o přípravku.
Reklama na léčivý přípravek.
Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku Kyntheum®, 22. 7. 2020. 2. Blauvelt A, et al. Rapid onset of action in patients with moderate-to-severe psoriasis treated with brodalumab:
A pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (AMAGINE-2 and AMAGINE-3). 3. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 2015;373:1318 –28.
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*PASI, index rozsahu a závažnosti psoriázy.

