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ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace*: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) 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 metastazujícího NSCLC po 
předchozí chemoterapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny v první linii u dospělých bez EGFR nebo ALK. Maligní mezoteliom pleury (MPM): v kombinaci s ipilimumabem k léčbě neresekovatelného MPM u nepředléčených 
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; v kombinaci s kabozantinibem terapie pokročilého RCC 
v první linii u dospělých. 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. Kolorektální karcinom s fenotypem dMMR/MSI-H (dMMR/MSI-H CRC): v kombinaci s ipilimumabem terapie dMMR/MSI-H CRC po kombinované chemoterapii na bázi 
fl uorpyrimidinu u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Skvamózní karcinom jícnu (ESCC): monoterapie neresekovatelného pokročilého, 
rekurentního nebo metastazujícího ESCC u dospělých po předchozí kombinované chemoterapii na bázi fl uorpyrimidinu a platiny. Adjuvantní léčba karcinomu jícnu nebo gastroezofageální junkce (EC nebo GEJC): monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s EC nebo GEJC 
po předchozí neoadjuvantní chemoradioterapii. Dávkování a způsob podání*: 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), u adjuvantní 
léčby EC nebo GEJC 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg i.v. infuzí (30 min) každé 4 týdny po dobu prvních 16 týdnů a následně 480 mg i.v. infuzí (30 min) každé 4 týdny. 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 každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. 
MPM: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každých 6 týdnů. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. 
infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. dMMR/MSI-H CRC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí 
(30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny. Kombinace s kabozantinibem: RCC: 240 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg nivolumabu i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny s kabozantinibem 
40 mg perorálně každý den. Kombinace s ipilimumabem a chemoterapií: NSCLC: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každých 6 týdnů a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny každé 3 týdny. Léčba vždy 
pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby po dobu max. 12 měsíců a u léčby NSCLC v kombinaci, MPM v kombinaci a RCC v kombinaci s kabozantinibem po dobu max. 24 měsíců. Léčba kabozantinibem pokračuje do 
progrese nebo nepřijatelné toxicity. Další podrobnosti dávkování viz SPC. 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. 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se dávka kortikosteroidů snižuje postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo život ohrožujících 
imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, 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, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových 
kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. 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: infekce horních cest dýchacích, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, kašel, průjem, zvracení, 
nauzea, bolest břicha, zácpa, vyrážka, svědění, únava, horečka, otok, lymfopenie, hyperglykemie, anemie, hyponatremie, hypoalbuminemie, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperkalemie, hypokalcemie, leukopenie, hypomagnesemie, 
neutropenie trombocytopenie, hypokalemie, hypoglykemie, hyperkalcemie; u kombinace s ipilimumabem, příp. chemoterapií dále i hypotyreóza, hypertyreóza, závrať, hypertenze, kolitida, suchá kůže, artralgie, muskuloskeletální bolest, zvýšený celkový bilirubin 
a zvýšené transaninázy; u kombinace s kabozantinibem dále i dysgeusie, dysfonie, stomatitida, dyspepsie, syndrom palmoplantární erytrodysestezie, svalové spasmy, proteinurie, hypofosfatemie, hypermagnezemie, hypernatremie a snížená tělesná hmotnost. 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. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-003. Datum poslední revize textu: srpen 2021. Přípravek je hrazen z veřejného 
zdravotního pojištění v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii, kombinaci s ipilimumabem a v adjuvanci, pokročilý renální karcinom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic v monoterapii, klasický Hodgkinův 
lymfom a skvamózní karcinom hlavy a krku.
Název přípravku: YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: ipilimumabum 5 mg v 1 ml koncentrátu. Terapeutické indikace*: Melanom: Monoterapie pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých a dospívajících ve 
věku 12 let a starších; v kombinaci s nivolumabem léčba pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): V kombinaci s nivolumabem a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny léčba metastazujícího 
NSCLC v první linii u dospělých bez EGFR nebo ALK. Maligní mezoteliom pleury (MPM): v kombinaci s nivolumabem k léčbě neresekovatelného MPM u nepředléčených dospělých. Renální karcinom (RCC): v kombinaci s nivolumabem terapie pokročilého RCC v první linii 
u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Kolorektální karcinom s fenotypem dMMR/MSI-H (dMMR/MSI-H CRC): v kombinaci s nivolumabem terapie dMMR/MSI-H CRC po kombinované chemoterapii na bázi fl uorpyrimidinu u dospělých. Dávkování a způsob 
podání*: Melanom: Monoterapie: Indukční režim: 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny, celkem 4 dávky. Celý indukční režim (4 dávky) je třeba dodržet dle tolerance, bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí. Kombinace s nivolumabem: 3 mg/kg 
ipilimumabu i.v. infuzí (90 min) s 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab v monoterapii 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. NSCLC: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) každých 6 týdnů v kombinaci s nivolumabem 360 mg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny každé 3 týdny. MPM: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí 
(30 min) každých 6 týdnů s nivolumabem 360 mg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny. RCC: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) s nivolumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (30 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. dMMR/MSI-H CRC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, 
dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny. U kombinované léčby léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u NSCLC a MPM po dobu max. 24 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na 
léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo život ohrožující, se mohou týkat GIT, jater, kůže, nervové, endokrinní nebo jiné orgánové soustavy. Pokud není identifi kována 
jiná etiologie, je nutno průjem, zvýšenou frekvenci stolic, krvavou stolici, zvýšení jaterních testů, vyrážku a endokrinopatii považovat za zánětlivé a související s ipilimumabem. U pacientů se závažnou aktivní autoimunitní chorobou, kde je další imunitní aktivace 
potenciálně bezprostředně život ohrožující, se přípravek nemá podávat. Interakce: Ipilimumab je lidská monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových 
kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Použití antikoagulancií zvyšuje riziko GIT krvácení; pacienti se souběžnou léčbou antikoagulancii musí být pečlivě 
monitorováni. Těhotenství a kojení: Ipilimumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci. Není známo, zda se ipilimumab vylučuje do lidského mléka. Nežádoucí účinky*: Velmi časté: snížená chuť k jídlu, 
průjem, zvracení, nauzea, vyrážka, pruritus, únava, reakce v místě injekce, pyrexie, v kombinaci s nivolumabem, příp. chemoterapií dále i infekce horních cest dýchacích, hypotyreóza, hypertyreóza, bolest hlavy, závrať, hypertenze, dyspnoe, kašel, kolitida, bolest břicha, 
zácpa, suchá kůže, artralgie, muskuloskeletální bolest, otok, zvýšení AST, ALT, celkového bilirubinu, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, dále hyperglykémie, hypoglykémie, lymfopenie, leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, anemie, hypokalcemie, 
hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie. Další nežádoucí účinky – 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. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/11/698/001-2. Datum poslední revize textu: srpen 2021. 
Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii i kombinaci s nivolumabem a pokročilý renální karcinom v kombinaci s nivolumabem. 
Výdej těchto léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Dříve než je předepíšete, přečtěte si prosím úplné znění příslušného Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o těchto přípravcích jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) 
http://ema.europa.eu nebo jsou dostupné u zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, tel.: +420 221 016 111, www.b-ms.cz.
* Všimněte si prosím změn v Souhrnu údajů o přípravku
Reference: 1. Larkin J, et al. N Engl J Med 2015; doi: 10.1056/NEJMoa1504030. 2. Larkin J, et al. N Engl J Med 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1910836. 3. Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2021. 4. Yervoy® (ipilimumab), Souhrn údajů o přípravku, 2021. 5. Motzer RJ, 
et al. N Engl J Med 2018; 378:1277-1290. 6. Motzer RJ, et al. J Immunother Cancer 2020; 8:e000891. doi: 10.1136/jitc-2020-000891. 7. Paz-Ares L, et al. Lancet Oncol 2021 Feb;22(2):198-211. 8. Reck M, et al. Oral presentation at ASCO 2021. Abstract 9000.
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*Pacienti ve středním a vysokém riziku dle IMDC. #Po předchozí kombinované chemoterapii na bázi fl uorpyrimidinu.
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„Na který film byste šel do Gold Class?“ zeptal se mě pan Štístko. Se 
sestřičkou jsme si právě podali dveře. Kolega už pacienta vyšetřil, zhod-
notil výsledky laboratoří a dalšího komplementu. Štístkův metastazující 
melanom držíme neustále v šachu. Opdivo teď vesele, ale s rozmyslem 
nastaveného režimu infuzní pumpy, kape. Štístko je typicky šťastný. „Asi 
na Bonda,“ odpovídám. „Zrovna včera jsem tam na něm byl.“ 

Do CineStar Anděl na pražském Smíchově nechodím často a do jeho Gold Class ještě méně. Byl jsem 
tam vlastně naposledy na Spectre. Mezitím, za těch šest let, se přihodilo všechno možné včetně pandemie 
a i nový 007 si počkal na premiéru v trezoru pěkně dlouho. Svého prvního Bonda jsem viděl na studentské 
praxi v Západním Německu v roce 1982, a tak jsem si agenta Jejího Veličenstva pochopitelně představoval 
jako Sira Rogera Moore. Bondovek natočil v té době celkem sedm a myslím, že byl dokonce považován za 
jeho nejlepšího představitele vůbec. To se pak těžko zvyká na někoho jiného, ale moje děti by určitě řekly, 
že hlavní hrdina bondovek má vypadat jako Daniel Craig.

Pandemie už začala zase vystrkovat růžky, takže v Gold Class byl v provozu ze dvou sálů jen jeden, 
ale jinak na první pohled vše při starém. Číšníci nadšení, že nás v klubu před vchodem vidí. Objednávka 
klasických dobrot, kterým u mě dominují nachos se sýrem i salsou, proběhla rychle. Zero k tomu pocho-
pitelně do „meníčka“ patří. Po hodině jsem plánoval sushi, ale ještě, že jsem uvažoval nahlas. V tu dobu 
prý už bude zavřená pokladna, a proto je potřeba vše objednat najednou. „Ach, kdeže loňské sněhy jsou,“ 
povzdechl by si určitě na mém místě François Villon. Já jsem radši bez komentáře rovnou rozšířil objed-
návku o krabičku syrových ryb s rýží, zázvorem, wasabi a sojovkou a nechal k tomu přibalit jeden Birell. 
Za hodinu u Bonda nejen vytráví a sushi zvedne náladu, ale bude i „žížeň.“

Film se vyvíjel slibně. Sice i v recenzi by se opět uplatnil citát nezbedného mistra balad Villona. 
Loňské sněhy mi v bondovkách chybějí čím dál víc, i když jako dermatolog bych měl správně novou 
výpravu s výběrem prostředí chválit. Prosluněné pláže s opálenými kráskami vystřídalo ponuré šero 
(správně, bez UV záření) betonových objektů opuštěných továren. To ale není to nejhorší. Ještě nikdy 
se mi nestalo, že by mi můj hlavní hrdina zemřel. Nechci nic prozrazovat, ale svět už není, co býval, 
dokonce si troufám tvrdit, že se prostě zbláznil. Tenhle film přežila na rozdíl od chronického survivora 
agentova partnerka. Nechci být špatným prorokem, ale fakt nevím, jak se příště tvůrcům zdaří revival. 
Běžné schéma přece bylo, že partnerka, nebo všechny partnerky, na konci filmu obvykle zahynuly, jed-
na dokonce těsně po svatbě s Bondem, a on nešťastný přežil, aby v dalším filmu zahájil výběrové řízení 
na novou manželku. Myslím, že nejen Gold Class už není, co bývala. Na druhou stranu, když můžeme 
dneska držet pana Štístka s metastázami na Opdivu tolik let, pak asi není tak složité naklonovat jejímu 
veličenstvu novou nula nula sedmičku. 

GOLD CLASS UŽ NENÍ, 
CO BÝVALA

1



„Pane Štístko, všechno v pořádku,“ přenesl jsem se zpátky do reality. „Ano, přístroje fungují v pořád-
ku,“ okomentoval práci infuzní pumpy pacient. „A co dermatologové po kovidu, setkal jste se s někým 
jiným než s kolegy z práce?“ zeptal se v rámci small talku. Jasně, zrovna v pátek jsem zahajoval společně  
s prim. Bučkovou a ředitelem FN Brno konferenci k 25. výročí založení sekce dětské dermatovenerologie  
v brněnském hotelu Passage (obr. 1). Stejně příjemné bylo ještě předtím i setkání s kolegy z našeho druhého 
nástavbového oboru na konferenci Společnosti korektivní a estetické dermatologie na francouzském vel-
vyslanectví v Praze. Prostředí bylo úžasné. Buquoyský palác na Malé Straně má sám o sobě svoji nezamě-
nitelnou atmosféru, která, přiznejme si, odezněla u Bonda s posledními záběry z karlovarského hotelu Pupp  
v Casino Royale. Když si člověk k tomu představí, že před 33 lety, 9. prosince 1988, tu ve stejné místnosti 
posnídal také jeden François, ale nikoliv Villon, ale Mitterrand, navíc s disidentem Václavem Havlem, je 
to další přidaná hodnota k přednáškám o sexy sklerotizaci varixů, estetických úpravách obličeje, zlepšení 
kvality vlasů atd. 

Obě dermatologické akce byly velmi dobře navštíveny. Také je vám líto, že jste na nich nebyli? Nemusí 
být. Do Vánoc máme všichni jak z Česka, tak ze Slovenska příležitost se ještě vidět. Od čtvrtka 9. prosince 
do soboty 11. pořádá ČDS ČLS JEP, z.s., 16. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. Několik 
stovek z nás je už registrováno, ale šance na to se zúčastnit ještě stále je, tak se nezapomeňte přihlásit 
na www.jasta.cz. A možná přijde i kouzelník… Ale ne, farmaceutické firmy sdružené v AIFP se nemusejí 
děsit. Kouzelníka tam zaručeně nepustíme, i kdyby se tisíckrát snažil. O překvapení ale určitě nepřijdete.

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

O
b

r. 
1  Dětská dermatovenerologie

Referátový výběr
z dermatovenerologie 2 3 | 2021



Atopická dermatitida, psoriáza

LOKÁLNÍ TERAPIE  
ZANÍCENÉ A SVĚDÍCÍ KŮŽE

S protizánětlivým 
vitaminem 

B12

Vitamin B12 je silný vychytávač oxidu dusnatého  
a antioxidant, který brání rozvoji zánětu a zmírňuje svědění.

Spiridea, s. r. o., Nobelova 28, 831 02, Bratislava 3
Více informací na www.spiridea.com. 

Mavena Health Care Italia srl, Via Caradosso 18, I-20123 Milan

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Mavena B12® AKUT GEL
na léčbu akutní fáze  
atopické dermatitidy  

– na exsudantní oblasti kůže –

Mavena B12® MAST
na léčbu psoriázy  

– na velmi suché oblasti kůže –

Mavena B12® KRÉM 
na léčbu atopické detmatitidy  

– na suché oblasti kůže – Bez obsahu  
parfému  
a barviv



resorba@resorba.cz
www.resorba.com

- kolagenová houba s gentamicinem
Homeostáza a antibiotická ochrana před infekcí

GENTA-COLL resorb®

- kolagenová houba z koňských šlach
K bezpečnému lokálnímu zastavení krvácení

KOLLAGEN resorb™

ŠÉFREDAKTOR
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

ODBORNÉ RECENZE A KONZULTACE
Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

REDAKCE
PhDr. Jarmila Drhlíková
602 229 255, czechopress@czechopress.cz
Mgr. Hana Kvapilová
608 238 077, kvapilova.hana@seznam.cz
Asistentka
724 116 414, office@czechopress.cz

REDAKČNÍ RADA
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, Ph.D. MHA, MPH
Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Prof. MUDr. Martin Péč, Ph.D.
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
As. MUDr. Libuše Mardešićová
Prim. MUDr. Slavomír Urbanček, Ph.D.
MUDr. Marta Hašková
JUDr. Jan Mach

DO ČÍSLA PŘISPĚLI
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
MUDr. Zuzana Plzáková, Ph.D.
MUDr. Lenka Tomaško
MUDr. Dominika Matysková

LAYOUT A GRAFICKÁ ÚPRAVA
Michaela Croft

ADRESA REDAKCE
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Dermatovenerologická klinika
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Přednosta kliniky
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

VYDÁVÁ
CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Tel: 602 229 255, fax: 272 941 824
E-mail: czechopress@czechopress.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
PhDr. Jarmila Drhlíková – jednatelka

OBJEDNÁVKY PŘEDPLATNÉHO 
A INZERCI PŘIJÍMÁ
CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Tel.: 602 229 255, fax: 272 941 824
E-mail: czechopress@czechopress.cz
E-mail: referatovy.vyber@czechopress.cz
MK ČR E 13665
ISSN 1213-9106 (Print), ISSN 1803-778X (Online)
Číslo 3/2021, Ročník 63
Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných  
neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum,  
vývoj a inovace Úřadu vlády ČR

DISTRIBUCE
Česká distribuční k.s.
Czechopress Agency, s.r.o. 

TITULNÍ FOTO: © JARI SHELLER/CZECHOPRESS AGENCY
OSTATNÍ FOTO: NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JE AUTOREM FOTOGRAFIÍ AUTOR ČLÁNKU

CENA: 57 Kč

ZA ODBORNOU SPRÁVNOST 
PŘÍSPĚVKŮ ODPOVÍDAJÍ  
AUTOŘI ČLÁNKŮ.

 1 ÚVOD
Gold class už není, co bývala
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

 6 Poleptání epoxidovou pryskyřicí komplikované kontaktní 
dermatitidou 
MUDr. Dominika Matysková

14 Epidermolysis bullosa acquisita
Prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

18 Keratosis pilaris
MUDr. Zuzana Plzáková, Ph.D.

27 Kožní sarkomy
MUDr. Lenka Tomaško

38 VĚDOMOSTNÍ TEST

40 ZÁPISY

3/2021

Obsah

INZERCE

Referátový výběr
z dermatovenerologie 4 3 | 2021
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POLEPTÁNÍ EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ 
KOMPLIKOVANÉ KONTAKTNÍ DERMATITIDOU 
Matysková, D.1,2,3, Holoubek, J.1,2, Lipový, B.1,2, Kaloudová, Y.1, Košková, O.1,2,3, Suchánek, I.1, 
Brychta, P.1    
1) Klinika popálenin a plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Brno
2) Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
3) Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno

SOUHRN: Poleptání kůže, ať kyselinou nebo zásadou, patří ke stále častějším pracovním úrazům. 
Látek, které způsobují poruchu integrity kožního krytu, je nepřeberné množství. Epoxidová pryskyřice, 
jejíž používání v řadě průmyslových odvětví je dlouhodobě na vzestupu, se i dnes řadí svým výskytem 
mezi raritní původce kožních postižení. Nízký epidemiologický výskyt je však v kontrastu s možnou 
mírou postižení. I zde se ukazuje, že jedno z největších úskalí postižení kůže chemikáliemi je jejich 
dlouhodobá absorpce měkkými tkáněmi. Pokud se úraz a následná léčba navíc zkomplikují nespe-
cifickou hypersenzitivní reakcí při vrozené predispozicí jedince, může se zprvu banální ambulantní 
rána změnit v dlouhodobě se nehojící defekt vedoucí až k ústavní péči spojené se systémovou léčbou.

KLÍČOVÁ SLOVA: poleptání – epoxidová pryskyřice – kontaktní dermatitida

SUMMARY: A chemical burn caused by an epoxy resin and complicated by a contact dermatitis. 
Chemical burns represent a frequent cause of an occupational injury. Numerous chemical substances, 
such as epoxy resin as we reported on in this article, could potentially cause skin damage or, moreover, 
systemic toxicity. There is an increasing trend in use of epoxy resin in different kinds of industry. Neverthe-
less, a minimum of occupational diseases are effected by epoxy resin, however, this could be in contrast 
with the possible severity of the disease. Chemical substances penetrate the human skin and are absorbed 
by soft tissues for the long time resulting into a major damage of the skin. In this publication we present  
a case of a chemical burn caused by the epoxy resin and complicated by a severe nonspecific hypersen-
sitive reaction requiring a hospital care and systemic treatment.

KEY WORDS: chemical burn – epoxy resin – contact dermatitis

Průmyslové barvy s obsahem epoxidové pryskyřice mají 
dnes své zastoupení v řadě odvětví. Často však opomíjeným 
rizikovým faktem zůstává jejich vysoká toxicita.

ÚVOD
Epoxidová pryskyřice je polymerní materiál syn-
tetického původu, jehož vlastností (dobrá adheze 
k jiným materiálům, chemická odolnost a tvarová 

stálost) se dnes využívá v celé škále průmyslově 
vyráběných materiálů, jako jsou lepidla, barvy, laky 
a v řadě dalších syntetických komponent.(1,2) Che-
micky se jedná o derivát epichrohydrinu a hlavně 
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bisphenolu A (více než 75 % výroby).(2,3) Celková 
světová produkce epoxidové pryskyřice dosáhla  
v roce 2006 hodnoty 3,8 tun.(4) V rámci in vitro i in 
vivo testů byla prokázána řada toxických vlivů na 
hepatální, kožní a endokrinní systém, v neposlední 
řadě také existují důkazy jejího prokarcinogenního 
efektu.(2,5)

Průmyslové barvy s obsahem epoxidové pryskyři-
ce mají dnes své zastoupení v řadě odvětví. Často 
však opomíjeným rizikovým faktem zůstává jejich 
vysoká toxicita, a to již při prostém kontaktu s lid-
skou pokožkou. Epoxidová pryskyřice, a zvláště 
bisphenol A, má výraznou schopnost senzibilizo-
vat kůži. Nezřídka jsou publikovány případy kon-
taktních dermatitid a chorob z povolání vyvolaných 
stykem s těmito přípravky. Vzhledem k mechaniz-
mu vzniku onemocnění jsou predilekčně postižený-
mi místy ruce, krk a obličej. 

Kazuistika
V následujícím texu prezentujeme případ 31letého 
muže, který byl ošetřován na naší klinice pro po-
leptání v oblasti obou dolních končetin, k němuž 
došlo při manipulaci s barvami na bázi epoxidové 
pryskyřice. Po prvotním kontaktu s epoxidovou 
barvou došlo ze strany pacienta k podcenění situa-
ce a k ponechání barvy v kontaktu s kůží po něko-
lik hodin. Pacient byl primárně ošetřen v zahraničí  
a na naši kliniku se dostavil až s odstupem zhruba 
9 dnů od kontaktu s noxou.

V první fázi léčby byl zvolen konzervativní wound-
-management s aplikací SSD (silver sulfadiazin)  
a následně lokálních přípravků s antimikrobiální 
příměsí. Lokální pH-metrie již nevykazovala deviaci 
od normálních hodnot. Primární evaluace rozsahu, 
lokalizace a hloubky postižení je znázorněna na ob-
rázku č. 1.

V následujících dnech docházelo k opakované 
novotvorbě bul (více než 3 týdny od úrazu) spolu  
s excesivním zvětšováním rozsahu narušení in- 

tegrity kůže, a to i navzdory úpravě a modifikaci 
terapie (obr. 2 a 3).

Postižené plochy, v tuto chvíli již dominantně na 
levé dolní končetině, nejevily tendenci k epitelizaci 
a nadále i téměř měsíc po expozici docházelo ke 
tvorbě dalších bul. Dle výsledků mikrobiologického 
vyšetření byla pacientovi nasazena chemoterapeu-
tika (trimetoprim-sulfamethoxazol). Plocha dále 
velmi pozvolna epitelizovala, nicméně neoepitel byl 
velmi fragilní a vznikaly tak další defekty. V této fázi 
docházelo ke fluktuaci lokálního nálezu bez jedno-
značné progrese ve smyslu uzávěru kožního defek-
tu (obr. 4 a 5).

V další fázi bylo nutné lokální terapii doplnit změ-
nou antimikrobiálních preparátů (byl nasazen ce-
furoximum axetil a následně také ciprofloxacin). 
Během této terapie došlo k rozvoji generalizova-
ného toxoalergického kožního exantému (obr. 7). 

POLEPTÁNÍ EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ KOMPLIKOVANÉ  
KONTAKTNÍ DERMATITIDOU 



O
b

r. 
1 Prvotní ošetření

Tento stav spolu se zhoršením lokálního nálezu vedl  
k hospitalizaci pacienta na naší klinice. Po konzul-
taci s Dermatovenerologickou klinikou (DVK) FN 
Brno byly nasazeny kortikoidy (Prednison 10 mg  

po, dávka dále snížena na 5 mg), ATB terapie změ-
něna na dvojkombinaci gentamicin + klindamy-
cin. Při přijetí k hospitalizaci byla končetina ede-
matózně prosáklá až nad úroveň kotníku, lokálně 

O
b

r. 
2 19. den od úrazu

O
b

r. 
3

29. den od úrazu O
b

r. 
4

33. den od úrazu
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byly zjištěny silně secernující granulační plochy  
v oblasti levého nártu a kotníku (obr. 6). Kultivační 
záchyt potvrdil smíšenou lokální infekci způsobe-
nou kmeny Pseudomonas aeruginosa a koagula-
sa-negativní Staphylococcus. V rámci diferenciální 
diagnostiky byl odebrán Anti-Streptolysin O, C-re-
aktivní protein, krevní obraz a diferenciální rozpo-
čet leukocytů, dále pak bylo u pacienta indikováno  
i imunologické vyšetření. Jediná odchylka od nor-
my byla ze všech výše uvedených vyšetření zazna-
menána pouze v rámci diferenciálního rozpočtu bílé 
krevní řady, a to v podobě opakované eozinofilie.

Na nově zavedenou terapii pacient zareagoval 
uspokojivě, avšak 69. den od úrazu došlo k dal-
šímu výsevu alergické dermatitidy. Bylo vysloveno 
podezření na novou, dříve nepozorovanou aler-
gickou reakci, a to po opakované topické aplika-
ci chloramfenikolu. Toto podezření bylo následně 
potvrzeno i kožním testem. Dále bylo provedeno 
i histopatologické vyšetření postižené končetiny 
se závěrem, že se jedná o subakutní dermatitidy 

POLEPTÁNÍ EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ KOMPLIKOVANÉ KONTAKTNÍ DERMATITIDOU 

kožního typu. Po vyloučení chloramfenikolu z lokál-
ní léčby byl již další průběh bez komplikací. Posti-
žená končetina byla po 76 dnech zhojena a pacient 
předán k dalšímu sledování do péče Dermatovene-
rologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny 
v Brně. Zde byla dále řešena problematika alergické 
dermatitidy profesní etiologie.

Diskuze
Případ poleptání epoxidovou pryskyřicí patří u nás 
i přes stoupající využívání této látky k těm rarit-
nějším. Celosvětově se však, minimálně na poli 
pracovního lékařství a dermatologie, nejedná o vý-
jimečný případ. Dnes je již publikována celá řada 
případů úrazů, kontaktních dermatitid a nemocí 
z povolání, jejichž origo spočívá právě v přímém 
kontaktu s látkami obsahující epoxidovou prysky-
řici. Jako příklad může sloužit práce Mariae Per-
sonen a kolektivu,(6) kteří v roce 2016 publikovali 
práci týkající se kontaktní dermatitidy, která vznikla 
právě v návaznosti na používání látek obsahují-
cích epoxidovou pryskyřici, respektive její deri- 

O
b

r. 
545. den od úrazu

O
b

r. 
6Exantém končetiny

9



Zatímco případů kontaktních dermatitid a aler-
gických reakcí je zaznamenáno mnoho, v otázce 
poleptání kůže po kontaktu s popsanou noxou je 
situace zcela odlišná a odborné publikace na toto 
téma prakticky neexistují.(8) Za zmínku stojí práce 
Rotha,(12) který prezentuje raritní případ podkožního 
granulomu v návaznosti na pracovní úraz zahrnující 
epoxidovou pryskyřici. Spolu s novými pracovními 
postupy se objevují také nové mechanizmy úrazu. 
Nově publikovaná práce popisuje úraz vysokotla-
kou injekční aplikací barvy obsahující epoxidovou 
pryskyřici, kdy injektovaná barva způsobila roz-
sáhlá poranění měkkých tkání ruky.(13)

váty 1,3-benzenedimethanaminu a N-(2-phenyl- 
ethylenu).(6) Podobné případy a onemocnění popi-
sují i další studie.(7–9)

Epoxidy patří spolu s chromy a alergeny gumy mezi 
nejčastější příčiny kontaktní dermatitidy u nemocí 
z povolání.(10) V souboru pacientů testovaných  
v České republice mezi léty 1995–2012, byla sen-
zibilita pozitivně prokázána u 1,69 % testovaných 
subjektů. V izolovaném souboru z let 2004–2012 
potom tato hodnota dosáhla 1,74 % a je zde možno 
sledovat nepatrný nárůst počtu pozitivně testova-
ných pacientů.(11)

O
b

r. 
7

Generalizovaný exantém
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V kazuistickém sdělení prezentujeme velice raritní případ poleptání chemikáliemi ob-
sahujícími epoxidovou pryskyřici komplikované následnou alergickou dermatitidou. 
I přes ojedinělost postižení by tento případ měl sloužit jako varování před možnými 
komplikacemi a rozsáhlými následky u pacientů, u kterých došlo ke kontaktu kůže  
s touto chemickou látkou. Prodlení a podcenění situace může vést až k doživotním 
následkům. Lékař, který se setká s pacientem poleptaným chemikáliemi na bázi epo-
xidové pryskyřice, by měl mít na paměti dlouhodobé působení těchto látek v postiže-
né tkáni a s tím spojené prohlubování defektů. Neměla by být opomenuta ani možnost 
předem jenom obtížně pre-
dikované reakce imunitního 
systému na tuto cizorodou 
chemickou látku. 
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ÚVOD
EBA dostala své jméno podle podobnosti s here-
ditárními epidermolýzami, které spočívají ve fragi-
litě kůže s tvorbou chabých puchýřů a hojení milii. 
Dnes víme, že tato klasická forma EBA je pou-
ze jedním z klinických podtypů EBA. Incidence  
v Evropě se odhaduje na 0,1–0,3 případů na mi-
lion obyvatel ročně. Objevuje se v dětském věku  
i v dospělosti, stejně u mužů i u žen. Je pozorován 
vyšší výskyt genotypu HLA DR2. Onemocnění 
může být asociováno s diabetem, střevními záně-
ty, lupus erythematosus, tyreopatiemi. Z onkolo- 
gických onemocnění jsou popisovány lymfomy.

Patofyziologie
Cílový antigen byl detekován jako kolagen VII, ob-
sažený v kotvících fibrilách pod bazální membrá-
nou, které ukotvují hemidesmosom. Kolagen VII je 
šroubovice tří alfa řetězců s nekolagenními domé-
nami NC, cílovou doménou je typicky NC1 doména 

o molekulové váze 145 kD. Autoprotilátky jsou třídy 
IgG, méně často IgA, a fixují komplement. Poško-
zení kolagenu je příčinou špatného hojení klinic-
kých projevů.

Rozdělení klinických subtypů 
1. Klasická mechanobulózní forma – s fragilní kůží 

(Elliot 1895)
2. Zánětlivá forma – podobná bulóznímu pemfigo-

idu (Gammon 1982)
3. Slizniční forma – podobná jizvícímu pemfigoidu 

s postižením spojivek, dutiny ústní
4. LABD – Lineární IgA dermatóze podobná forma 

– anulární projevy
5. Brunsting Perry pemfigoidu podobná forma  

– postižení hlavy a horní poloviny trupu
6. Urtikarielní – prebulózní forma

Klinický obraz
U klasické mechanonobulózní formy pozorujeme 

EPIDERMOLYSIS BULLOSA ACQUISITA
Jedličková, H.   I. dermatovenerologická klinika LF MU a FNuSA v Brně

SOUHRN: Epidermolysis bullosa acquisita (EBA) je vzácné autoimunitní bulózní onemocnění. Patří 
mezi bulózní dermatózy se subepidermální tvorbou puchýře, je velmi vzácná a špatně odpovídá na 
terapii. K typickým projevům patří křehká kůže s tvorbou puchýřů v místech vystavených tlaku.

KLÍČOVÁ SLOVA: Epidermolysis bullosa získaná – puchýře – autoimunitní

SUMMARY: Epidermolysis bullosa acquisita. Epidermolysis bullosa acquisita (EBA) is a rare autoim-
mune bullous disease. It belongs among bullous diseases with subepidermal blister formation, it is very 
rare and resistant to therapy. Fragile skin and blisters at the sites of pressure are typical signs. 

KEY WORDS: Epidermolysis bullosa acquisita – blisters – autoimmune

U klasické mechanonobulózní formy pozorujeme plihé,  
rozsáhlé puchýře, posléze eroze, především v místech  
tlaku, jako jsou kolena, dlaně, plosky.
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EBA zánětlivá forma

plihé, rozsáhlé puchýře, posléze eroze, především 
v místech tlaku, jako jsou kolena, dlaně, plosky. 
Puchýře se velmi pomalu hojí, častá jsou milia. 
Zhojená kůže má charakter cigaretového papíru. 
Při postižení prstů může dojít k poškození, dystrofii 
i odloučení nehtů.

V dalších klinických projevech je popsána jizvící 
alopecie. Velmi často jsou postiženy sliznice – bu-
kální, jazyk, spojivky, trachea, ezofágus, genitál, 
anus. Podobně jako u slizničního pemfigoidu, po-
stižení spojivek může vyústit v slepotu. U zánětlivé 

formy nelze onemocnění podle klinického obrazu 
a histologie, ani běžného imunofluorescenčního 
vyšetření EBA, odlišit od bulózního pemfigoidu. 
EBA může též probíhat pod obrazem fixovaných 
urtikarielních projevů, s anulární konfigurací, které 
mohou progredovat do bulózní formy.

Diagnostika onemocnění
Pro stanovení diagnózy je nutné provést histolo-
gické vyšetření z okraje čerstvého projevu a imu-
nofluorescenční vyšetření z perilezionální kůže.  
V histologickém vyšetření je nalézán subepider- 

EBA mechanobulózní forma

EBA eroze na kolenouEBA slizniční projevy
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mální puchýř, u zánětlivé formy s množstvím eo-
zinofilů, u mechanobulózní formy s minimem infil-
trátu s příměsí neutrofilů. V imunofluorescenčním 
vyšetření je na bazální membráně detekovatelný 
pruh s protilátkami anti IgG a C3 složkou kom-
plementu. Depozita anti IgA protilátek jsou méně 
častá. Dobrým diagnostickým znakem je tvar li-
nie, tzv. u pattern, který může pozorovat zkuše-
ný histopatolog při větším zvětšení. Nutností je 

sérologické vyšetření. Ve vyšetření nepřímou imu-
nofluorescencí jsou protilátky detekovatelné pou-
ze asi v 50 % případů. Citlivost vyšetření výrazně 
zvyšuje provedení na solí dělené kůži, kdy záchyt 
linie na spodině puchýře je typický pro EBA (v di-
ferenciální diagnóze je nutno uvažovat i o někte-
rých slizničních pemfigoidech, případně vzácném 
anti laminin gamma 1 pemfigoidu). Omezeně jsou 
k dispozici i další možnosti detekce autoprotilátek 

EBA lokalizovaná na bércích EBA urtikarielní forma u malého dítěte

EBA hojení milii
EBA solí dělená kůže, pozitivita dna  
puchýře, antiIgG

Referátový výběr
z dermatovenerologie 16 3 | 2021



EPIDERMOLYSIS BULLOSA ACQUISITA

Epidermolysis bullosa acquisita patří mezi nejvzácnější autoimunitní bulózní onemoc-
nění s výrazným dopadem na kvalitu života nemocného. Onemocnění velmi špatně 
odpovídá na terapii. Doporučujeme uvažovat o této jednotce u všech bulózních one-
mocnění špatně reagujících na terapii a s fragilní kůží. Je pravděpodobné, že one-
mocnění je poddiagnostikováno. Ke stanovení správné diagnózy je nutná komplexní 
diagnostika histologická, imunohistologická a sérologická. Vzhledem k nízké senzi-
tivitě sérologických vyšetření 
je nutno mít na paměti, že 
jejich negativita nevylučuje 
EBA.

Prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
Přednosta I. dermatovenerologické kliniky
Fakultní nemocnice u sv. Anny
Pekařská 664/53, 656 91 Brno
hana.jedlickova@fnusa.cz

ZÁVĚR

1. Jedličková, H. Autoimunitní subepidermální der-
matózy. In: Benáková, N. Moderní farmakoterapie 
v dermatologii, 1. vydání. Praha: Maxdorf, 2020. 
s. 240–262, Moderní farmakoterapie. ISBN 978-
80-7345-653-5

2. Koga Hiroshi, Prost-Squarcioni, C., Iwata Hiroaki, 
Jonkman, M., F., Ludwig, R., J., Bieber, K. Epi-
dermolysis Bullosa Acquisita: The 2019 Update. 
Frontiers in Medicine. 5, 2019, https://www.fron-
tiersin.org/article/10.3389/fmed.2018.00362

LITERATURA

– western blot (protilátky proti kolagenu VII o váze 
290 kD), ELISA (doména NC1), biochip s trans-
fekovanými buňkami, exprimujícími NC1 antigen 
pro vyšetření imunofluorescenční. Speciálním 
vyšetřením je i FOAM (fluorescent overlay anti-
gen mapping). Vyšetření provádějí specializované 
laboratoře. 

Terapie
V terapii první linie jsou kortikosteroidy, ač-
koliv onemocnění je velmi často kortikorezi- 
stentní. Podává se prednison v dávce 0,5 mg– 
2 mg/kg/d, možné jsou i bolusy. Vysoké dávky 
kortikosteroidů je možné podávat jen krátkodobě. 
Jako kortikošetřící imunosupresiva se používají 
azathioprin, v dávce do 1,5 mg/kg/d, mykofeno-
lát mofetil, v dávce do 2 g/d, methotrexát, nyní 
obsolentní cyklofosfamid. Dapson, do 100 mg/d, 
je volbou u slizničních projevů či při kontraindi-
kacích ostatních imunosupresiv. V literatuře se 
popisuje dobrý efekt colchicinu, v dávce 1–2 mg/
den, naše zkušenosti s touto terapií jsou dobré, 

ale omezené. Popsána je i terapie cyklosporinem. 
Jako terapie třetí linie je k dispozici rituximab, bio-
logická terapie anti CD20 protilátkou, v dávkování 
2x 1gram v infuzi po 14 dnech nebo v infuzi 4x 
375 mg/m2 po týdnu. Další možností je aplikace 
intravenózních imunoglobulinů 2 g/kg/d v pulzech 
po 6 týdnech a imunoadsorpce na specializova-
ném hematologickém pracovišti. 

Prognóza onemocnění závisí na věku, rozsahu 
postižení, komorbiditách a odpovědi na léčbu. Dle 
našich zkušeností je v dětském věku dobrá, v do-
spělém věku je remise po několika letech možná, 
častější je chronické onemocnění se střídáním re-
misí a relapsů, s výrazným omezením kvality živo-
ta, vzácně může být onemocnění letální. 

Diferenciální diagnóza
V klinickém obraze je především nutno rozlišit bu-
lózní pemfigoid, slizniční jizvící pemfigoid, jizvící 
pemfigoid Brunsting Perry, IgA lineární dermatózu, 
případně anti laminin gamma 1 pemfigoid.
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ÚVOD
Keratosis pilaris (KP) je velmi častý kožní projev 
zejména u adolescentů. Je charakteristická pří-
tomností folikulocentrických keratotických papul 
připomínajících husí kůži doprovázených různě vý-
razným perifolikulárním erytémem. Někdy se mluví  
o KP jako o nemoci, většinou se však považuje 
spíše za kosmetický problém. Často je pouze ved-
lejším nálezem v ordinaci dermatologa či pediatra, 
protože mnozí postižení těmto projevům nevěnují 
pozornost. Někdy však může být spojena se znač-
nou psychickou zátěží, a to zejména u mladých 
dívek s výraznějšími projevy, nebo u dětí, kdy si 
maminky stěžují na výrazné zarudnutí ve tvářích.

EPIDEMIOLOGIE
Onemocnění postihuje všechny rasy a všechny 
věkové skupiny. Jedná se o nejčastější dermatózu 

s folikulárním postižením u dětí. U poloviny přípa-
dů se projevy objeví už v 1. dekádě života. Nástup 
projevů po 3. dekádě je vzácný. Incidence u dětí 
a adolescentů se dle různých studií liší od 0,75 %  
(Brazílie) do 34,4 % (Velká Británie).(22) Někdy 
se u adolescentů uvádí incidence až 50–80 %,  
u dospělých až 40 %. Pravděpodobně jsou častěji 
postiženy ženy. U dětí předškolního věku bývají 
výraznější projevy v obličeji (obr. 1). Nejtypič-
tější projevy se objevují v pubertě nad exten-
zory paží. KP je častější u osob s xerózou kůže  
a může být asociována s ichthyosis vulgaris, 
méně často s atopickou dermatitidou či jinými 
projevy atopie. Projevy bývají mírnější ve vlhčím 
klimatu. S věkem asi u jedné třetiny postižených 
dochází ke zmírnění projevů, většinou však proje-
vy perzistují, u menší části případů může docházet  
ke zhoršení.(17)

KERATOSIS PILARIS
Plzáková, Z.   Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

SOUHRN: Keratosis pilaris je velmi častá dermatóza postihující převážně děti a adolescenty. 
Výraznější projevy mohou být kosmetickým až psychickým problémem. Vzácnější atrofické formy 
vedou k jizvící alopecii a mohou být spojeny i s dalším postižením. Terapie většinou pouze zmírňuje 
příznaky onemocnění.

KLÍČOVÁ SLOVA: folikulární hyperkeratóza – erytém – atrofie – jizvící alopecie – adolescence 

SUMMARY: Keratosis pilaris. Keratosis pilaris is a frequent dermatosis affecting children and ado-
lescents. It might be cosmetically distressing. Rare atrophic forms lead to scarring alopecia and might 
be associated with other conditions. There is no cure, therapy usually only improves appearance of skin 
lesions.

KEY WORDS: folicullar hyperkeratosis – erythema – atrophy – scarring alopecia – adolescence

Základním projevem KP je folikulárně lokalizovaná  
cca 1 mm velká červená až červenohnědá papula,  
někdy s bělavěžlutou keratotickou čepičkou.
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INZERCE

ETIOPATOGENEZE
Příčina vzniku KP dosud není zcela objasněna. Uva-
žuje se o abnormální keratinizaci folikulárního epi-
telu, druhá hypotéza považuje za primární poruchu 
vlasového stvolu, který je stočený a k narušení foli-
kulárního epitelu s následným zánětem a poruchou 
keratinizace dochází až sekundárně.(21) KP může být 
sporadická, až v 50–70 % případů se však popisu-
je genetická predispozice (obr. 2). Syndromické či 
familiární případy svědčí o autozomálně dominantní 
dědičnosti. Atrofické formy KP mohou být sporadic-
ké, dedičné autozomálně dominantně s inkompletní 
penetrací, autozomálně recesivně nebo X-vázaně 
dědičné. V suchých a studených oblastech je po-
pisována častější asociace s mutací filaggrinu.(5) 
Doposud bylo identifikováno několik mutací, kte-
ré mohou hrát roli v patogenezi atrofických forem  
a další přibývají. Mutace proteinu 1 vázaného na 
LDL receptor (LRP1), způsobí folikulární keratózou 
podmíněný zánět. Ten má zá následek fibrózu, atrofii 
vlasového bulbu a alopecii.(7) Dalším patogenetic-
kým mechanizmem ve vývoji autosomálně recesiv-
ních forem KPA může být mutace dezmogleinu 4, 
který patří mezi adhezivní molekuly specifické pro 
oblast folikulu.(4) Kromě buněčných kontaktů jsou 
dezmogleiny důležité i v procesu proliferace a di-
ferenciace keratinocytů. U keratosis folicullaris spi-
nulosa decalvans s X-vázanou recesivní dědičností 
byla identifikována mutace MBTPS2 genu spojená  
i s případy IFAP syndromu (ichtyosis follicularis, alo-
pecie, fotofobie). MBTPS2 je membránový receptor, 
metaloproteináza, účastnící se procesů spojených 
s metabolizmem cholesterolu v epidermis.(6) Auto-
zomálně dominantně dědičné ulerythema ophryo-
genes je spojeno s delecí či parciální monozomií  
v oblasti krátkého raménka chromozomu 18. Může 
se jednat o poruchu funkce lamininu α (gen LAMA1), 
který je přítomen v adnexálních strukturách a hraje 
roli ve formaci mazových žláz nebo dalších genů 
ovlivňujících keratinizaci folikulárního epitelu.(15)

Jiné studie uvádějí, že při nadměrné keratinizaci se 
může uplatňovat i nedostatek amoniak oxidujících 

bakterií v kožní mikroflóře v důsledku zvýšené hy-
gieny v civilizovaných zemích. Tyto bakterie oxidují 
amoniak na dusitany a oxid dusný, které mohou 
ovlivňovat zánětlivé pochody a keratinizaci.(10,18)

U KP je pozorována vyšší TEWL (transepidermální 
ztráta vody). Jsou popisovány defekty fyziologické 
funkce lamelárních tělísek zodpovědných za tvor-
bu lipidové intercelulární tmelové substance ve 
stratum corneum.(5) Ve starších pracích se uvažu-
je i o hormonálních vlivech vzhledem k nápadné 
manifestaci v adolescenci, některé studie pozo-
rovaly zvýšený výskyt u obézních žen s projevy 
hyperandrogenizmu, či manifestaci v těhotenství.
(1) Byl popsán případ erupce KP po léčbě myeloidní 
leukemie nilotinibem (blokátor tyrosinkinázy Bcl-
-Abr onkoproteinu).(11) Právě výskyt nežádoucích 
účinků nových léčiv ve formě specifických kož-
ních exantémů často pomáhá objasnit patogenezi 
těchto kožních onemocnění v běžné populaci nebo 
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naopak vede k hlubšímu poznání patogeneze léče-
ných onemocnění.

KLINICKÝ OBRAZ
Nejčastěji postiženou lokalizací jsou extenzo-
ry paží a tváře. Méně často se projevy vyskytují 
nad extenzory stehen (přední plochy stehen), při 
rozsáhlejším postižení i na přední straně bérců a 
zevní straně předloktí (obr. 3), na hýždích. Základ-
ním projevem KP je folikulárně lokalizovaná cca 1 
mm velká červená až červenohnědá papula, někdy  

s bělavěžlutou keratotickou čepičkou. Ve tvářích 
jsou papulky zejména u malých dětí růžově červe-
né, drsné, monomorfní. Kolem papul je někdy pří-
tomen zarudlý lem. Ve tvářích mohou být patrné až 
erytémové plochy (obr. 4). Na rozdíl od projevů AD 
však nikdy nemokvají. Zhoršení zarudnutí je často 
popisováno v zimě při pobytu venku, u někoho ale 
i v létě, v horkém počasí.

Projevy KP jsou asymptomatické, někdy mohou být 
doprovázeny mírným pruritem. Dermatoskopicky 

O
b

r. 
1 Projevy v obličeji u dvouleté dívky  

s anamnézou těžké atopické dermatitidy  
a potravinové alergie v kojeneckém věku O

b
r. 

2 Mírné projevy nad extenzory paží  
u rodiče i dítěte
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3

Zřídkavější lokalizace na předloktí O
b

r. 
4
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lze ve folikulárních infundibulech pozorovat ten-
ký, krátký, spirálovitě stočený či semicirkulární 
vlas (obr. 5), uložený v rohové vrstvě, který může 
být odhalen až po seškrábnutí povrchu papuly.  
U třetiny pacientů jsou patrné perifolikulární šupiny,  
u všech různě intenzivní perifolikulární erytém.(5) 

Svůj stočený tvar si vlasy zachovávají i po extrakci 
sterilní jehlou.(21)

VARIANTY KERATOSIS PILARIS
Keratosis pilaris rubra
Charakteristická je přítomnost droboučkých rů-
žových papul na souvislém erytematózním pod-
kladě. Mohou být postiženy tváře, uši, méně trup  
a proximální končetiny (obr. 6). Výrazný erytém je 
často pro pacienty stresující. Různé studie uvádě-
jí různou predominanci pohlaví, pravděpodobně 
tato forma tvoří asi 25 % případů KP, je častější než 
atrofické varianty. Erytém nemusí být přítomen 
jen v oblasti s keratotickými papulami, uvažuje se  
i o poruše autonomní regulace prokrvení. Může 
být asociována s erythromelanosis coli et faciei. 
KP rubra často perzistuje po pubertě.(22)

Keratosis pilaris atrophicans 
Tato jednotka zahrnuje více podjednotek, u kte-
rých je porucha folikulární keratinizace a zánět 
doprovázen atrofií až jizvící alopecií. Onemocnění 
je poměrně vzácné, incidence není známa.

Ulerythema ophryogenes (UO)
(Ophrys=obočí), nazývá se i keratosis pilaris 
atrophicans faciei. Objevuje se častěji u kluků, 
a to už v prvních měsících života. Kromě proje-
vů KP zejména na spáncích a po stranách tváří 
je typická jizvící alopecie laterální části obočí  
(obr. 7). Postižení obočí je permanentní. Někdy 
se objeví i atrofické změny typu atrophodermia 
vermiculata ve tvářích.(15) Zřídka může být aso-
ciováno s některými syndromy patřícími mezi 
RASopatie: Noonan a Cardiofaciocutaneous 
syndrom či vlněnými vlasy. Právě časné projevy 
UO u dětí s Noonanovým syndromem mohou být 
vodítkem k diagnóze, popisuje se asociace UO 
s mutací SOS1 genu kódujícího protein důleži-
tý v RAS/MAPK signální dráze ovlivňující dělení  
a diferenciaci buněk.(9)

O
b

r. 
5

Dermatoskopický obraz  
– stočené vlasy ve folikulárních ústích O

b
r. 

6
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Keratosis follicularis spinulosa decalvans (KFSD)
Tato jednotka se v odborné literatuře objevila  
v roce 1905(8) pod názvem ichthyosis follicularis, 
termín KFSD použil poprvé Siemens v roce 1926.
(20) Tato forma KP vede k  jizvící alopecii kštice, 
obočí, řas, axil a pubické oblasti. Prvními projevy, 
objevujími se v dětství, jsou keratotické papuly  
v obličeji a na končetinách i na trupu, jizvící alo-
pecie začíná až v pubertě. V obličeji často bývá 
erytém. Při X-vázané formě postihuje chlapce 
výrazněji, ženy nosičky mají mírné projevy. Může 
být asociovaná s atopií, keratitidou, fotofobií  
a palmoplantární keratodermií.(13) Autozomálně 
dominantní formy mohou být spojeny s onycho-
dystrofií a kazivostí zubů.(16) 

Atrophoderma vermiculatum 
Objevuje se ve školním věku a opět dominantně 
postihuje tváře. Základním projevem jsou drobné 
tečkovité či retikulární deprese velikosti cca 1–2 
mm, hloubky 1 mm. Jsou typicky ve tvářích, mo-
hou být i na čele a v obočí, preaurikulárně. Dedič-
nost je možná.

Papulózní profuzní předčasná forma 
Manifestuje se před 18. měsícem věku a je charak-
teristická výraznými projevy ve tvářích a na konče-
tinách, někdy i hýždích. Projevy jsou četné světlé 
až růžově zabarvené papuly velikosti 2–3 mm  
(obr. 8). Projevy se zvýrazňují v teple. Svědění se 
nepopisuje. Diagnosticky činí problém, protože se 
nejedná o dobře známou variantu, i když se před-
pokládá, že je častější, než ojediněle popisované 
případy v literatuře. Je pravděpodobná asociace 
s atopickým ekzémem a pravděpodobně není 
dědičná. Může být komplikovaná bakteriální foli-
kulitidou.(3) 

Erytromelanosis follicularis faciei et colli
Někdy je klasifikována jako forma KP, většinou 
však jako samostatné onemocnění. Objevuje se 
po stranách tváří a krku, nejdříve byla popisována 
u Asiatů, ale postihuje všechny rasy, i když méně 
často. Familiární případy jsou popisovány, ale role 
dědičnosti u tohoto onemocnění zatím není objas-
něna. Klinicky je charakteristické spojení bledých, 
folikulárně vázaných papul a hnědočervených 

O
b

r. 
7 Ulterythema ophryogenes – keratotické 

papuly na spáncích a v obočí a alopecie 
laterální části obočí O

b
r. 

8 Projevy profuzní předčasné formy trvající 
cca od 16 měsíců věku
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ploch způsobených hyperpigmentací a vazodila-
tací. Projevy mohou být doprovázeny klasickou 
KP např. na pažích. Histopatologicky je přítom-
na folikulární hyperkeratóza, ztenčení vlasového 
stvolu a vnitřní vlasové pochvy, někdy lymfocy-
tární infiltrát kolem adnex, zvýšená hustota kapilár 
a hyperkeratóza. Vlivem solární expozice může 
vzniknou obdobný obraz, který však postrádá 
folikulární světlé papuly.(2) Unilaterální mozaikové 
formy KP jsou vzácné a mohou postihovat celou 
polovinu těla nebo se manifestovat v Blaschko-
vých liniích.(22)

HISTOLOGICKÝ OBRAZ
KP je charakterizována dilatací folikulárních ústí, 
typická je přítomnost keratinové zátky, zasahujicí 
hluboko do folikulárního kanálu, doprovázená atro-
fií stěny folikulu. V keratinové zátce je často zasti-
žen jeden nebo více stočených vlasů. Mírný lymfo-
cytární infiltrát (Th1) je lokalizován periveskulárně 
v superficiální dermis a někdy i perifolikulárně. 
Může být přítomná fokální parakeratóza, ne však  
v oblasti folikulu. Často je přítomná hypergranuló-
za. U atrofických forem jsou v lezionální kůži pří-
tomny atrofické mazové žlázy nebo mazové žlázy 
chybí, ale v non-lezionální kůži stejného jedince 
jsou přítomné.(5)

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
Projevy KP jsou zcela typické, ale bohužel ne vždy 
bývá správně diagnostikována. K nesprávnému 
závěru většinou vede nedostatečná klinická zku-
šenost, neúplné vyšetření pacienta nebo výskyt 
KP spolu s jiným kožním onemocněním. Problém 
mohou činit některé vzácnější výše uvedené sub-
typy. Do ordinace často přicházejí děti, u kterých 
byla chybně stanovena diagnóza atopické derma-
titidy (AD). Na rozdíl od AD, která se manifestuje  
v oblasti tváří v kojeneckém věku už od 3 měsíců, 
je KP v takto útlém věku vzácná. U KP není typic-
ké mokvání, erytémy jsou suché, i když někdy vý-
razné. Ke zhoršení vede především změna teploty  
r4v zimě či létě. U KP nepozorujeme zhoršení  

u jiných situací typických pro exacerbaci AD  
a nebývá obvykle spojena s pruritem. Pokud je po-
chybnost u projevů ve tváři, je na místě podrobná 
kontrola extenzorových ploch paží, kde většinou už 
jsou také přítomny folikulárně vázané papuly, ně-
kdy méně nápadné na první pohled. KP nepostihu-
je oblast loketních a podkolenních jamek ani ruce.  
U KP i AD může být přítomna xeróza kůže. 

Acne vulgaris (AV)
U obou onemocnění se shoduje lokalizace v ob-
ličeji, přítomnost folikulárně vázaných papul a ty-
pický vrchol manifestace v adolescentním věku. 
U KP však nejsou přítomny komedony, nebývá 
typicky postiženo čelo, nejsou přítomny pustulky, 
(i když zřídka může být folikulitidou kompliková-
na), bělavá je spíše hyperkeratóza ve vrcholcích 
papul. Opět je namístě kontrola dalších predilekč-
ních lokalizací (u KP extenzory paží a u AV hor-
ní partie trupu) a event. i vyšetření a anamnéza  
u přítomného rodiče, který často má také proje-
vy KP. Ojedinělé publikace popisují sníženou pre-
valenci akné či jeho mírnější projevy u pacientů  
s keratosis pilaris.(19)

Gianotti Crosti (GC) syndrom 
Přichází v úvahu zejména u časných profuzních fo-
rem KP u kojenců či batolat s hojnými papulózními 
projevy se zánětlivým erytémem nad stehny a na 
hýždích. Pro obě nemoci jsou typické i projevy ve 
tvářích.(3) Onemocnění však trvá jen několik týdnů 
a v předchorobí GC se často dopátráme několik 
týdnů před nástupem projevů spouštěcího faktoru: 
infekce či očkování.

Lichen spinulosus
Postihuje pacienty pouze v dětském věku, také 
je často asociován s atopií či xerózou. Projevuje 
se do kruhovitých ložisek seskupenými drobnými 
keratotickými papulkami, které jsou barvy kůže 
nebo lehce hypopigmentované. Projevy jsou sy-
metricky na trupu a končetinách, jsou asympto-
matické. 
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Lichen planopilaris (LPP) 
Může být diferenciálně diagnostickým problémem 
u KFSD. LPP dominantně postihuje oblast vertexu 
a parietální oblasti, folikulární papuly jsou zánětlivé, 
s perifolikulárním erytémem, spojené s hyperkera-
tózou, někdy jsou následkem jizvení přítomny trsy 
zachovalých vlasů mezi jizevnatými pruhy. Bývá 
často spojen s pruritem. Na těle se mohou vysky-
tovat další projevy typické pro lichen planus. LPP 
je častější u žen a nastupuje většinou po 50. roku 
věku.  Existuje forma LPP tzv. Graham-Little-Pi-
ccardi-Lassueur syndrom, která je charakterizova-
ná triádou jizevnaté alopecie kštice, nejizvící alope-
cie axil a pubické oblasti a přítomností folikulárně 
vázaných papul na těle. Někteří autoři tento syn-
drom na základě histologického obrazu řadí mezi 
KPA. Jiná forma, frontální fibrotizující alopecie, je 
typická pro ženy postmenopauzální a postihuje 
frontální oblast kštice, obočí a axilární a pubickou 
oblast. Končí pruhy atrofické kůže posunujícími 
frontální hranici kštice, není spojena se zánětlivými 
projevy a většinou není přítomno jizvení.(14)

Projevy KP, zejména ty rozsáhlejší, mohou být ně-
kdy komplikovány folikulitidou, což může vést k di-
ferenciálně diagnostickým problémům mezi těmito 
jednotkami. Opět je na místě důkladné klinické vy-
šetření a anamnéza. 

TERAPIE
V současné době, bohužel, neexistuje efektivní te-
rapie, většina terapeutických přístupů pouze v rů- 

zném rozsahu zmírňuje projevy. Je vhodná fotopro-
tekce. Péče o kůži je obdobná jako u pacientů s AD, 
je vhodné se vyhýbat horké koupeli/sprše, omezit 
čas koupání/sprchování do 10 min, používat syn-
dety. Mechanický peeling má být jemný, ihned po 
koupání je potřeba použít emoliencia. Péče má být 
trvalá. Vhodné jsou i zvlhčovače vzduchu v do-
mácnosti. Je potřeba vyhýbat se nošení těsného 
oblečení.

Z exfoliancií volíme přípravky s obsahem alfa hyd-
roxykyselin, kyseliny azelaové, kyseliny mléčné 
(10 %), močoviny (5–20 %) či kyseliny salicylové 
(5 %), eventuelně jejich kombinaci. Typ a koncent-
raci přípravků volíme podle věku a lokalizace proje-
vů, k nežádoucím účinkům patří iritace kůže. 

Při těžších formách a u atrofických forem lze použít 
lokální či systémové retinoidy v nízkých dávkách 
(isotretinoin 0,5 mg/kg) po dobu několika měsíců 
k ovlivnění folikulární keratózy a zánětu. Středně 
účinné lokální kortikoidy nebo topické imunomo-
dulátory mají místo u forem s výrazným eryté-
mem, v praxi je však využíváme zřídka. Ke zmír-
nění erytému jsou vhodné pulzní barvivové lasery 
či fotopneumatická terapie, Nd-Yag laser redukuje 
množství keratotických papul. Další možností je 
terapie intenzivním pulzním světlem. Tyto metody 
je vhodné použít ve stadiu stabilizace onemocnění, 
obvykle po pubertě. K nežádoucím účinkům patří 
erytém, hypo a hyperpigmentace, přechodná pur-
pura.(12) 

Keratosis pilaris je velmi časté postižení kůže, které bývá někdy psychologicky stre-
sující. Vzácnější jizvící formy mohou vést k alopecii kštice, obočí a řas. Úkolem der-
matologa či dětského praktického lékaře je správná diagnostika, poučení a podpora 
pacientů, zejména v ado-
lescentním věku, eventuálně 
časné zahájení celkové te-
rapie ke zmírnění následků 
onemocnění. 
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KOŽNÍ SARKOMY

Dermatofibrosarkoma protuberans, DFSP
Dermatofibrosarkoma protuberans (DFSP) je po-
malu rostoucí, lokálně invazivní měkkotkáňový tu-
mor s nízkým stupněm malignity. Jeho incidence 
se pohybuje kolem 0,8–4,2/1 000 000 obyvatel. 
Nachází se především na trupu a končetinách,  
s věkovou distribucí okolo 30–40 let. Studie z po-
sledních let ukazují, že častěji postihuje ženy. 

Etiopatogeneze není zcela jasná, předpokládá 
se fibroblastový původ. U více než 90 % případů 
nacházíme chromozomální translokaci t(17;22)
(q22;q13). Při klinickém vyšetření nacházíme 
nejčastěji na trupu, méně často na končetinách  
a hlavě, vzácně v oblasti genitálu, indurované plaky 
s živě červenými až hnědočervenými hrboly. Zhru-
ba 1/5 pacientů uvádí anamnesticky předešlou 

KOŽNÍ SARKOMY
Tomaško, L.   Kožní oddělení FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

SOUHRN: Kožní sarkomy patří mezi méně časté kožní nádory. Jde o heterogenní skupinu nádorů 
kůže a podkoží. Patogeneze jejich vzniku není jednotná a u mnohých nebyla doposud zcela objasněna. 
Klinický obraz kožních sarkomů bývá nejednoznačný a pro stanovení přesné diagnózy je důležité 
histopatologické a imunohistochemické vyšetření. Článek shrnuje klinický obraz, diagnostický postup 
a terapii kožních sarkomů. 

KLÍČOVÁ SLOVA: kožní sarkomy – dermatoonkologie – dermatofibrosarkoma protuberans – atypický 
fibroxantom – kožní nediferencovaný pleomorfní sarkom – epiteloidní sarkom – kožní leiomyosarkom 
– liposarkom – Kaposiho sarkom – angiosarkom – rhabdomyosarkom – maligní tumory z periferního 
obalu nervu

SUMMARY: Cutaneous sarcomas. Cutaneous sarcomas are rare malignancies of the skin. It is a hetero-
geneous group of dermal and subcutaneous tumors. The pathogenesis of their origin is not uniform and in 
many it has not been fully elucidated so far. The clinical presentation of cutaneous sarcomas is not usually 
unique, therefore histopathological and immunohistochemical examination is important to determine the 
exact diagnosis. This article summarizes the clinical picture and diagnostic and therapy procedure of 
cutaneous sarcomas. 

KEY WORDS: cutaneous sarcomas – dermatooncology – dermatofibrosarcoma protuberans – atypical 
fibroxantoma – cutaneous undifferentiated pleomorphic sarcoma – epitheloid sarcoma – cutaneous 
leiomyosarcoma – liposarcoma – Kaposi’s sarcoma – angiosarcoma – rhabdomyosarcoma – malignant 
peripheral nerve sheath tumor

Kožní sarkomy jsou v porovnání s každodenní  
dermatoonkologickou praxí vzácné, ale je neméně důležité  
na ně myslet v diferenciální diagnostice kožních tumorů. 
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traumatizaci dané oblasti. Projev může připomínat 
jizvu či infiltrovanou hladkou lézi. Epidermis bývá 
atrofická a může ulcerovat. V době diagnózy tumor 
většinou nepřesahuje 5 cm. Pigmentovaná varianta 
DFSP byla v literatuře poprvé popsána roku 1957 
jako Bednářův tumor. 

V histologickém obraze je patrná neostře ohrani-
čená podkožní proliferace monomorfních vřeteni-
tých buněk s mírným pleomorfismem. Buňky jsou 
storiformně uspořádané. Tumor je hojně celulizo-
vaný, mezi svazky vřetenovitých buněk však chybí 
zralý kolagen. Pokud infiltruje podkožní tukovou 
tkáň, nacházíme obraz tzv. medové plástve. Imu-
nohistochemicky vykazují buňky pozitivitu CD34.  
U solitární léze je terapií první volby široká chirur-
gická excize s minimálně 2 cm ochrannými lemy 
do zdravé tkáně. 30–50 % tumorů po excizi reci-
divuje. Prognóza je velmi dobrá, 10leté přežití se 
udává až u 99 % pacientů. DFSP metastazuje jen 
vzácně, hematogenní cestou. Neresekovatelné 

tumory lze léčit tyrosin-kinázovým inhibitorem 
imatinibem. (1,2,6,8,10)

Atypický fibroxantom, AFX
Atypický fibroxantom (AFX) je vzácný, rychle ros-
toucí kožní sarkom s nízkým stupněm malignity. 
Dle některých autorů se jedná o povrchový podtyp 
nediferencovaného pleomorfního sarkomu. Vysky-
tuje se u starších dospělých na slunci exponované 
kůži, častěji u mužů, kolem 70–80 let. U mladších 
pacientů je AFX raritní a jeho výskyt je vázán na 
genetickou predispozici v rámci Li-Fraumeni syn-
dromu či xeroderma pigmentosum.

Konkrétní patogeneze zůstává nejasná. V literatu-
ře je nejčastěji zmiňována mutace tumor-supre-
sorového genu p53 vlivem UV záření. Vzhledem  
k tomu, že AFX vzniká na slunci exponované kůži, 
předpokládá se, že UV záření hraje klíčovou roli  
v jeho patogenezi. Na rozdíl od pleomorfního sar-
komu nedochází k mutaci ras genů. AFX nacházíme 
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zejména na tváři, krku, méně často na horních 
končetinách. Jde o solitární, načervenalý, postup-
ně rostoucí nodulus. Není pohyblivý vůči spodině  
a později může exulcerovat a invadovat do podkoží 
a cév. Při histologickém vyšetření nacházíme dob-
ře ohraničený, neopouzdřený, hypercelulární tumor  
v dermis s vřetenovitými buňkami, které vykazují 
výrazný nukleární pleomorfismus a atypické mitó-
zy. Mohou být přítomny bizarní nádorové elementy, 
prokrvácené úseky a četné cévy. Imunohistoche-
micky nemá AFX žádný specifický marker. Barvení 
vykazuje pozitivní reakci s vimentinem a histiocy-
tárními markery, negativně reaguje s S100 protei-
nem a cytokeratiny, což je důležité pro odlišení od 
amelanotického melanomu a dediferencovaného 
spinocelulárního karcinomu.

Diferenciální rozvaha zahrnuje spinocelulární 
karcinom, melanom a ostatní sarkomy. Základní 

léčebný postup zde opět tvoří široká chirurgic-
ká excize, event. Mohsova kontrolovaná excize. 
Důkladné histologické vyšetření celého excidátu  
a potvrzení negativních okrajů redukuje pravděpo-
dobnost lokální recidivy. AFX může recidivovat, ob-
zvlášť při infiltraci podkoží. Metastatické postižení 
je velmi vzácné, vyskytuje se asi u 1 % případů. 
Neresekovatelné tumory, které exprimují fúzní gen 
COL1A1-PDGFB, obdobně jako u DFSP, reagují na 
léčbu tyrosin-kinázovým inhibitorem imatinibem.
(1,5,6,10)

Kožní nediferencovaný pleomorfní sarkom, 
CUPS (cutaneous undifferentiated ple-
omorphic sarcoma), dříve maligní fibrózní 
histiocytom 
Tato jednotka zahrnuje kožní sarkomy, které ani 
přes podrobné dermatohistopatologické a imuno-
histochemické vyšetření nelze blíže klasifikovat. 
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Jedná se tedy o tzv. diagnózu per exclusionem. 
Od staršího označení ,maligní fibrózní histiocytom‘ 
se již v současné odborné literatuře upouští. Ne-
diferencovaný pleomorfní sarkom je častý, rychle 
rostoucí fibrózní tumor, který se vyskytuje u star-
ších osob. V patogenezi zde obdobně jako u AFX 
dochází k mutaci tumor supresorového genu P53 
a navíc zde dochází k dysregulaci proliferačních 
promotorových protoonkogenů. 

Nediferencovaný pleomorfní sarkom má 2 formy: 
hlubokou, která postihuje nejčastěji retroperitone-
um a kosterní svalstvo, a povrchovou, kožní formu. 
Primárně kožní forma je poměrně vzácná a proje-
vuje se solitárními, hnědavě až načervenale zbar-
venými, nebolestivými, tuhými noduly v aktinickém 
terénu. 

V histologickém obraze nacházíme vřetenovité 
struktury se storiformním uspořádáním, bizarní 
epiteloidní a obrovské buňky, četné mitózy a nekró-
zy. Vzhledem k lokalitě a vzhledu tumoru zvažujeme  

v diferenciální diagnóze metastatický karcinom, 
lymfom, leiomyosarkom a melanom. Léčebnou 
metodou je zde radikální chirurgická excize až na 
fascii s širokým ochranným lemem, minimálně  
3 cm. Adjuvantní radioterapii využíváme zejména 
tam, kde nebylo možné provést dostatečně široký 
ochranný lem a u nádorů nad 5 cm. Na rozdíl od 
nediferencovaného pleomorfního sarkomu hlubo-
kých tkání má kožní forma dobrou prognózu. Lo-
koregionální metastázy se vyskytují do 10 % pří-
padů, a proto se preferují končetinu-zachraňující  
výkony.(1,3,5,10)

Epiteloidní sarkom
Epiteloidní sarkom je vysoce agresivní tumor měk-
kých tkání, pro který jsou charakteristické velké 
polygonální buňky, které imitují granulomatózní 
zánět.

Vyskytuje se na rukou a prstech mladých mužů 
okolo 20–40 let. Jeho incidence v posledních le-
tech vzrostla na 0,4/1 000 000 obyvatel/rok. 
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Při klinickém vyšetření má vzhled ohraničeného, 
kožního či podkožního, bělavého nodulu, který 
může povrchově ulcerovat a tvořit píštěle. Přítom-
nost kožního defektu může imitovat nehojící se 
ránu. Epiteloidní sarkom roste pomalu, ale má ten-
denci infiltrovat hluboko do tkáně. Povrchové léze 
mohou mít vzhled granuloma anulare, jizvy či rev-
matoidních uzlů. Hlouběji uložené tumory je třeba 
odlišit od ganglionu či obrovskobuněčného tumoru 
šlachového pouzdra. 

Při histologickém vyšetření vidíme špatně ohrani-
čené nádorové proliferace. Epiteloidní buňky jsou 
ovoidní nebo polygonální, vakuolizované, s eozi-
nofilní cytoplazmou. Charakteristickým znakem je 
pseudogranulomatózní proliferace buněk a acelulár-
ní hyalinizovaná nekrotická centrální zóna. Imuno-
histochemicky je pozitivní vimentin, pankreatin AE1/
AE3, CD34 a epitelový membránový antigen EMA.

Epiteloidní sarkom se šíří multifokálně podél ner-
vů, šlach a fascie. Proximálně lokalizované tumory 
mají horší prognózu. I přes dostatečně radikální 
chirurgickou excizi dochází k tvorbě lokálních re-
cidiv v 50–75 % a metastazování u 40–50 % pří-
padů. U multifokálního a metastatického postižení 
přichází v úvahu radioterapie a chemoterapie doxo-
rubicinem.(1,5)

Kaposhiho sarkom
Kaposhiho sarkom je vaskulární tumor asociova-
ný s infekcí lidským herpesvirem 8. Klinicky roz-
lišujeme 4 varianty sarkomu. Histologický nález je  
u všech variant stejný vzhledem k obdobné patoge-
nezi. Epidemiologie se však celosvětově liší. Kapo-
siho sarkom je nejčastější tumor u HIV pozitivních 
pacientů a nejčastější nádor u mužů některých 
zemí střední Afriky. Postihuje zejména kůži a sliz-
nice, vzácněji lymfatické uzliny a orgány (gastro-
intestinální trakt, plíce). 

V etiopatogenezi hraje u všech variant roli infekce 
lidským herpesvirem 8 (HHV-8). Prevalence HHV-8 

odpovídá incidenci Kaposhiho sarkomu. HHV-8 
napadá endotelové a hemopoetické buňky, přenáší 
se pohlavním stykem, slinami a krví. Kromě HHV-8  
se na vzniku sarkomu podílí také imunitní dys-
funkce hostitele. Vertikální přenos z matky na dítě 
nehraje roli v šíření viru. HHV-8 se uplatňuje také  
v patogenezi jiných onemocnění. 

Klinicky rozlišujeme 3 stadia: časné – makulózní, 
infiltrativní – plakovité a tumorózní s tvorbou no-
dulů, které mohou exulcerovat a vést ke vzniku 
lymfedému. Velikost může být od milimetrů až do 
několika centimetrů. U jednoho pacienta se mohou 
vyskytovat současně všechna tři stadia, může dojít 
k postižení lymfatických uzlin a orgánů (především 
GIT, plic).

Klasická varianta je vzácná a má mírný průběh. 
Vyskytuje se ve Středozemí a východní Evropě. Po-
stihuje osoby nad 50 let, zhruba 17x častěji muže. 



Projevuje se mnohočetnými červenofialovými pla-
ky na pažích, trupu a nohou. Plaky většinou začí-
nají distálně, typicky na dorzech nohou, postupně 
se mění v noduly, dochází k exulceraci a ložiska 
postupně progredují proximálně. Většina pacientů 
má několik lézí. Mnohočetná postižení bývají čas-
to bilaterální a symetrická. Často vzniká lymfedém 
dolních končetin. Klasická varianta má indolentní 
průběh, progreduje velmi pomalu a většinou nepo-
stihuje vnitřní orgány.

Iatrogenní varianta postihuje imunokompromito-
vané pacienty (po transplantaci solidních orgánů či  
s poruchami autoimunity). Může vzniknout již za 
měsíc po transplantaci. Rizikovým faktorem pro 

vznik a průběh onemocnění je dávka a typ imuno-
supresiva. Kromě kůže a sliznice postihuje i vnitřní 
orgány a lymfatické uzliny. Po snížení dávky či pře-
rušení léčby dochází ke zlepšení.

Africká endemická varianta je nejčastějším nádo-
rem v některých zemích centrální Afriky. Postihu-
je HIV negativní děti a mladší dospělé. Průběh je 
různý, může být indolentní s pouhým postižením 
končetin, ale i fulminantní s agresivním průběhem 
a postižením vnitřních orgánů. 

Epidemická varianta neboli Kaposhi sarkom aso-
ciovaný s AIDS je nejčastější a nejagresivnější va-
rianta. Před vznikem antiretrovirové terapie posti-
hovala až 30 % HIV pozitivních. Incidence koreluje 
se způsobem přenosu HIV. Typicky postihuje tvrdé 
patro sliznice dutiny ústní. Až u 15 % začínají první 
projevy na sliznici dutiny ústní. Bez léčby dochází 
k rychlé diseminaci na kůži, do vnitřních orgánů  
a lymfatických cest. Dále může vzniknout sekun-
dární lymfedém dolních končetin či periorbitálně, 
který svědčí pro pokročilou fázi onemocnění se 
špatnou prognózou. 

Histologický obraz odpovídá klinickým projevům. 
U makulózního stadia je zvýšená celularita dermis, 
nepravidelné, endotelem vystlané prostory mezi 
vlákny kolagenu. Původní cévy zůstávají zacho-
vány a vyklenují se do nově vzniklých nepravidel-
ných vaskulárních prostorů. U plakovitého stadia 
nacházíme nepravidelné vaskulární prostory v der-
mis, nepravidelné endotelie, agregáty vřetenitých 
buněk s PAS pozitivními eozinofilními hyalinními 
inkluzemi a fagocytovanými erytrocyty. Důležitá 
je detekce HHV-8. Virový genom lze detekovat ve 
všech lézích sarkomu u všech klinických variant. 
Imunohistochemicky je pozitivní CD31 a CD34. Di-
ferenciální rozvaha zahrnuje v časné fázi hematom, 
dobře diferencovaný angiosarkom, maligní mela-
nom a pyogenní granulom. U pokročilé fáze acro-
angiodermatitis, kožní metastázy jiných malignit, 
leukemii a erythema elevatum et diutinum.
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Léčba závisí na klinické variantě, stadiu a orgáno-
vém postižení. Kožní lokalizované projevy léčíme 
lokálně chirurgickou excizí, kryoterapií, laserem, 
fotodynamickou terapií, radioterapií či aplikací 
retinoidů a cytostatik. U klasické varianty se do-
poručuje kompresivní terapie otoků. U disemino-
vané formy a při postižení vnitřních orgánů volíme 
systémovou chemoterapii či terapii interferonem 
alfa. U Kaposiho sarkomu asociovaného s AIDS 
nesmíme opomenout vysoké dávky kombinované 
antiretrovirové terapie, případně kombinaci se sys-
témovou chemoterapií doxorubicinem.(1,2,7,8)

Angiosarkom
Angiosarkom je vaskulární tumor z endotelových 
buněk. Může postihovat viscerální orgány, měkké 
tkáně a kůži. Kožní angiosarkom je velmi vzácný  
a vysoce maligní. Tvoří přibližně 1 % všech sarko-
mů s incidencí 0,01/100 000 obyvatel. Postihuje 
převážně dospělé, častěji muže. 

Etiopatogeneze nebyla doposud přesně objasněna. 
Přestože se primární angiosarkom objevuje zpra-
vidla v oblasti aktinického terénu, přímá asociace  
s UV poškozením nebyla dosud potvrzena. U angio-
sarkomu dochází k dysregulaci genů angiogeneze 
a zvýšené expresi tyrosin-kinázových receptorů. 
Zpočátku můžeme pozorovat solitární či mnoho-
četné temně červené až nafialovělé makuly, papu-
ly a plaky, které připomínají hematomy. Postupně 
dochází k progresi ve fialové noduly se sklonem 
ke krvácení. Primární kožní angiosarkom postihuje 
kůži hlavy a krku starších pacientů. Angiosarkom 
v terénu chronického lymfedému (Stewart-Treves 
syndrom) vzniká nejčastěji v oblasti po mastekto-
mii a odstranění lymfatických axilárních uzlin při 
karcinomu prsu (dříve nazýván lymfangiosarkom). 
Vzniká zhruba 10–20 let po mastektomii a je nutno 
jej odlišit od kožních metastáz karcinomu prsu. Po-
stradiační angiosarkom je vzácný. 

Histologický obraz je stejně variabilní jako kli-
nické projevy. Můžeme zde nalézt nepravidelné, 

dilatované cévní struktury, hustý lymfocytární in-
filtrát, atypické cévy kolem kolagenních vláken či 
epiteloidní vřetenité buňky s vysokou mitotickou 
aktivitou. Imunohistochemicky exprimují buňky  
v různé míře znaky lymfatických i vaskulárních 
endotelových buněk: CD31, CD34, Fli1, ERG, 
podoplanin. Diferenciální rozvaha časných pro-
jevů angiosarkomu zahrnuje hematom, rosaceu  
a Kaposiho sarkom. U pozdních projevů zvažujeme 
pyogenní granulom, lymfom nebo kožní metastázy 
malignit vnitřních nádorů. 

Základem terapie je radikální chirurgická excize 
s širokým lemem do stran a spodiny. Lokální 
nález je často v době diagnózy natolik rozsáh-
lý, že chirurgická excize není možná, a navíc 
klinicky viditelné okraje neodpovídají skutečné 
velikosti tumoru. Celková prognóza je špatná,  
s 5letým přežitím kolem 12–35 %. Často dochá-
zí k recidivám a rychlé hematogenní progresi. 
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Adjuvantní radioterapie zvyšuje 5leté přežití až na 
45 %.(1,2,6,8,10)

Kožní leiomyosarkom
Leiomyosarkom je maligní tumor hladké svalo-
viny dělohy, gastrointestinálního traktu, retrope-
ritonea a kůže. Kožní leiomyosarkom je druhý 
nejčastější sarkom kůže. Vyskytuje se především 
u starších jedinců okolo 60 let. Přesná incidence 
není známa. 

Dle lokalizace v kůži se dělí na 2 varianty: super-
ficiální neboli primární dermální sarkom, který 

vychází z m. arrector pili nebo genitálních hlad-
kých svalů, a subkutánní sarkom, který vychází  
z hladké svaloviny cévních stěn subkutánní tu-
kové tkáně. Superficiální varianta postihuje 3x 
častěji muže, subkutánní má větší metastatický 
potenciál a postihuje obě pohlaví zhruba stejnou 
měrou. Kožní leiomyosarkom vzniká zpravidla de 
novo, někdy výskytu předchází trauma, radiace, 
popálení či očkování.

V klinické praxi nacházíme solitární, červenohně-
dý nodulus či plak, který se vyskytuje zejména 
na dolních končetinách a postupně se rozšiřuje. 

KOŽNÍ SARKOM

Dermatofibrosarcoma 
protuberans

Atypický fibroxanthom

Kožní pleomorfní sarkom

Epiteloidní sarkom

Povrchový angiosarkom 

Kožní leiomyosarkom

Rhabdomyosarkom

Liposarkom

Maligní tumory  
z periferního obalu nervu

Ta
b

. 1

Shrnutí věkové distribuce a klinického obrazu kožních sarkomů 

VĚK VÝSKYTU

časný, střední dospělý věk 

70–80 let,
častěji u mužů

kolem 80 let, 
častěji u mužů

20–40 let, 
častěji u mužů

65–70 let

60–70 let

děti

50–70 let

20–40 let, 
u NF-1 30–60 let 

KLINICKÝ OBRAZ 

červenohnědý plak s jedním či něko-
lika uzly, pomalu rostoucí, vyskytuje 
se na trupu a končetinách

exofytický, rychle rostoucí nádor, 
objevuje se na kůži exponované 
slunečnímu záření

exofytický rostoucí plak či uzel, roste 
v aktinickém terénu, roste relativně 
rychle 

ohraničený, kožní či podkožní  
nodulus na rukou a prstech,  
může ulcerovat a tvořit píštěle

vzhledu hematomu, erytémových 
plaků a nodulů, zpočátku také  
s otokem a erytémem

solitární, načervenalé podkožní uzly 
na dolních končetinách

podkožní noduly

rychle rostoucí podkožní noduly

rychle rostoucí noduly v oblasti 
končetin a pánve 
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KOŽNÍ SARKOMY

Subkutánní leiomyosarkom je obvykle větší, agre-
sivnější a častěji metastazuje. Projevy mohou být 
bolestivé, svědivé či parestetické. 

Diferenciální rozvaha je široká, zahrnuje spinoce-
lulární a bazocelulární karcinom, dermatofibrom, 
dermatofibrosarkom, neurofibrom, lipom a další. 
V histologickém obraze pozorujeme špatně ohra-
ničené, proliferující vřetenité buňky s eozinofilní 
cytoplazmou a cigárovitým jádrem, které tvoří 
vzájemně propletené snopce. Imunohistochemicky 
jsou pozitivní markery hladké svaloviny – SMA, de-
smin, h-caldesmon. 

Zlatý standard léčby zde opět tvoří chirurgická ex-
cize s širokým lemem 2–3 cm do zdravé tkáně, 
často až na fascii. Nedostatečně provedená excize 
zvyšuje riziko vzniku recidiv a metastáz. Radiotera-
pie ani chemoterapie nemají uspokojivé výsledky. 
30–60 % metastazuje, nejčastěji do plic. U agre-
sivních variant se po chirurgické léčbě doporučuje 
adjuvantní radioterapie.(1,2,5,6,10)

Rhabdomyosarkom, RMS
Rhabdomyosarkom je vzácný, maligní tumor příč-
ně pruhované svaloviny. Jedná se o nejčastější 
sarkom dětského věku, 70 % případů se vyskytuje 
do 10. roku života. Až 20 % dětí má v době sta-
novení diagnózy metastázy. Výskyt u dospělých 
je výjimečný. Zvýšenou prevalenci pozorujeme  
u několika genetických syndromů a faktorů život-
ního prostředí (abusus drog u rodičů, intrauterinní 
expozice RTG záření). 

Histologicky klasifikujeme RMS na embryonální, 
alveolární, pleomorfní a sklerotizující. Primární kož-
ní onemocnění je vzácné, projevuje se podkožním 
nodulem, který může ulcerovat. Vyskytuje se ze-
jména v oblasti hlavy, krku, genitourinárního traktu 
a končetin. 

Pro efektivní terapii je vhodná kombinace chirur-
gického odstranění, radioterapie a chemoterapie. 

5leté přežití je u lokalizované formy kolem 80 %,  
u metastatické 30 %.(4,5,9)

Liposarkom
Liposarkom je běžný tumor měkkých tkání, který 
postihuje pacienty středního až vyššího věku. Vět-
šinou vzniká de novo, zřídka transformací lipomu. 
Primárně roste hluboko v měkkých tkáních, ale 
sekundárně může postihnout kůži a podkoží. Pri-
mární kožní liposarkomy jsou vzácné, zpočátku 
mohou napodobovat lipom. Projevují se jako ne-
pohyblivá, rychle rostoucí masa. Infiltrace či útlak 
nervových struktur mohou způsobovat bolest. 

Histologicky rozeznáváme několik podtypů liposar-
komu: dobře diferencovaný, sklerotizující, vřete-
nobuněčný, myxoidní, kulatobuněčný a dediferen-
covaný (pleomorfní). Liposarkomy mají tendenci 
lokálně recidivovat. Po kompletním chirurgickém 
odstranění mají příznivou prognózu. Adjuvantní 

INZERCE
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a způsobovat neurologické obtíže. Postihují přede-
vším nervy končetin a pánve. 

Pro výsledné určení diagnózy je důležité histologické 
vyšetření. Mikroskopicky vidíme vysoce celulizova-
né, vřetenovité buňky uspořádané do fasciklů s aty-
piemi a četnými mitózami. Imunohistochemicky je 
pozitivní S100 protein, NSE a vimentin. Negativita 
těchto markerů diagnózu nevylučuje. 

Prognóza není příznivá. Ani dostatečně radikální chi-
rurgická excize není vždy efektivní. Někteří autoři do-
poručují adjuvantní radioterapii, chemoterapie je kon-
troverzní. 5leté přežití se pohybuje mezi 15–50 %.(1,5)

Kromě DFSP a rhabdomyosarkomu se kožní sarkomy vyskytují spíše u starších do-
spělých. Vzhledem k neustálému vývoji nových diagnostických metod dochází ke 
změnám v jejich klasifikaci. V diagnostice má i nadále klíčové postavení dermatohis-
topatologické a imunohistochemické vyšetření. Primárním krokem v terapii sarkomů 
je kompletní a dostatečně radikální chirurgická excize. Pozorné histologické vyšetření 
minimalizuje riziko recidiv. Kožní sarkomy jsou v porovnání s každodenní dermato-
onkologickou praxí vzácné, 
ale je neméně důležité na 
ně myslet v diferenciální dia-
gnostice kožních tumorů. 

MUDr. Lenka Tomaško
Kožní oddělení FN Ostrava a LF OU
17. listopadu 1790/8, 708 00 Ostrava
lenka.tomasko@fno.cz
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radioterapii volíme u tumorů, které infiltrují podkoží, 
při velikosti nad 5 cm či u pozitivních okrajů.(1,5,6)

Maligní tumory z periferního obalu nervu, 
maligní schwannom, neurofibrosarkom, 
neurosarkom
Jedná se o vzácné, vysoce maligní tumory perifer-
ních nervů. V literatuře jsou doposud známé jako 
maligní schwannom, neurofibrosarcom, neurosar-
com. Téměř polovina vzniká v terénu neurofibro-
matózy 1. typu. U těchto pacientů je výskyt okolo 
20–40 let, sporadický výskyt je kolem 30–60 let. 
Projevy vznikají v hlubokých měkkých tkáních 
jako rychle rostoucí noduly. Mohou být bolestivé 
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Milé kolegyně a kolegové,

naši přátelé z Maďarské dermatovenerologické společnosti pořádají od 18. do 20. listopadu v Budapešti 
svůj výroční kongres. Tam si vás netroufnu pozvat (většina přednášek je totiž v maďarštině), ačkoli by mi 
bylo milé, kdybych tam měl domácí publikum pro svoji přednášku (ta bude v angličtině), po které mi při té 
příležitosti udělí čestné členství Maďarské dermatovenerologické společnosti. 

Ale kvůli tomu to nepíši. Prof. Dr. Rolland Gyulai, president společnosti, a Prof. Dr. Márta Széll, president-
-elect Evropské společnosti pro dermatologický výzkum (ESDR), pořádají 19. listopadu 2021 pod hlavič-
kou své Experimentální sekce jednodenní akci v Siófoku u Balatonu.
 
Nabízejí dvěma našim talentovaným mladým kolegům mladším 40 let možnost prezentace vědeckých 
experimentálních výsledků v angličtině. Tito kolegové dostanou „Nicolas Simon Eastern European  
Experimental Dermatology Collegiality Diploma” a zároveň mají registraci, ubytování na dva dny a cestu 
zdarma. Před 2 lety využili tuto nabídku dva kolegové z Chorvatska.

Více podrobností včetně registračního formuláře je vyvěšeno na webu ČDS ČLS JEP, z.s., 
na www.derm.cz. Tak se snažte, ať nás důstojně reprezentujete.

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



VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

EBA se vyskytuje nejčastěji:
a) v dětství a ve středním věku
b) u seniorů
c) u dětí
d) u žen

Pro diagnózu EBA je nejprůkaznější: 
a) histologicky subepidermální puchýř s eozinofily
b) typický obraz křehké kůže
c) lineární pozitivita IgG podél bazální membrány
d) pozitivita IgG ve spodině puchýře v solí dělené kůži

Epoxidová pryskyřice je derivátem dvou látek. 
Kterých?
a) fenol a formaldehyd
b) estery kyseliny methakrylové
c) etylen a propylen
d) epichrohydrin a bisphenol A

Součástí jakých materiálů může být  
epoxidová pryskyřice?
a) kosmetické přípravky
b) barvy, laky, lepidla
c) sladidla a dochucovadla
d) hnojiva

Keratosis pilaris:
a) postihuje pouze adolescenty, ve 3. dekádě typicky mizí
b) je častá u starších mužů
c) většinou se objevuje v prvním roce života
d) u většiny pacientů v průběhu života dochází ke 

zhoršování projevů

Projevy keratosis pilaris: 
a) jsou v populaci velmi vzácné
b) mohou způsobit psychické problémy
c) mohou vést k částečné ztrátě obočí
d) jsou typické výrazným svěděním

Typickou lokalizací pro projevy keratosis  
pilaris jsou:
a) kožní záhyby
b) dorza rukou a nohou
c) extenzorové plochy paží a obličej
d) kštice, axily a třísla

Maligní fibrózní histiocytom je starší  
označení pro:
a) iatrogenní variantu Kaposiho sarkomu
b) epiteloidní sarkom 
c) nediferencovaný pleomorfní sarkom 
d) pigmentovanou variantu dermatofibrosarcoma 

protuberans 

Standardním terapeutickým postupem  
u většiny sarkomů je: 
a) chemoterapie 
b) radioterapie 
c) široká chirurgická excize 
d) imunoterapie

Který sarkom se může vyskytovat u dětí?
a) atypický fibroxantom 
b) Kaposiho sarkom 
c) povrchový angiosarkom
d) kožní leiomyosarkom
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CENA ZA NEJRYCHLEJŠÍ ODPOVĚĎ

MUDr. KAŠČÁKOVÁ Zuzana 
Ostrava-Poruba
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VĚDOMOSTNÍ TEST

Vyberte jednu nebo více správných odpově-
dí a zapište je do tabulky. Tabulku zašlete 

do 30.11.2021 prostřednictvím elektronic-
kého formuláře umístěného na stránkách 

časopisu www.referatovyvyber.cz  
a v mobilní aplikaci Referátový výběr nebo 

vložte do obálky a odešlete na adresu:

Czechopress Agency, s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Ceny do soutěže 2021 věnuje značka:
La Roche-Posay.

VÝHERCI 
VĚDOMOSTNÍHO TESTU 

z čísla 2/2021:

MUDr. MICHALOVÁ Bohumila  
Třebelovice

MUDr. URBANOVÁ Radka 
Jičíněves 

MUDr. URBÁNEK Jaroslav 
 Štarnov

Jméno

Korespondenční adresa

Telefon

E-mail

RV
D 

3/
20

21

Otázka A B C D
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Správné odpovědi z čísla 2/2021
1 D 2 D 3 D 4 A,D 5 B,D
6 D 7 D 8 B,D 9 A 10 A

NOVINKA
CICAPLAST B5

DERMOKOSMETICKÁ 
ZNAČKA
DOPORUČOVANÁ
DERMATOLOGY
V ČESKÉ REPUBLICE*

ZKLIDŇUJÍCÍ
SPREJ
NAPOMÁHAJÍCÍ
OBNOVĚ KOŽNÍ
BARIÉRY

* Studie provedená společností IQVIA, prosinec 2020, Česká republika, 
90 dermatologů odpovídalo na otázku: Kterou dermokosmetickou řadu 
(značku) přípravků doporučujete svým pacientům celkově nejčastěji?

39



Zápis ze schůze výboru ČDS dne 13.5.2021 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková,  
doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, Dr. Pásková, prof. Resl, prim. Selerová

Omluveni: doc. Pánková, Dr. Polášková, prof. Štork
Místo: on-line
Čas: 10.00–12.00 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
25.2.2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B) Nově projednáno:

1. Pix a liquor carbonis již nebudou!
 Informace pro všechny dermatology – pix li-

thantracis nebude dostupný. Na náš dotaz 
ohledně důvodu této situace SÚKL odpověděl:

 Pix lithantracis byl vypuštěn z Českého léko-
pisu již v roce 2017 na doporučení farma-
kologické sekce Lékopisné komise MZ ČR. 
Důvodem vypuštění článku bylo především 
zařazení substance do kategorie „látek vzbu-
zujících mimořádné obavy“ (Substances of 
very high concern – SVHC), které jsou defi-
novány evropskou směrnicí REACH (ECHA),  
viz odkaz https://echa.europa.eu/substance-
-information/-/substanceinfo/100.029.417. 
Obsahuje mimo jiné i benzo(a)pyren, který 
je podle IARC (International Agency for Re-
search on Cancer) klasifikován jako prokáza-
ný lidský karcinogen (skupina 1). Pro látky 
vypuštěné z lékopisu již nejsou stanovena 
platná jakostní kritéria a nelze je tedy platně 
atestovat. Doklad o jakosti je nezbytnou pod-
mínkou pro použití léčivé nebo pomocné lát-
ky k přípravě léčivých přípravků v lékárnách. 

Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a dis-
tribuci léčiv, ukládá distributorům povinnost 
dodávat osobám oprávněným připravovat 
léčivé přípravky jen takové léčivé látky nebo 
pomocné látky, jejichž jakost byla ověřena  
v souladu s požadavky Evropského lékopisu 
podle § 11 písm. c) zákona o léčivech; pokud 
daná látka není v Evropském lékopisu uvede-
na, v souladu s požadavky Českého lékopisu 
podle § 11 písm. d) zákona o léčivech nebo 
lékopisu jiného členského státu a v případech, 
kdy není uvedena ani v jednom z těchto lé-
kopisů, podle požadavků lékopisu třetí země. 
Distributor léčivých látek a pomocných látek 
je dále povinen se přesvědčit, že k léčivé látce 
nebo pomocné látce byl vydán takový doklad 
o ověření její jakosti, a zajistit dostupnost to-
hoto dokladu pro odběratele na jeho žádost. 
Je tedy pravděpodobné, že nemožnost plat-
ně testovat předmětnou substanci a zařazení 
substance mezi látky vzbuzující mimořádné 
obavy, vede distributory k tomu, aby ji ze za-
hraničí nedováželi.

 Domnívám se, že případná žádost o výjimku 
MZ ČR podle §11 písm. b) zákona o léčivech, 
by nebyla v případě toxické a karcinogenní 
substance kladně vyřízena.

 Níže uvádím pro úplnost odkaz na seznam mo-
nografií a článků vypuštěných zejména z důvo-
dů zastaralosti, nedostupnosti nebo prokázané 

Referátový výběr
z dermatovenerologie 40 3 | 2021



karcinogenity z Českého a Evropského lékopi-
su v letech 2005–2021

 https://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/
vypustene-lekopisne-texty.

 Z tohoto odkazu vybíráme pro dermatology 
substance pro MS preskripci, vypuštěné z lé-
kopisu a v distribuci již nedostupné:

 Pix lithantracis – „doloženě karcinogeny, dnes 
již obsoletní“

 Pix fagi – „doloženě karcinogeny, dnes již ob-
soletní“

 Tct. carbonis detergens – „obsahuje karcino-
gen“

 Ung. Holt – „obsahuje karcinogen“
 Kloroxin – (Endiaron) „nesplnil obecné poža-

davky kladené na články léčivých a pomoc-
ných látek“

2. Kód pro PDT (44283) byl vypuštěn  
ze seznamu lékařských kódů

 Důvodem je řadu let trvající neobnovení regist-
race v ČR přípravku Metvix cr. Fotodynamickou 
léčbu již tedy není možné vykázat k úhradě ze 
zdravotního pojištění.

3. Prací prášek
 Firma vyrábějící prací prášek žádá výbor ČDS  

o garanci tohoto výrobku. Tu však nelze po-
skytnout bez předchozí analýzy a klinického 
testování.

4. Imunoadsorpční léčba
 Stanovisko výboru ČDS ČLS JEP k žádosti Mgr. 

Brožíka, resp. Ing. Prokeše (fa Fresenius Me-
dical Care) o vydání lokálních doporučených 
postupů k léčbě autoimunitních bulózních one-
mocnění pomocí imunoabsorpčních terapií:

 Výbor ČDS není sám tvůrcem doporučených 
postupů, to je věc odborných skupin a sekcí. 

 Výbor pak k takovým doporučením může vydat 
své doporučení či stanovisko. V případě imu-
noaferézy a imunoadsorpce se jedná o vysoce 
specializovanou problematiku, která musí 

vycházet z mezinárodních doporučení a kon-
sensů.

 Jak jsme byli informování doc. Jedličkovou  
z Dermatovenerologické kliniky FN MU v Brně, 
která se této problematice věnuje a je iniciá-
torkou Pracovní skupiny pro terapeutickou 
aferézu, na českých Doporučených postupech 
pro léčbu autoimunitních bulózních dermatóz 
se pracuje.

 V tuto chvíli můžeme v souladu se současným 
stavem vědění konstatovat na obecné úrovni, 
že terapeutická imunoaferéza/imunoadsorpce 
je důležitou adjuvantní terapií v péči o paci-
enty s autoimunitními bulózními dermatóza-
mi. Umožňuje redukovat dávky léků a snižuje 
tak i četnost a závažnost nežádoucích účinků 
těchto léčiv. Týká se těžkých či refrakterních 
případů onemocnění především ze skupin 
pemfigus vulgaris, epidermolysis bullosa 
aquisita, pemphigoid bullosus, gestationis  
a cicatrisans.

5. Mezinárodní klasifikace nemocí  
(11. vydání)

 ÚZIS požádal výbor ČDS o jmenování odborní-
ka z oboru, který by provedl validaci českého 
překladu. Výbor ČDS tímto úkolem pověřil as. 
MUDr. Benákovou.

6. Metodický pokyn STI
 Venerologickou sekcí ČDS byl vypracován Me-

todický pokyn pro STI, který již prošel připomín-
kovým řízením a čeká na MZ ČR ke schválení 
prakticky od r. 2019. Zjištěním příčin protraho-
vání, resp. potřebných kroků k jeho schválení  
a vydání, byl pověřen prof. Arenberger.

7. Národní screeningové centrum
 ÚZIS zaslalo informaci o možnosti koncipovat 

screeningové projekty (na r. 2023), které bu-
dou financovány z jeho prostředků. Zároveň 
vyzval k návrhům a zapojení se do tohoto pro-
jektu.
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 Výbor ČDS osloví přednosty dermatovenerolo-
gických klinik, aby tato aktivita nezapadla.

8. Aktivity SADu
 Doc. Ettler informuje o činnosti SADu směřující 

k lepšímu ohodnocení naší práce:
a) výbor SADu se zapojuje do přípravy podkladů 

pro dohodovací řízení na r. 2022 v segmentu 
ambulantních lékařů, které i letos zastupuje ČLK;

b) sleduje se zapojení dermatologů (t. č. téměř 
80) do programů Q-LUPÉNKA a Q-EKZÉM;

c) bylo vytipováno 6 nových zdravotních kódů, 
pro které budou vypracovány kalkulační listy.

9. Kožní lůžková odd. v době COVID  
(doc. Ettler)

 V současné době se situace v nemocnicích 
postupně normalizuje a (snad) se vrací do 
původního stavu. Šetření výboru ČDS z led-
na 2021 se nepodařilo kompletovat zejména 
díky nedodání údajů z některých (pražských) 
klinik.

 Pokud však nebudou v některých nemocni-
cích znovuotevřena dermatologická lůžka, 
prosíme o podání zprávy na výbor ČDS, aby 
bylo možné podobnou tendenci zvrátit.

10. Léková agenda 24.2.–13.5.2021  
(Dr. Benáková)

 V mezidobí od poslední schůze výboru jsme 
obdrželi od SÚKLu a zaujali stanovisko k níže 
uvedeným zprávám:

 
 Bereme na vědomí
 Interferony: interferon beta 1a, interferon 

beta 1b, pegylovaný interferon beta 1a a gla-
tiramer acetát - v indikaci RS. Stávající pod-
mínky úhrady se nemění.

 Gilenya (fingolimod) k léčbě RS
 Imnovid (pomalidomid) k léčbě mnohotného 

myelomu
 Ultomiris (ravolizumab) k léčbě paroxysmální 

noční hemoglobinurie

 Tysabri (natalizumab) k léčbě RS
 Tecfidera (dimetyl fumarát) k léčbě RS
 Jyseleca (filgotinib) k léčbě RA
 Revlimid (lenalidomid) k léčbě mnohočetného 

myelomu
 Filgrastimy k léčbě neutropenie při onkologic-

ké chemoterapii
 
 Různé
 Conisor – Mgr. Pospíšilová Klimentová se 

25.3.2021 dotazuje na stanovisko ke Conisoru 
– nedorazilo, při tom již dávno zpracovala doc. 
Kuklová, viz minulý zápis – znovu odesláno.

 
 Bez připomínek
 Methorexat p.o.- 3.HZ
 
 Souhlasíme s připomínkou
 Clarelux: P: Přípravek je hrazen po předepsání 

dermatologem nebo lékařem jiné odbornosti 
po konzultaci s dermatologem, kdy závěr musí 
být zaznamenán do zdravotnické dokumentace 
pacienta.

 
 Připomínka
 Klobetasol propionát je t.č. jediným zástup-

cem skupiny velmi silných kortikoidů (IV. 
skupina), které jsou v dětském věku kontra-
indikovány. Proto dop. SÚKLu vypustit část 
obecné formulace, která se týká preskripce/
použití u dětí a dorostu (…pokud bude pri-
mární diagnóza vyžadující indikaci silných a 
velmi silných kortikosteroidů potvrzena der-
matologem, mohou být posuzované příprav-
ky předepisovány i lékaři jiných odborností, 
včetně praktických všeobecných lékařů,  
a lékařů pro děti a dorost).

 
 Nesouhlasíme
 Humira – SÚKL navrhuje nevyhovět návrhu ža-

datele (Abbvie) umožnit předepisování příprav-
ku Humira v 1. linii systémové léčby psoriázy, 
což zdůvodňuje tvrzením, že tato změna není v 
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souladu s klinickou praxí aplikovanou v ČR ani 
na evropské úrovni.

 ČDS již ve stanovisku 4.12.2020 uvedla, že 
tento návrh je v souladu s SPC adalimumabu 
a směřuje ke zvýšení dostupnosti biologické 
léčby pro pacienty s psoriázou v ČR. Tento 
názor SÚKL v současné hodnotící zprávě ne-
zohlednil. Nelze tvrdit, že navrhovaná změna 
není v souladu s klinickou praxí v ČR – ani 
tomu jinak v současnosti nemůže být, protože 
Humira není v ČR díky indikačnímu omezení 
v 1. linii léčby ze zdravotního pojištění hraze-
na. Současné znění indikačního omezení se 
v souladu s požadavkem na strategii „léčby 
k cíli“, jeví jako zastaralé a jeho změna je  
v zájmu zvýšení dostupnosti účinné léčby.

 Dále postrádáme v dotčené zprávě stanovisko 
SÚKLu k návrhu ČDS, a to rozšíření formulace 
v indikačním omezení na: závažnou psoriázu 
v určitých lokalizacích (obtížně léčitelné par-
tie, např. obličej, kštice, dlaně, plosky, genitál, 
nehty), který je zcela v souladu s publikovaný-
mi Doporučenými postupy pro léčbu psoriázy.

11. Schůzka ČDS, SPAE a zástupců ZP 
(5.5.2021)

 Proběhla informativní schůzka vedení výboru 
ČDS (Arenberger, Benáková, Ettler) on-line se 
zástupci zdravotních pojišťoven, na které byla 
diskutována biologická léčba v dermatologii, 
byly zmíněny i preventivní programy. Ze stra-
ny ZP zazněla snaha obě tyto oblasti podpo-
rovat. Je však otázkou, jak objemný finanční 
budget bude možné pro dermatologii aloko-
vat (je stále vedený pod názvem „Psoriáza“ 
a nerozčleněný dle diagnóz) v (post)kovidové 
době v r. 2022. Potřeba zvýšených prostřed-
ků se týká zejména rozvoje biologické léčby 
atopické dermatitidy. ZP se také vyslovily pro 
založení několika nových Center biologické 
léčby, zejména v dosud nepokrytých oblas-
tech ČR.

12. Centrum pro léčbu hemangiomů v Kolíně
 Prim. Dr. Plechatá požádala výbor ČDS  

o schválení žádosti o zřízení nového Centra. 
Výbor ČDS její žádost podporuje.

13. Centrum biologické léčby Dermatologie 
prof. Třešňák Hercogové, Bulovka, Praha

 Výbor ČDS opakovaně projednal žádost  
prof. Třešňák Hercogové o zřízení soukromé-
ho Centra biologické léčby. Nyní, po jejím pí-
semném příslibu k závazku zadávání údajů do 
registru BIOREP, uděluje kladné stanovisko.

14. Centrum biologické léčby  
Nemocnice Znojmo

 Prim. doc. Slonková požádala výbor ČDS  
o schválení žádosti o zřízení nového Centra. 
Výbor ČDS její žádost podporuje.

15. Centrum biologické léčby  
Derma Plus v Liberci

 MUDr. M. Janků požádala výbor ČDS o schvá-
lení žádost o zřízení nového Centra. Výbor ČDS 
požadoval ještě doplnění některých údajů, kte-
ré byly promptně dodány. Výbor ČDS již její 
žádost podporuje.

16. Záštita sympozia „Trýbův  
dermatologický den“, 10.6.2021 v Brně

 Výbor ČDS projednal a vyhověl žádosti doc. 
Jedličkové, přednostky I. dermatovenerolo-
gické kliniky FN u sv. Anny v Brně, a uděluje 
záštitu ČDS této akci.

17. Osvětová a edukační kampaň  
o psoriáze v r. 2021 (Janssen-Cilag)

 Janssen-Cilag informoval o plánované osvě-
tové kampani s cílem edukovat regionální der-
matology a zvýšit tak povědomí o možnostech 
léčby psoriázy. Přitom počítá i se zaměřením 
na pacientské organizace. Výbor ČDS takovou 
aktivitu podporuje, vyhrazuje si však informo-
vanost o jednotlivých plánovaných projektech.
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18. Epikutánní testy v dermatologii
 Dr. Benáková informuje o stále trvající neutě-

šené situaci s hapteny Chemotechnique pro 
epi-testy. SÚKL rozhodnutím prohlásil testova-
cí substance za lék. Tím došlo k ohrožení epi-
kutánního testování v ČR, protože distributor 
by musel dodávky do ČR zastavit. A jiné testy, 
splňující nároky na Evropskou standardní sadu 
a hrazené ze zdravotního pojištění, na trhu v ČR 
nejsou. Na náš namítavý dopis z roku 2020 do-
posud MZ ČR vůbec nereagovalo. Proto jsme 
nyní zpracovali další žádost o nápravu a zpět-
ně zařazení mezi zdravotnické výrobky I. třídy  
s podrobným odborným i věcným zdůvodně-
ním, výbor zaslal tentokrát dopis přímo mini-
strovi MZ ČR.

19. Podologická sekce ČDS
 Dosud není zcela dořešen statut nezdravotnic-

kých pracovníků ve smyslu členství ČDS, kte-
rá je součástí ČLS JEP, od které ještě nebylo 
doručeno stanovisko. Požadavek na právníka 
ČLS JEP budeme opakovat.

20. Faktura za web ČDS (derm.cz)
 Výbor ČDS schválil proplacení faktury za aktu-

alizaci webových stránek za období 11/2020 
– 04/2021 ve výši 12 080 Kč.

21. Bonifikační program VZP+
 Do programu VZP+ s vyšetřováním kůže ruč-

ním dermatoskopem se zařadilo již 117 praco-
višť, což představuje 22 %. Další zájemci musí 
stihnout podepsat dodatek ke smlouvě s VZP 
do 30.6.2021.

 Více informací na Bonifikační program: Česká 
dermatovenerologická společnost.

22. Různé
 Prim. Duchková upozorňuje, že seminář „Jak 

léčím já“, který se pravidelně konává v Ústí nad 
Labem, byl pro r. 2021 zrušen a přesunut na 
termín 23.4.2022.

23. Příští schůze výboru ČDS: 
17.06.2021 v Praze

Zapsal: doc. Ettler

REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE
odborný, dvojitě recenzovaný časopis pro dermatology

JSME TU PRO VÁS OD ROKU 1958
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 17.6.2021 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, doc. Ettler, doc. Pánková, prof. Štork
on-line: doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, Dr. Komrsová,  

Dr. Pásková, prim. Selerová
Omluveni: doc. Kuklová, Dr. Polášková, prof. Resl
Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2
Čas: 10.00–13.00 hod.

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
13.5.2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B) Nově projednáno:

1. Národní onkologický program (NOP)  
pro r. 2022–30

 ČOS vytvořila NOP v rozsahu 78 stran a zaslala 
k připomínkování. Výbor ČDS projednal.

 NOR centralizuje hlášení nádorů, což je při 
elektronizaci žádoucí, ale eliminuje to regio-
nální propojení s jinými odbornostmi. Zdůraznil 
nutnost správné histopatologické diagnostiky 
a také význam dermatologů při screeningu  
a v edukačních kampaních pro obyvatele. Kož-
ní odbornost provádí také významnou a neza-
stupitelnou dispenzární činnost, která v NOP 
není dostatečně zmíněna, ačkoli kožní nádory 
patří k nejčastěji zastoupeným u obou pohlaví.

 NOP zdůrazňuje úlohu praktických lékařů v pre-
venci a dispenzarizaci onkologických pacientů. 
Jejich význam nechceme nijak snižovat, ale  
v onkodermatologii však takové klíčové po-
stavení s ohledem na nutnou expertizu a zku-
šenosti s používáním technických pomůcek  
a kvalifikovaným vyhodnocením dermatosko-
pických obrazů mít nemohou.

 Zazněl i legitimní požadavek, aby některé meto-
dy onkologické léčby mohly být i nadále prová-
děny na větších dermatologických pracovištích 
KOCů pod vedením zkušených dermatologů – 
např. fotodynamická terapie, léčba lymfomů, 
biologická a další cílená léčba solidních kož-
ních nádorů, extrakorporální fotoferéza, případ-
ně chemoterapie atd.

 Uvítáme začlenění těchto našich připomínek, 
aby se onkodermatologie začlenila do hlavní-
ho NOP. Nepodporujeme myšlenku paralelních 
NOP v jednotlivých odbornostech, jak to plá-
nuje například hematoonkologie, i když jejich 
stanovisku rozumíme.

2. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), 
11. vydání

 ÚZIS se obrátil na výbor ČDS o validaci českého 
překladu z angličtiny 11. MKN provedeného pře-
kladateli – nelékaři. Úkolu se ujala as. Benáková, 
nicméně rozsah je natolik obsáhlý, že je potřeba 
aktivní účasti dalších erudovaných dermatologů.

 As. Benáková navrhla tématické rozdělení pro 
jednotlivé kolegy jak z řad výboru, tak mimo 
něj. Oslovení kolegové postupně všichni účast 
na validaci přijali – výbor ČDS jím tímto děkuje. 
Proces validace je vícestupňový, tj. zkorigo-
vané úseky je třeba as. Benákové odevzdávat 
průběžně (optimálně do konce září), protože 
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průběžně pak probíhá i další validace (as. Be-
náková, překladatel, ÚZIS). Finální kompletizaci 
musí ÚZIS stihnout do konce roku 2021.

3. Členství nezdravotníků v ČDS
 Tato problematika byla otevřena ustavením 

Podologické sekce ČDS, o kterou mají zájem  
i nezdravotničtí pracovníci v podologii (pedikérky 
apod.). Výbor proto oslovil sekretariát ČLS JEP, 
který ve svém stanovisku mj. uvádí, že ČLS JEP 
je dobrovolný svazek lékařů, farmaceutů a ostat-
ních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných 
oborech. Výbor ČDS proto rozhodl, že pro člen-
ství v Podologické sekci ČDS ČLS JEP je nutné 
alespoň dokončené střední zdravotní vzdělání.  
V ostatních výjimečných případech je možné si-
tuaci řešit individuálně, např. cestou odborného 
ručitele – atestovaného dermatovenerologa.

4. Česká společnost pro hojení ran
 Prim. Diamantová oslovuje výbor ČDS s výzvou 

ke spolupráci s touto společností. Výbor ČDS 
takovou spolupráci uvítá.

5. Janssen-Cilag: osvětová a edukační 
kampaň o psoriáze v r. 2021

 Janssen-Cilag chce do spolupráce zapojit  
i SAD, čemuž výbor ČDS nebrání.

 Dále byla představena osvětová brožurka „Oč-
kování v průběhu léčby psoriázy“ s požadav-
kem uvedení loga ČDS. Výbor ČDS souhlasí, 
pokud budou připojena i loga infektologické  
a vakcinační společnosti, příp. některých dal-
ších odborných společností.

6. Program na zlepšení kvality péče  
o nemocné s psoriázou a atopickým 
ekzémem

 Dr. Kojanová představila záměr skupiny der-
matologů z center biologické léčby nabídnout 
zmíněný projekt zdravotním pojišťovnám. Jedná 
se o hodnocení 1 skore a 3 dotazníků u středně 
těžké až těžké atopické dermatitidy nebo psoriázy 

minimálně 2x/rok, v rámci obdobného bonifikač-
ního programu jako máme u VZP pro pigmentové 
névy. Ohodnocení je odstupňováno dle dosaže-
ného skore a počtu provedených dotazníků u více 
jak 50 % dispensarizovaných pacientů v intervalu 
100–500 Kč. Mimo model bonifikačních progra-
mů VZP je zde navíc zadávání těchto údajů do 
registru Biorep (Dr. Kojanová je na základě pově-
ření výborem řadu let hlavním koordinátorem to-
hoto registru). Doc. Ettler upozornil, že obdobné 
programy Q-Lupénka a Q-Ekzém již fungují u ZP 
205 díky aktivitě SADu. Výbor ČDS konstatuje, 
že obecně vítá aktivity, které směřují k lepšímu 
ohodnocení lékařů v našem oboru, které jsou pro 
dermatology v praxi proveditelné a prospěšné. 
Výbor si ponechává čas na interní diskusi do 
příštího výboru – v rámci výboru i s předkladateli.

7. Budoucí semináře a kongresy
a) Prim. Duchková zve do Ústí nad Labem na se- 

minář „Jak léčím já“, který je plánován na 
23.4.2022.

b) Prim Paukert zve do Kutné Hory na seminář 
„Den lékové alergie“, který byl přesunut z loň-
ského roku na  termín 2.10.2021.

c) Kongres ČDS-SDS 2021: prof. Arenberger 
navrhl zkrácené konání kongresu ve dnech  
10.–11.12.2021 v Olomouci dle epidemiolo-
gické situace v hybridní podobě.

d) Kongres ke 100. výročí založení kliniky pro 
choroby kožní a venerické se bude konat 23.–
24.9.2021 v Brně. Prof. Jedličková požádala 
ČDS o jeho záštitu. Výbor ČDS souhlasí.

8. Metodický pokyn STI
 Prof. Resl oznamuje, že došlo k pokroku v jedná-

ní s Dr. Dľhým na epidemiologii MZ vytvořením 
„Důvodové zprávy“ pro jednání porady vedení, 
proč Metodický pokyn STI nezbytně potřebuje-
me a bylo přislíbeno její odeslání.

9. Dohodovací řízení pro r. 2022 a SAD
 Doc. Ettler informuje o aktivitě SADu při doho- 
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dovacím řízení za segment ambulantních spe-
cialistů. Nakonec převážil návrh ČLK (která má 
podstatnou část plných mocí od lékařů k za-
stupování) a zdravotním pojišťovnám byl před-
ložen návrh, který počítá s minimální hodnotou 
bodu 1,07 Kč a koeficientem navýšení 1,07. 
Došlo k nedohodě (16.6.2021) a další řízení je 
tak v gesci MZ.

10. Kožní lůžková odd. a COVID
 Kožní lůžkové odd. ÚVN Praha bylo zrušeno  

a funguje již jen jako ambulantní oddělení.
 Výbor ČDS žádá o informace, zda i v jiných za-

řízeních došlo k redukci (uzavření) lůžek.

11. Celoživotní vzdělávání lékařů  
a kredity ČLK

 Doc. Ettler upozorňuje, že do budoucna se 
vzdělávací kredity ČLK za účast na odborných 
akcích udělují také elektronicky a shromažďují 
se na osobním účtu lékaře u ČLK, který si musí 
každý lékař aktivovat a zaheslovat.

 Organizátoři odborných akcí budou konání 
akce hlásit přes portál vzdelavanilekaru.cz, 
kde se zaregistrují jako poskytovatel. Aby se 
lékařům načetly elektronické kredity, nahraje 
poskytovatel prezenční listinu do portálu. Těm 
lékařům, kteří jsou v portálu registrovaní, se 
pak kredity načtou automaticky.

12. Požadavky na zřízení centra biologické 
léčby v dermatologii

 Výbor ČDS projednal a schválil požadavky na 
centrum, které budou pak vystaveny na webu 
ČDS:

 Personální:
 lékař se specializovanou způsobilostí (L3) ale-

spoň 0,5 úvazku
 zastupitelnost (více lékařů na pracovišti; do-

hoda o odborné pomoci s centrem na klinice 
(velkém odd.)

 zkušenost s podáváním biologické léčby (ev. 
proškolení na odpovídajícím pracovišti)

 povinnost zadávat údaje do registru spravova-
ného odbornou společností (Biorep)

 Prostorově-technické vybavení:
 prostor pro aplikaci infuzí
 prostředky ke zvládnutí anafylaktické reakce

13. Centrum biologické léčby  
v Oblastní nemocnici Kladno

 Prim. Földesová požádala o možnost zřízení 
centra. V žádosti je doloženo splnění všech 
požadovaných podmínek, výbor ČDS uděluje 
kladné stanovisko.

14. Centrum biologické léčby  
v Kutné Hoře

 Žádost o zřízení centra v soukromé ambulanci 
podala Dr. Petrů. Výbor ČDS požaduje doplnění 
potřebných údajů.

15. Centrum biologické léčby v Praze-Radotíně
 Dr. Úlehlová podala žádost za zařízení Derma-

tovenerologie, Radotín, s.r.o. Po doplnění po-
žadovaných údajů výbor ČDS uděluje kladné 
stanovisko.

16. Léková agenda 13.5.–17.6.2021  
(as. Benáková)

 V mezidobí od poslední schůze výboru jsme 
obdrželi od SÚKLu a zaujali stanovisko k níže 
uvedeným hodnotícím zprávám:

 Bereme na vědomí:
 Lemtrada – alemtuzumab k léčbě RS, SÚKL 

přiznává úhradu
 Imnovid – pomalidomid k léčbě mnohotného 

myleomu, SÚKL přiznává úhradu
 Taltz – ixekizumab v indikaci axiální spondy-

lartritidy, SÚKL přiznává úhradu
 Ocrevus – okrelizumab k léčbě RS, SÚKL ne-

přiznává úhradu
 Tecfidera – dimetylfumarát  k léčbě RS 4. 

FHZ- část navrhovaných změn SÚKLem prove-
dena, část ne.
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 Doplňující stanovisko:
 Na základě recentních informace z metaanalýz 

jsme zaslali SÚKLu doplňující stanovisko k Ilu-
metri (tildrakizumab) stran zohlednění rozdílné 
účinnosti v rámci jedné pseudoreferenční sku-
piny anti-IL17/23 v systému úhrad celkových 
léků pro léčbu psoriázy.

17. Problematika epikutánních testů
 As. Benáková informuje o situaci, která se 

již táhne téměř 2 roky. Klíčovým bodem byla 
změna postoje MZ, kdy z původního statutu 
testačních haptenů jako „zdravotnického pro-
středku“ došlo k přehodnocení na „léčebný 
přípravek“. To by znamenalo podstatnou 
změnu při manipulaci a distribuci (přes lékár-
nu), ani současná definice kódu 44113 s tím 
nepočítá a musel by být zřejmě účtován jako 
ZULP. Bohužel ani výrobce Chemotechnique 
v tom nemá jasno a nemá pro ČR vytvo-
řen základní dokument „Prohlášení výrobce  
o shodě výrobku s platnou legislativou“. Zále-
žitost byla znovu projednávána na MZ a opět 
zamítnuta. Postupy, jakou formou zajistit při 
stávající situaci dodávky těchto epikutánních 
testů pro dermatology v ČR, projednává dis-
tributor s dermato-alergologickou sekcí (doc. 
Dastychová).

18. Průběh atestací
 Proběhlá atestace na Vinohradské klinice  

v Praze obnažila některé problémy. K atestač-
ní zkoušce současně přistupují uchazeči, kteří 
byli vzděláváni v různých programech. Liší se 
pak průběh zkoušky – 3 odborné otázky, ev. 
2 odb. otázky + obhajoba publikované práce.

19. Uznávání COVID praxe
 Prof. Arenberger (ještě jako ministr) dopo-

ručil uznat celou dobu práce na COVID-odd. 
mladým lékařům do předatestační přípravy 
(zazněl totiž návrh jen na 50 % doby). Zatím 
nedořešeno.

20. Pozvánky na Konferenci k 25. výročí 
založení Sekce dětské dermatologie dne 
22.10.2021 v Brně

 Výbor ČDS schvaluje požadavek Sekce dětské 
dermatologie na rozeslání pozvánek lékařům.

21. Různé
a) Kompenzační vyhláška: doc. Ettler upozorňuje, 

že k výplatě odměn zdravotnickým pracovní-
kům v COVIDové době za r. 2020 je potřeba 
mít v pořádku Přílohu 2 ke smlouvě (počet  
a úvazky pracovníků ZZ), což lze ještě doplnit 
do 30.6.2021.

b) Centrum pro léčbu mycosis fungoides bexaro-
tenem: přednosta Kožní kliniky v Olomouci

 as. MUDr.Tichý zažádal o možnost vytvoření 
Centra pro léčbu bexarotenem.

 Výbor ČDS s žádostí souhlasí.

22. Noví členové
 Dr. Ganevová (Praha), Dr. Bížová (Bulovka, 

Praha), Dr. Fárová (Praha), Dr. Havlán (Klad-
no), Mgr. Kristková (Slatina), Dr. Chlapková 
(Ohrazenice), Dr. Pilátová (Praha), Dr. Polzero-
vá (Štěpánov), Dr. Pochopová (Praha), Dr. Lei- 
tão (Karlovy Vary), Dr. Šelingerová (Praha),  
Dr. Klíma (Vítkovice) 

 Slevy poplatků: Dr. Chrpová-Maulenová, Dr. Ka- 
štanová, Dr. Lomicová, Dr. Krabcová, Dr. Šká-
chová, Dr. Bernardová, Dr. Langerová → pouze 
poplatku ČLS JEP

 Zrušení členství: Dr. Vyskočilová, Dr. Krausko-
pf, Dr. Fremlová, Dr. Dražďáková, Dr. Konášo-
vá, Dr. Čížková, Dr. Kundrátová, Dr. Kociánová,  
Dr. Šípková, Dr. Pospíšilová, Dr. Vydrová, Dr. Bo- 
rovská

 Změna údajů: Dr. Rajská, Dr. Válková, Dr. Hri-
cik-Maliňáková, Dr. Hájková, doc. Ditrichová 
(adresa)

23. Termíny schůzí výboru ČDS na 2. pol. 2021: 
30.9., 4.11., 9.12.2021

Zapsal: doc. Ettler
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ÚČINNÁ ODPOVĚĎ  
NA ERUPCE PSORIÁZY1–5

 Účinnější léčba vzplanutí v porovnání 
s kombinací kalcipotriol/betamethason-

-dipropionátu v masti a gelu.*

Literatura
1. Souhrn údajů o přípravku Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna (10.09.2020).  2. Pink AE et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019;33(6):1116–1123.
3. Leonardi C et al. J Drugs Dermatol 2015;14(12):1468–1477.  4. Koo J et al. J Dermatolog Treat 2016;27(2):120–127.  5. Paul C et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31:119–26.
6. Lebwohl M et al. J Am Acad Dermatol 2020; doi: 10.1016/j.jaad.2020.09.037
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU 
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). Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. 
Dávkování: Léčba vzplanutí: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týd-
ny. Dlouhodobá udržovací léčba: Pacienti, kteří reagovali ve 4 týdnech na léčbu přípravkem Enstilar 
jednou denně, jsou vhodní pro dlouhodobou udržovací léčbu. Přípravek má být aplikován dvakrát 
týdně ve dvou po sobě nenásledujících dnech na oblasti dříve postižené psoriasis vulgaris. Mezi 
aplikacemi mají být 2 – 3 dny bez léčby přípravkem. Maximální denní dávka nemá překročit  15 g, tj. 
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny léčby. Pokud jsou používány další topické příprav-
ky s obsahem kalcipotriolu, 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. Pedi-
atrická populace: Bezpečnost a účinnost u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. V současnosti 
dostupné údaje u dětí od 12 do 17 let věku jsou uvedeny v bodech 4.8 a 5.1 plné verze souhrnu 
údajů o přípravku, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování. Způsob 
podání: Kožní. 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 po-
zorovány u systémové léčby kortikosteroidy, jako je suprese kůry nadledvin nebo porucha kompen-
zace 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. Může být hlášena porucha zraku. Pokud se u pacienta objeví symptomy, jako je rozmazané vi-
dění nebo jiné poruchy zraku, zvážit odeslání pacienta k očnímu lékaři za účelem vyšetření možných 
příčin (katarakta, glaukom nebo centrální serózní chorioretinopatie). 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. Ne-
žádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem při léčbě jsou reakce v místě aplikace. 
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: 10.09.2020. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi souhrnu 
údajů o přípravku. Reklama na léčivý připravek. 

Enstilar® je první lék na lokální léčbu psoriázy, jehož data z klinických studií 
fáze III porovnávají reaktivní a proaktivní léčbu po dobu 52 týdnů od úvodní 
léčby vzplanutí.6

*  Posuzované podle dosaženého PGA0/1 skóre ve 4. týdnu léčby pro formu masti. Podle dosaženého skóre PGA0/1 a PASI75 ve 4. týdnu pro Enstilar a v 8. týdnu pro formu gelu (mimo kštici). 

PROAKTIVNÍ LÉČBA
ZDÁNLIVĚ SPÍCÍ PSORIÁZY1, 6

 Více dní v remisi během roku  
(v porovnání s reaktivní léčbou)6
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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. Strober B, et al. J Am Acad Dermatol 2016;75(1):77–82. 2. Souhrn údajů o přípravku Kyntheum® (brodalumab), 22. 7. 2020. 3. Chiricozzi A, et al. Int J Mol Sci 2018;19(1):179. 
4. 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). 5. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 2015;373:1318 –28.
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*PASI, index rozsahu a závažnosti psoriázy.

PASI* 100 znamená pro Adama

mnohem více než jen zdravou kůži1 Přípravek Kyntheum® je indikován

k léčbě středně těžké až těžké ložiskové 

psoriázy u dospělých pacientů, kteří

jsou kandidáty pro systémovou léčbu.2

Kyntheum zlepšuje kvalitu života

a nabízí celkovou úlevu od symptomů.

Více než 60 % pacientů dosahuje

úplného zhojení kožních projevů.1,2,3

Jak důležité je pro 

Adama PASI* 100?

Rychlý nástup účinku4

Vysoká míra zhojení5

Dlouhodobý účinek5


