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Od minulého čísla jste si určitě vzpomněli na pana Štístka, jak se mu 
vede, a jestli s Opdivem vítězí nad metastázami melanomu nebo zda ná-
hodou nezvítězil melanom nad ním. Za A) je správně. Mám na stole jeho 
výsledky včetně zobrazovacích metod. Je v CR, tedy v kompletní remisi. 
Když si vypůjčíme terminologii z oblasti AIDS, tak jsme u něj převedli 
nádorové onemocnění z akutní formy do chronické. 

Právě klepe na dveře našeho infuzního stacionáře. Dnes tu se mnou 
nebude sám. Před chvílí totiž přišel pan Josef na ECP, tedy na extrakor-
porální fotoferézu. Před hodinou jsem umístil do přístroje jednorázovou centrifugu, ozařovací kapsli, při-
pojil vaky s fyziologickým roztokem a heparinem, na všech pět čerpadel natočil příslušné hadičky, sestavil 
odběrové a zpáteční vedení a „naprajmoval“ systém, tedy napustil veškeré trubičky heparinizovaným 
fyziologickým roztokem, vyhnal bublinky do odvzdušňovacích kapslí a otestoval všechna čidla.

Pan Josef už klidně leží na transfuzním křesle, z jedné žíly mu přístroj kontinuálně odebírá krev, separuje 
z ní leukocyty a vše ostatní vrací zpět. Až takto zpracuje jeden a půl litru krve, vyprázdní obsah centrifugy. 
Bílé krvinky do levého sběrného vaku, označeného Treatment, a vše zbylé, co ještě nevrátil online, do 
pravého vaku, určeného pro Return. 

Pan Štístko se o přístroj i kolegu „na jehle“ živě zajímá. Pánové si vyměňují poznatky. „Taky s rakovi-
nou?“ ptá se Štístko Josefa. „Bohužel, mám něco v krvi,“ odpovídá Josef. Má mycosis fungoides, tedy 
maligní T-lymfom. Do debaty obou pánů ale nezasahuji. Věnuji se přípravě aplikace Opdiva u Štístka  
a zároveň sleduji monitor separátoru u ECP. 

Všechno časově klaplo. Panu Štístkovi se bez problémů rozběhla infuze a u pana Josefa přístroj právě 
spočítal, kolik mám přidat 8-methoxypsoralenu, přesněji roztoku Uvadexu k leukocytární frakci. Poslechnu 
ho a přidávám 2,4 ml účinné látky. Mezitím přístroj nastavil dobu ozařování leukocytů na 24 minut a 36 
sekund. Stačí už jen stisknout virtuální tlačítko na dotykovém displeji a ze slotu s ozařovací kapslí štěrbi-
nou kolem hadiček prosvítá UVA lampa.

„Co to s tou krví vlastně dělá?“ ptá se zvědavě pan Štístko. To chce delší vysvětlení. Dermatologové 
znají metodu PUVA, se kterou v 70. letech minulého století přišel jako jeden z prvních profesor Fitzpatrick 
v Massachusetts General Hospital na Harvardově univerzitě v Bostonu. Pacient snědl podle své hmotnosti 
několik kapslí s 8-methoxypsoralenem a po 2 hodinách vstoupil do kabiny s trubicemi UVA. Akční spektrum 
použitého psoralenu je kolem 365 nm, takže UVA záření o vlnové délce 320 až 400 nm je pro jeho aktivaci 
vhodným zdrojem. Metoda se začala široce využívat k léčbě psoriázy. Prof. Fitzpatrick s tím svítil skoro na 
každého svého psoriatika, ale experimentoval i s dalšími indikacemi, kromě atopického ekzému i s mycosis 
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přidání psoralenu k maligním T-lymfocytům, jejich ozáření UVA (PUVA) a jejich následné reinfundování pa-
cientovi má významný terapeutický efekt u kožního T-lymfomu. Potvrdilo se tak, že fotochemoterapie pso-
raleny s UVA nezvyšuje jen senzitivitu pacienta k UV záření, ale u ozářených buněk s fotosenzibilizátorem 
změní polární vazbu mezi psoralenem a oběma řetězci DNA v buněčném jádře na kovalentní, takže působí 
vysoce selektivně antiproliferativně, tedy cytostaticky a přitom šetří veškeré ostatní buňky v organizmu, na 
které UV záření nedopadlo. Proto také profesor Edelson začal spolupracovat s techniky z Therakosu, kteří 
připravili první prototyp přístroje na extrakorporální fotoferézu pro dermatologická pracoviště.

S jedním z těchto přístrojů jsem se setkal v 90. letech minulého století při svém působení na Dermato-
logické klinice Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově. Nakonec se mi podařilo před vice než dvěma 
lety zakoupit první přístroj do České republiky a výbor České dermatovenerologické společnosti k tomu 
navrhl a nechal schválit úhradový výkon. Jsme rádi, že se po delší době úspěšně podařilo po různých 
předchozích pokusech prosadit nový dermatologický kód 44284. Získáním nového výkonu se otevřely 
dlouhodobě téměř zavřené dveře pro aktualizaci výkonů a nové dermatologické výkony. Důkazem mohou 
být i nedávno schválené dva výkony, projednávané na žádost SADu a podpořené výborem ČDS ČLS JEP, 
z.s., které by se měly objevit v sazebníku již od roku 2024.

Extrakorporální fotoferéza v online variantě dává dermatologům možnost léčit nemocné s mycosis fungo-
ides a Sézaryho syndromem mnohem šetrněji a bezpečněji a oddálit nebo úplně eliminovat celotělové ozáření 
rychlými elektrony nebo aplikaci biologické a cytostatické léčby. Indikací je ale celá řada, jsou podrobně 
uvedeny například v guidelinech Evropského dermatologického fóra. Léčebný postup přináší efekt velkému 
spektru nemocných od těžkého atopického ekzému až po reakci štěpu proti hostiteli. 

Lampa už ukončila u pana Josefa ozařování. Přístroj ještě vrací leukocyty, které budou fagocytovány 
dendritickými buňkami pacienta. Ty se tak naučí si víc všímat i ostatních patologických leukocytů a nedo-
volit jim expanzi ve smyslu T-lymfomu. Oba pánové už jsou mezi tím bez jehel a společně odcházejí do 
naší jídelny. Těší se na dnešní nabídku – máslový řízek s kaší.

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

fungoides i Sézaryho syndromem s velmi dobrým 
efektem. Sám jsem se setkal v roce 1985 na jeho 
klinice v Bostonu s jednou jeho šestadvacetiletou 
psoriatičkou, která na terapeuticky komfortní PUVU 
chodila dvakrát týdně od jejího vynálezu. Bylo to pro 
ni příjemné. Jediným „nežádoucím“ účinkem byla 
elegantní pigmentace. V době, kdy jsem  ji měl mož-
nost vyšetřit, se u ní ale objevila taková poikiloder-
mie, kterou jsem v jejím věku neviděl ani u pacientů 
s xeroderma pigmentosum.

Proto začal na začátku osmdesátých let experi-
mentovat prof. Edelson z konkurenční Yale Univer-
sity s mimotělním ozařováním leukocytů a zjistil, že 
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* Studie provedená společností IQVIA, listopad–prosinec 2021, Česká republika, 90 dermatologů odpovídalo na otázku: Kterou dermokosmetickou řadu (značku) přípravků 
doporučujete svým pacientům celkově nejčastěji?
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LOKÁLNÍ APLIKACE MANUKA MEDU 
V KONTROLE ROZVOJE INFEKČNÍCH 
KOMPLIKACÍ POPÁLENÉ PLOCHY
Bartková, J., Bartošková, J., Lipový, B.   Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a FN Brno

SOUHRN: Použití různých forem materiálů na bázi medu v rámci hojení ran různé etiologie má velmi 
dlouhou historii. Nové biotechnologické postupy rozšiřují použití těchto materiálů do dalších klinic-
kých indikací. V kazuistice prezentujeme případ mladé pacienty, která utrpěla hluboké popáleniny 
způsobené průchodem elektrického proudu. Vzhledem k prezentaci nekrotické tkáně v oblasti pravé 
paže až do oblasti facie bylo nutno provést chirurgickou (fasciální) nekrektomii. K následné přípravě 
lůžka rány, precizní antimikrobiální kontrole, byly zvoleny materiály na bázi Manuka medu (Algivon®, 
Actilite®). Kombinovaný uzávěr rány proběhl bez dalších komplikací podobně jako následná maturace 
jizev. Dle našich dosavadních zkušeností se ukazuje, že aplikace krytí na bázi Manuka medu repre-
zentuje velmi zajímavou alternativu k dalším, již plně etablovaným materiálům využívaným k hojení 
ran nejen termální etiologie. 

KLÍČOVÁ SLOVA: Manuka med – popálení elektrickým proudem – hluboké popálení – látky přírodní 
povahy – příprava lůžka rány – kontrola infekce

SUMMARY: Local application of Manuka honey in the control of infectious complications develop-
ment in the burned area. The use of various forms of honey-based materials in wound healing of different 
etiologies has a very long history. New biotechnological procedures extend the use of these materials to 
other clinical indications. In the case report, we present the case of a young patient who suffered deep 
burns caused by the passage of an electric current. Due to the presentation of necrotic tissue in the area 
of the right arm up to the facia, a surgical (fascial) necrectomy was necessary. Materials based on Manuka 
honey (Algivon®, Actilite®) were chosen for the subsequent preparation of the wound bed and precise 
antimicrobial control. The combined wound closure proceeded without further complications, similar to 
the subsequent maturation of the scars. According to our previous experience, the application of Manuka 
honey-based dressings represents a very interesting alternative to other, already fully established materi-
als used for wound healing, not only of thermal etiology.

KEY WORDS: Manuka honey – electric burns – deep burns – natural substances – wound-bed 
preparation – infection control

V rámci samotné biologické funkce medu existují již 
robustní data, která ukazují na skutečnost, že med 
pozitivním způsobem ovlivňuje všechny fáze hojení rány.

Referátový výběr
z dermatovenerologie 6 3 | 2022



ÚVOD
Vzhledem ke komplexnosti termického traumatu je 
nutno na samotnou terapii a její úspěšnost pohlížet 
jak z pohledu systémové odpovědi, tak také lokální 
reakce. Správně vedená lokální terapie popálených 
ploch vede k maximalizaci šancí pro nastartování 
regeneračního procesu, kdy se ztracené tkáně na-
hradí tkáněmi funkčně a morfologicky identickými. 
Pokud proces regenerace z různých důvodů selže, 
nastupuje pouze jediná možnost uzávěru rány,  
a to vlastní reparační schopnost tkání, která je však 
téměř vždy spojena s různou produkcí jizevnaté 
tkáně.(1) 

Velmi důležitým aspektem v případě lokální péče 
popálených ploch je bezesporu kontrola infekce. 
Každá popálená plocha je bezprostředně po úrazu 
brána jako sterilní, protože noxa způsobující po-
škození buněčné populace epidermis ev. hlouběji 
uložených struktur poškodí samozřejmě i bakte-
rie a další potenciálně patogenní mikroorganismy 
(PPMs).(2) Nicméně kompromitace četných defen-
zivních mechanizmů, společně s přítomností nek-
rotické tkáně, která představuje výborné růstové 
médium pro řadu PPMs, způsobuje riziko časné 
kontaminace, kolonizace nebo dokonce rozvoje in-
fekce v oblasti popálené plochy. U takto infikované 
rány (popálené plochy) je zastaven fázový postup 
v hojení, čímž dochází k zacyklení celého procesu 
v inflamatorní fázi. Med a jeho současné možnosti 
v rámci lokální aplikace představuje velmi potentní 
přírodní materiál, který pozitivně ovlivňuje všechny 
fáze hojení rány. V předkládané kazuistice prezen-
tujeme případ úspěšné kontroly rozvoje infekčních 
komplikací a precizní přípravy lůžka rány u mladé 
pacientky, která byla popálena průchodem proudu 
o vysokém napětí. 

KAZUISTIKA
Pacientka, 19ti letá studentka a zároveň adrenali-
nová sportovkyně, utrpěla sdružené poranění bě-
hem lezení na rádiový vysílač. Při zásahu a prů-
chodu elektrického proudu o vysokém napětí byla 

odhozena na kovovou konstrukci, což jí způsobilo 
četné tržně zhmožděné defekty v oblasti hlavy; 
bezvědomí pacientka negovala. Přednemocniční 
management proběhl standardně a pacientka byla 
transferována primárně na naši kliniku. 

Při přijetí byla pacientka kardiopulmonálně kom-
penzovaná, plně při vědomí (GCS 15), normosa-
turovaná, další postižení skeletu bylo vyloučeno. 
Předchorobí bylo bezvýznamné. Léky v chronické 
medikaci pacientka negovala. Z lokálního pohledu 
utrpěla pacientka hluboké popáleniny v rozsahu  
6 % tělesného povrchu – dominantně v oblasti pra-
vé horní končetiny (obr. 1) a levé dolní končetiny.  
Chirurgicky byla provedena nekrektomie (obr. 2). 
Perioperačně byla zjištěna přítomnost nekrózy až 
do oblasti fascie. V rámci komplexního wound-ma-
nagementu bylo do defektů aplikováno kombinova-
né krytí s Manuka medem (Algivon®, Actilite®) (obr. 
3 a, b, c). Jedenáctý den po úrazu byl do defektu  
k podpoře granulací vložen VAC systém. V násle-
dujícím období byla provedena parciální sutura de-
fektu a k definitivnímu uzávěru zbytkových ran byl 
použit tenký dermo-epidermální štěp (obr. 3 d). 

Během sledovaného období nebyla zjištěna pří-
tomnost žádného z PPMs v množství, které by bylo 
signifikantní pro kolonizaci nebo lokální infekci. 
Pacientka byla propuštěna 28. den po úrazu do 
ambulantní péče s kompresivními návleky a za-
vedenou terapií silikonovými pláty k redukci rizika 
rozvoje patologické maturace jizev. Při kontrole na 
naší ambulanci rok po úrazu byly jizvy maturované, 
měkké a palpačně nebolestivé (obr. 4). 

DISKUZE
Hojení ran je vysoce regulovaný buněčný, humo-
rální a molekulární proces, založený na komplex-
ních interakcích mezi buňkami, extracelulární mat-
rix (ECM) a cytokinů.(3) Celý proces je rozdělen do 
čtyř základních, na sebe navazujících a překrýva-
jících se, fází: hemostatické, inflamatorní, prolife-
rativní a remodelační.(4) Úlohou syntetických nebo 
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Lokální obraz na pravé paži při přijetí

biologických materiálů v rámci topické administra-
ce je jednoznačně akcelerovat celý proces uzávěru 
rány a optimalizovat samotný proces remodelace 
tak, aby minimalizoval dopad patologického typu 
hojení. Med zaujímá v rámci tradiční medicíny vel-
mi důležité místo již několik tisíc let. Řada autorů 
jej přirovnává ke „Svatému Grálu“ nejen pro jeho 
nutriční vlastnosti, ale také pro jeho využitelnost  
v řadě dalších biomedicínských aplikací včetně 
hojení ran.(5) Pravděpodobně první systematická 
zmínka o použití medu v rámci hojení ran byla nale-
zena v „Papyru Edwina Smithe“ (2600–2200 př. n. 
l.). Využíván byl nejen Egypťany, ale také Řeky a Ří-
many a své zásadní postavení měl také v arabském 
světě.(6–9) Sám Avicenna (980–1037) jej doporu-
čoval k redukci množství exudátu z ran.(10,11)  V roce 
1882 byla poprvé popsána antibakteriální aktivita 
medu.(12) Rozvoj této jeho velmi důležité vlastnosti 
byl zastaven implementací nově objevených anti-
biotik v průběhu 20. století.(13,14) Nicméně vzhledem 
k narůstající prevalenci rezistentních kmenů bakte-
rií se med, podobně jako další alternativní přístupy, 
k používání konvenčních antimikrobiálních látek 
vrací a dochází k postupnému rozšiřování jeho po-
užití v různých aplikacích.  

Složení medu je velmi pestré a je reprezentováno 
více nežli 200 komponenty. Dominantní složkou 
medu jsou sacharidy, a to zejména monosacharidy 
jako fruktóza a galaktóza a také minimální množství 
disacharidů (isomaltóza, turanóza, maltulóza nebo 
nigeróza). Sacharidy představují asi 80 % slože-
ní medu.(15) V medu jsou ovšem obsaženy další 
komponenty jako proteiny (enzymy), organické 
kyseliny, vitamíny (B6, thiamin, niacin, riboflavin), 
minerály (vápník, měď, sodík, zinek, fosfor, man-
gan, draslík) a také pigmenty a extrémně důležité 
fenolické sloučeniny.(16)

Dnes existuje celá řada medů zařazených do kate-
gorie pro medicinální použití. Jedná se o medy ze 
skupiny tzv. „Medical Grade Honey“ (MGH). Tento 
aspekt je naprosto klíčový, protože med je přírod-
ní produkt, který může vykazovat velmi výraznou 
míru variability vlastní kompozice. Existují dokon-
ce některé typy medu, které jsou zdraví škodlivé. 
Typickým reprezentantem je tzv. „Mad honey“  
z lokalizace severního Turecka a pobřeží Černého 
moře. Tento med obsahuje grayanotoxin z nek-
taru rododendronu, který může po požití způso-
bovat např. srdeční arytmie. Podobně také medy 
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získané z oleandru, vavřínu nebo azalek jsou také 
známé pro svůj potenciálně nebezpečný vliv na 
zdraví.  

Proto, aby mohl být med zařazen do skupiny MGH, 
musí splňovat celou řadu kritérií: musí být orga-
nický a neobsahovat žádné škodlivé kontaminanty 

O
b

r. 
2Perioperační rozsah nekrotické tkáně během chirurgické nekrektomie

O
b

r. 
3

a) stav po provedené nekrektomii s adaptací okrajů rány, b) aplikace Algivonu na lůžko rány  
c) aplikace Actilite na ránu, d) sutura střední části defektu
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a jiné toxické látky, být sterilizován gama zářením 
(většinou 25–50 kGy, toto množství plně zachová-
vá jeho biologickou aktivitu) a splňovat další fyzi-
kálně-chemická kritéria podobně jako skladovací 
a bezpečnostní předpisy. Sterilizace medu je na-
prosto esenciální pro jeho další použití. Problém, 
který by mohl limitovat použití medu v medicíně 

jsou zejména spory Clostridium botulinum, podle 
některých autorů byla až v 26 % nezpracovaných 
medů zjištěna přítomnost těchto spor. V souvislosti 
s použitím medu v rámci lokální aplikace nebyl do-
posud reportován rozvoj botulismu.(14,17)

Klíčovou vlastností medu, kterou využíváme také 
při jeho použití v naší každodenní praxi, jsou jeho 
antimikrobiální vlastnosti, které jsou dány domi-
nantně produkcí peroxidu vodíku a dalších látek. 
Produkce peroxidu vodíku reprezentuje velmi po-
tentní antibakteriální mechanizmus. Peroxid vodíku 
je produkován pomocí enzymu glukózooxidázy.(18) 
V medu dochází ke konverzi glukózy na kyselinu 
glukonovou (D-glukono-δ-laktone) a H2O2.(19) Nic-
méně tento mechanizmus není v přírodě unikátní, 
na podobném principu fungují například houby 
nebo hmyz, který tento enzym, známý také jako 
notatin, využívají ze stejných důvodů. V rámci rány 
má H2O2 ještě jeden velmi zajímavý efekt, a to, že 
mimo redukce bakteriální nálože v ráně stimuluje 
také produkci vaskulárního endoteliálního faktoru 
(vascular endothelial growth factor – VEGF), který 
je zodpovědný za angiogenezi, jakožto klíčového 
faktoru fázového postupu v hojení rány. 

Mezi další látky, obsažené v medu a podílející se 
na antimikrobiální strategii, patří bezesporu flavo-
noidy a zejména fenoly.(19) Je nutno podotknout, 
že množství flavonoidů velmi intenzivně kolísá  
v závislosti na druhu opylených rostlin a geogra-
fické oblasti. Produkce H2O2 je relativně kon-
stantní u různých medů (jednodruhových i více-
druhových). 

Z výše zmíněných antimikrobiálních komponent 
medu je pravděpodobně nejdůležitější methylglyo-
xal (MGO). Ten se v medu tvoří neenzymatickou 
dehydratací z dihydroxyacetonu (DHA). Bližším 
zkoumáním jednotlivých typů medu se zjistilo, že 
Manuka med obsahuje největší koncentrace MGO 
ze všech dostupných medů, protože je v nektaru 
přítomno velké množství DHA. Např. Kanuka med 

O
b

r. 
4 Výsledný lokální obraz rok po úrazu
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V této kazuistice jsme poukázali na několik zajímavých a unikátních vlastností Manuka 
medu. Vzhledem k mechanizmu a k hloubce popálení nedošlo v průběhu aplikace 
Algivonu ke kolonizaci ran, nevytvářely se fibrinové nálety a drobné zbytkové nekró-
zy se postupně odlučovaly. 
Následný uzávěr rány a další 
maturace jizvy proběhly bez 
komplikací. 

MUDr. Julia Bartková
Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
bartkova.julia@fnbrno.cz
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ÚVOD
Zoofilní dermatofyta mohou být původci závaž-
ných kožních mykóz u člověka. U zvířat mají in-
fekce asymptomatický nebo jen mírný průběh.  
K přenosu na člověka dochází přímým kontaktem 
se zvířetem nebo kontaminovanými předměty.(1)  
S těmito infekcemi se běžně setkáváme i v dětském 
věku pod obrazem tinea capitis či tinea corporis. 

Trichophyton benhamiae je v současnosti relativ-
ně častým zoofilním dermatofytem, jehož zdrojem  
v našich podmínkách jsou nejčastěji morčata, krá-
líci či jiní hlodavci.(2) Infekce tímto patogenem se 
u člověka v ČR poprvé objevily v r. 2011 a velmi 
rychle se na našem území rozšířily; jedná se tedy  
o poměrně nové onemocnění.(4) Vodítkem ke 
správné diagnóze jsou především kompletní 

MORČE – NEVINNÝ ZDROJ 
MYKOTICKÉ INFEKCE
Marvanová, E.1, Jedličková, H.1, Březinová, E.1, Fialová, P.1, Růžička, F.2   
1 I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU v Brně
2 Mikrobiologický ústav 

SOUHRN: Kožní mykózy jsou u člověka poměrně časté, avšak jejich klinické příznaky nemusí být 
vždy charakteristické. Vodítkem k určení správné diagnózy jsou především kompletní anamnestické 
údaje. V textu je popisován případ infekce Trichophyton benhamiae, jejímž zdrojem jsou nejčastěji 
morčata.

KLÍČOVÁ SLOVA: Trichophyton benhamiae – anamnestické údaje – mikrobiologické vyšetření – 
lokální a celková antimykotika 

SUMMARY: Guinea pig – an innocent source of fungal infection. Skin mycoses are quite common 
in human, however their clinical signs do not always have to be characteristic. Clues to determine the 
correct diagnosis are primarily complete anamnestic data. We describe a case of an infection caused by 
Trichophyton benhamiae, the source of the infection are predominantly guinea pigs.

KEY WORDS: Trichophyton benhamiae – anamnestic data – microbiological examination – topical and 
systemic antifungals

Onemocnění se obvykle rozvine po několika týdnech  
od kontaktu s infikovaným zvířetem, které však nemusí  
jevit žádné klinické příznaky. Infekce tímto patogenem  
může mít i těžší průběh a může být doprovázena  
svěděním i celkovými příznaky.
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anamnestické údaje. Původce infekce může být 
určen pomocí mikroskopického vyšetření a něko-
likatýdenní kultivace, případně pomocí hmotnostní 
spektrometrie. Lékem volby je celkové podání ter-
binafinu společně s lokálními antimykotiky.(2)

POPIS PŘÍPADU
V srpnu 2021 se na naši pohotovost dostavi-
la 38letá žena pro výrazné zhoršení exantému  
v oblasti zevního genitálu, který trval asi 3 týd-
ny. Pacientka byla o 5 dní dříve vyšetřena v sek-
torové kožní ambulanci pro svědivé projevy na 
těle, což bylo uzavřeno jako atopický ekzém  

s impetiginizací. Celkově užívala amoxicilin kla-
vulanát 1 g á 12 h, lokálně aplikovala kortikoste-
roidní a antibiotická externa. K příjmu byla pa-
cientka odeslána jako těžký herpes progenitalis.  
V osobní anamnéze pacientka uváděla apendektomii 
v dětství a prodělání infekce SARS COV-2 v březnu  
r. 2021. Farmakologická a rodinná anamnéza byla 
negativní, v alergické anamnéze udávala pouze 
alergii na pyly. Na opary genitálu v minulosti netrpě-
la. Při příjmu udávala zvýšenou teplotu a výraznou 
bolestivost genitálu. V klinickém obraze dominoval 
masivní erytém, edém a výrazná madidace s eroze-
mi v oblasti zevního genitálu, v oblasti horních a dol- 
ních končetin bylo několik ložisek hnisavých papul  
a pustul, tělesná teplota při příjmu byla 37,7 °C. 

Laboratorně byla vstupně zjištěna leukocytóza 
19,3 109/l, pokles hemoglobinu 119 g/l, elevace C 
reaktivního proteinu 110,5 mg/l, Na 132 mmol/l, Cl 
96 mmol/l, glykémie 7,5 mmol/l, urea 1,3 mmol/l, 
kreatinin i jaterní testy byly v normě. 

Za hospitalizace bylo provedeno komplexní vyšet-
ření. V diferenciální diagnostice byla pro výskyt 
vezikul až pustul zvažována infekce herpetickými 
viry, autoimunitní bulózní onemocnění a pro fis-
tulaci v oblasti třísel i kožní projevy IBD. U paci-
entky byla přítomna výrazná bakteriální nadstavba, 
která se podílela na klinickém obrazu. Navzdory 
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1 Nález T. benhamiae na Sabouraudově  

agaru, autor prof. MUDr. F. Růžička, Ph.D. 

O
b

r. 
2 Mikroskopie, vlákna T. benhamiae  

– ilustrační foto
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4 Klinický nález a vyšetření pomocí Woodovy 
lampy: vlevo pozitivní zelenožlutá  
fluorescence v oblasti dolní končetiny
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MORČE – NEVINNÝ ZDROJ MYKOTICKÉ INFEKCE

antibiotické, protizánětlivé a symptomatické tera-
pii u pacientky dlouhodobě přetrvávaly subfebrilie  
a nedocházelo k regresi projevů.

Mikrobiologické vyšetření prokázalo přítomnost 
Staphylococcus sp., Proteus mirabilis a Klebsiella 
pneumoniae ve stěru z kůže zevního genitálu, PCR 
stěr na herpetické viry byl s časovým odstupem 
negativní. Dále byla provedena probatorní excize  
z pustulek v oblasti pravého předloktí s nálezem 
mírné spongiózy a perivaskulárně ojediněle kula-
tobuněčnou celulizací, bez puchýřnaté léze, či zná-
mek impetiginizace, barvení na plísně bylo negativ-
ní, přímá imunofluorescence bez depozit.

Na cílený dotaz pacientka po týdnu hospitaliza-
ce uvedla, že doma chovají morčata a že děti 
pacientky měly recentně na kůži kulaté morfy  
o velikosti asi 5 cm. Následně jsme doplnili my-
kologické vyšetření. Byl proveden stěr z pustuly 
v oblasti levé horní končetiny, který prokázal En-
terobacter cloacae, selektivní mykotická vlákna 
(bližší určení kmene však nebylo k dispozici)  
a PCR pozitivitu Candida albicans. Do terapie byla 
přidána antimykotika, flukonazol a ciklopiroxola-
min, což vedlo k mírnému zlepšení klinického sta-
vu. S časovým odstupem, který vyžaduje myko-
logické vyšetření, byl ze stěru z pustuly prokázán 
Trichophyton benhamiae komplex. Dále byl ode-
brán chloupek z oblasti třísel, ve kterém však my-
kotické elementy nebyly prokázány. V diagnostické 
rozvaze nás utvrdilo i vyšetření pomocí Woodovy 
lampy, která ozřejmilo žlutozelenou fluorescenci 
agens pod UV světlem.(2) Jednalo se tedy o zoofilní 
dermatofytózu.

Po zlepšení klinického stavu byla pacientka dále lé-
čena ambulantně kombinací lokálních a celkových 
antimykotik. Po 18 dnech užívání flukonazolu pa-
cientka pokračovala v celkové terapii terbinafinem 
po dobu 2 měsíců. Součástí léčby byla i režimová 
opatření v domácnosti, včetně eliminace kontaktu 
s morčaty. S časovým odstupem tak docházelo  

k regresi nálezu a postupnému odhojování kožních 
projevů.

DISKUZE
Dermatofyózy jsou poměrně běžná infekční one-
mocnění způsobená vláknitými houbami postihují-
cí kůži a kožní adnexa. V klinické praxi se označují 
pojmem tinea a podle lokalizace se dále dělí na 
tinea capitis, corporis, inguinalis, manus, pedis, 
unguium či barbae. Podle způsobu přenosu dělí-
me dermatofyty na zoofilní, antropofilní či geofilní. 
Výskyt onemocnění má stále stoupající tenden-
ci i v dnešním civilizovaném světě s vysokými 
hygienickými standardy. Byly prokázány rozdíly  
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5Ložisko s erozemi na horní končetině
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6

Náznak píštělí po odloučení krust  
v oblasti podbřišku
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v prevalenci a spektru dermatofytů v rámci růz-
ných geografických území. Mezi nejvýznamnější 
zástupce ve střední Evropě patří rody Microspo-
rum, Epidermophyton a Trichophyton. Většina 
zoofilních dermatofyt je poměrně úzce specia¬-
lizovaná na jeden nebo několik druhů zvířat, v pří-
padě Trichophyton benhamiae se jedná nejčastěji  
o morčata. Trichophyton benhamiae patří mezi 
nově se vyskytující zoofilní dermatofyta. Inkubač-
ní doba je obvykle 3–4 týdny a vyžaduje kontakt  
s nemocným zvířetem. Interhumánní přenos infek-
ce dosud nebyl zcela vyloučen.

Při vývoji mykózy se uplatňují jednak virulentní fak-
tory jako keratinolytické enzymy, např. hydrolázy 
a keratinázy. Neméně důležitou úlohu při rozvoji 
mykotického onemocnění sehrávají predispozice 
jako současný výskyt diabetes mellitus, chronická 
žilní insuficience, stav buněčné imunity, genetická 
predispozice.(2)

Diagnostika dermatofytóz u člověka i zvířat se stále 
opírá hlavně o konvenční metody, jakými jsou pří-
má mikroskopie a kultivace agens, které jsou ča-
sově náročné.(1) K ověření identifikace specifického 
agens lze také využít hmotnostní spektrometrii – 
metodu MALDI TOF.(2)

Přestože se běžně setkáváme s plísňovým one-
mocněním kůže v oblasti nohou v dospělém věku 
a u dětí spíše pod obrazem tinea capitis či cor-
poris, je vhodné pomýšlet na mykotické agens  
i v diferenciální diagnostice při pustulózní der-
matitidě s madidací. Zoofilní dermatofytóza může  
u člověka probíhat pod obrazem akutního pustu-
lózního zánětu i s celkovou reakcí a následným 
jizvením. Neobvyklý klinický obraz – postižení  
v pubické oblasti – vedl k diagnostické prodlevě. 
Ke správné diagnóze nás dovedly anamnestické 
údaje z rodiny, které původně pacientka pokládala 
za nezajímavé.

Trichophyton benhamiae patří v poslední době mezi stále častěji se vyskytující zoofilní 
dermatofyta. Nejčastěji se setkáváme s touto dermatofytózou u chovatelů morčat. 
Onemocnění se obvykle rozvine po několika týdnech od kontaktu s infikovaným zvíře-
tem, které však nemusí jevit žádné klinické příznaky. Infekce tímto patogenem může 
mít i těžší průběh a může být doprovázena svěděním i celkovými příznaky. V klinic-
kém obraze se můžeme setkat dokonce s madidací, tvorbou píštělí a krustoskvam  
i v méně obvyklých lokalizacích. Léčba těchto infekcí je časově náročná a ve většině 
případů vyžaduje systémové 
podání antimykotik. Lékem 
volby je terbinafin.

MUDr. Edita Marvanová
I. dermatovenerologická klinika  
FN u sv. Anny a LF MU v Brně
Pekařská 664/53, 602 00 Brno
edita.marvanova@fnusa.cz
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ÚVOD
Jedním z důvodů sepsání tohoto přehledu jsou 
osobní zkušenosti z poslední doby, kdy se na nás 
obracejí pacienti např. s ulceracemi v dutině ústní, 
patrně v důsledku pití Coca-coly při terapii metho-
trexátem, nebo s neúčinností furosemidu, s nej-
větší pravděpodobností z důvodu jeho užívání po 
snídani, či se svalovou slabostí, patrně v důsledku 
zahájení užívání kurkuminu při terapii rosuvastati-
nem. Před mnoha lety jsme zjišťovali návyky pa-
cientů ve vztahu k jídlu a nápojům. Výsledky nás 

tehdy překvapily. Pouze 31 % pacientů užívalo léky 
ve vztahu k jídlu vždy tak, jak doporučuje držitel 
rozhodnutí o registraci. Léky zapíjelo vodou pou-
ze 39 % pacientů, přičemž 42 % z nich postačily  
k zapití 1–2 doušky nápoje. Až 20 % pacientů někdy 
zapilo lék alkoholickým nápojem. Přitom správné 
chování pacientů může ovlivnit účinnost a zejména 
bezpečnost léků. Nejde jen o vztah času užití jídla  
a léku, ale také o složení potravy a její množství, po-
užité koření a případné další složky potravy. Stejně 
tak je důležité, jakým nápojem jsou léky zapíjeny. 

LÉKY, POTRAVA, KOŘENÍ A NÁPOJE  
A JEJICH ROLE PŘI LÉKOVÝCH INTERAKCÍCH
Suchopár, J., Suchopár, Š.   DrugAgency, a.s., Praha

SOUHRN: Potraviny v závislosti na svém složení a konzumovaném množství mohou ovlivnit osud 
léků v organizmu. Příjem potravy vyvolává uvolnění inkretinů, což je provázeno zpomalením motility 
žaludku a tenkého střeva a prodloužením času vstřebávání léků. Potraviny mohou také obsahovat 
látky, které inhibují či indukují enzymy a transportní systémy podílející se na metabolizaci  
a transportu léků. Podobně nápoje mohou ovlivnit osud léků, neboť často obsahují látky ovlivňující 
enzymy a transportní systémy podílející se na vstřebávání léků a jejich metabolizaci ve střevě.

KLÍČOVÁ SLOVA: potrava – nápoje – koření – ovoce – zelenina – lékové interakce

SUMMARY: Medicines, food, spices and drinks and their role in drug interactions. Food, depending 
on its composition and the amount consumed, can affect the fate of drugs in the body. Intake of food indu-
ces the release of incretins, which is accompanied by a slowing of the motility of the stomach and small 
intestine and a prolongation of the absorption time of drugs. Food may also contain substances that inhibit 
or induce enzymes and transport systems involved in drug metabolism and transport. Similarly, drinks 
can affect the fate of drugs, as they often contain substances that affect enzymes and transport systems 
involved in the absorption of drugs and their metabolism in the body.

KEY WORDS: food – beverages – spices – fruits – vegetables – drug interactions

Vliv složek potravy nebo nápojů na osud léků je významný  
a v některých případech jsou dopady na účinnost  
a bezpečnost terapie naprosto zásadní.

Referátový výběr
z dermatovenerologie 20 3 | 2022



LÉKY, POTRAVA, KOŘENÍ A NÁPOJE A JEJICH ROLE PŘI LÉKOVÝCH INTERAKCÍCH

Doporučení držitelů rozhodnutí o registraci o užívá-
ní léku ve vztahu k jídlu nevzniká náhodně. Jedná 
se o výsledek zkoumání vlastností léku a provede-
ní příslušných studií, jejichž cílem je kvantifikovat 
vliv jídla na biologickou dostupnost léku. Všechny 
tyto informace však nedávají úplnou odpověď na 
otázku, zda „je lék užíván správně“. Vedle obecné-
ho vlivu potravy, jejíž konzumace vede k vyplavení 
inkretinů s následným ovlivněním motility trávícího 
ústrojí, totiž mnohé potraviny nebo nápoje obsahují 
látky, které mění aktivitu enzymů podílejících se na 
metabolizaci léků a aktivitu transportních systé-
mů, které jsou nezbytné pro vstřebávání, distribuci  
a exkreci léků z organizmu. 

Vliv některých takových složek potravy nebo nápo-
jů je všem zdravotníkům dobře znám. Např. grape-
fruitová šťáva obsahuje řadu látek různých chemic-
kých skupin (např. polyfenoly, furanokumariny), 
které působí jako inhibitory CYP3A4. Pití grapefrui-
tové šťávy proto může zvýšit expozici lékům, které 
patří mezi substráty CYP3A4, v některých přípa-
dech dokonce natolik výrazně, že pití grapefruitové 
šťávy a konzumace grapefruitů není doporučena 
nebo je dokonce kontraindikována. Taková dopo-
ručení je radno respektovat, neboť grapefruitová 
šťáva může zvýšit expozici např. buspironu 8krát(1), 
simvastatinu 12krát(2) nebo takrolimu 4krát(3).  
U léků, u nichž účinek vyvolává aktivní metabolit 
(tzv. proléčiva) naopak dochází ke snížení expo-
zice aktivnímu metabolitu. V případě klopidogrelu  
o 87 %(4), což patrně lze považovat za významné.

Již mnohem méně je známo, že grapefruitová šťá-
va obsahuje ještě další látky (např. nobiletin), které 
působí jako účinné inhibitory transportních systémů 
zajišťujících vstřebávání léků charakteru organických 
aniontů s nízkou lipofilitou. Tímto mechanizmem 
grapefruitová šťáva snižuje biologickou dostupnost 
aliskirenu o 61 %(5), celiprololu o 85 %(6) nebo fexo-
fenadinu o 65 %(7). Podobný efekt má i jablečný 
mošt, jehož použití jako nápoje způsobuje snížení 
biologické dostupnosti fexofenadinu o 73 %(8) nebo 

atenololu o 82 %(9). Stejně tak zelený čaj snižuje 
biologickou dostupnost nadololu o 85 %(10), černý 
čaj snižuje biologickou dostupnost rosuvastatinu  
o 39 %(11) a „neškodná” pomerančová šťáva snižuje 
biologickou dostupnost fexofenadinu o 69 %(8).

Šířka problému vlivu složek potravy nebo nápojů na 
osud léků je však mnohem větší a v některých přípa-
dech jsou dopady na účinnost a bezpečnost terapie 
naprosto zásadní. To se týká zejména koření a tzv. su-
perpotravin. Pacienti ovlivnění nekritickým přístupem 
sdělovacích prostředků registrují např. informace 
o příznivém zdravotním působení skořice, černého 
kmínu nebo šťávy z petržele. Informace, které jsou 
jim předkládány obsahují výhradně „dobré zprávy”, 
aniž by se jakkoliv zmínily o případných rizicích, ke 
kterým může dojít při souběžné konzumaci superpo-
travin a užívání léků. Tak např. skořice, jako opěvo-
vaná superpotravina, je silný inhibitor CYP2A6, což 
je enzym metabolizující letrozol nebo nikotin. Podá-
vání skořice může  vést ke zvýšení expozice letrozolu  
o 10–260 %(12) v závislosti na dávce skořice. Při 
fyziologicky založeném farmakokinetickém modelo-
vání(13) bylo předpovězeno, že podání skořice může 
zvýšit expozici letrozolu nebo nikotinu na 4–5náso-
bek, patrně zejména proto, že inhibiční efekt cinamy-
laldehydu vůči CYP2A6 je časově závislý (tj. ireverzi-
bilní). Další superpotravina tzv. černý kmín (semena 
z Černuchy seté [Nigella sativa]) je silný inhibitor 
CYP2D6. Již relativně malé množství černého kmínu 
(2,5 gramu 2krát denně po dobu 7 dnů) prakticky 
blokuje metabolizaci substrátu CYP2D6 dextrome-
thorfanu(14), přičemž míra inhibice významně překo-
nává inhibiční efekt dobře známého silného irever-
zibilního inhibitoru CYP2D6 paroxetinu. Pravidelná 
konzumace pečiva posypaného černým kmínem tak 
může navodit fenokonverzi CYP2D6 a změnit osud 
velkého množství substrátů tohoto enzymu.

Vliv potravy na osud léků
Standardní potravu můžeme spíše vnímat jako 
lehkou svačinku, neboť dle doporučení Evropské 
lékové agentury (EMA) i amerického Úřadu pro 
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potraviny a léčiva (FDA) může obsahovat 400–500 
kcal (tj. 1 674–2 093 kJ), z toho 150 kcal (tj. 628 
kJ) ve formě tuku. Typickým standardním jídlem 
může být jeden šálek obilovin, jeden toast s dže-
mem (bez másla), 8 uncí (cca 240 ml) odstředě-
ného mléka, sklenka jablečné šťávy a jeden šálek 
kávy nebo čaje. Taková „potrava“ obsahuje 520 
kcal (tj. 2 167 kJ) a 17 g bílkovin, 93 g sacharidů 
a 2 g tuku.

Tučné jídlo pak podle těchto doporučení má obsa-
hovat 800–1 000 kcal (tj. 3 348–4 185 kJ), z toho 
500–600 kcal (tj. 2 093–2 511 kJ) ve formě tuku, 
a lze si je představit jako obvyklou víkendovou sní-
dani. EMA dokonce uvádí příklad typického tučné-
ho jídla: dvě vejce smažená na másle, dva prouž-
ky slaniny, dva plátky toastu s máslem, 4 unce 
(cca 125 g) opečených brambor a 8 uncí (cca  
240 ml) plnotučného mléka. Taková potrava obsa-
huje 1 036 kcal (tj. 4336 kJ) ve formě 46 g bílko-
vin, 72 g sacharidů a 54 g tuků.

Je všeobecně známo, že užití léku během jíd-
la nebo bezprostředně po jídle zpomaluje jeho 
vstřebávání, přičemž obvykle dochází ke snížení 
výše jeho maximálních plazmatických koncentrací 
aniž by se zásadním způsobem změnila celková 
expozice léku; to platí např. pro ibuprofen(15) nebo 
paracetamol(16). U nich je nezbytné počítat s tím, 
že (analgetický či antipyretický) efekt bude mít po-
měrně výrazné zpoždění nástupu účinku (řádově 
až o hodiny), je-li užit po jídle, což může pacient 
vnímat negativně. Na druhou stranu v případě 
chronicky užívaných léků, sice může docházet  
k mírným změnám jak maximálních plazmatických 
koncentrací, tak i celkové expozice, avšak obvyk-
le bez klinicky významné změny v účinku. To platí 
např. pro atorvastatin(17), hydrochlorothiazid(18) 
nebo telmisartan(19) a pro většinu dalších perorálně 
užívaných léků.

Výjimečně, v případě některých léků, může potrava 
(včetně netučné potravy ve formě lehké svačinky) 

vést ke klinicky významným změnám farmakokine-
tických vlastností léku, které se následně projevují 
i v jeho farmakodynamickém působení a v případ-
ném výskytu nežádoucích účinků. Příkladem je 
např. abirateron. V dosud nepublikované studii, do-
stupné na webových stránkách FDA(20), je uvedeno, 
že u zdravých dobrovolníků podáním jednorázové 
dávky abirateronu ve výši 1 000 mg současně  
s nízkotučným jídlem (298,7 kcal a 7,3 % obsahu 
tuku), ve srovnání s podáním nalačno, došlo ke 
zvýšení plochy pod křivkou abirateronu o 372 % 
(295–463 % na 90% intervalu spolehlivosti) a zvý-
šení jeho maximálních plazmatických koncentrací 
o 626 % (484–803 % na 90% hladině spolehlivos-
ti). Držitel rozhodnutí o registraci abirateronu proto 
v SPC uvádí, že abirateron se užívá alespoň dvě 
hodiny po jídle a po užití tablet se nesmí nic jíst 
po dobu alespoň jedné hodiny. Podobně význam-
ně potrava zvyšuje biologickou dostupnost lapa-
tinibu(21), posakonazolu v lékové formě tablet(22)  
a některých dalších léků.

Příjem potravy však může vést i k opačným dů-
sledkům, tj. ke snížení biologické dostupnosti a tím 
i účinnosti léku. Také v tomto případě se jedná spí-
še o výjimky a léků, u kterých má potrava popsaný 
vliv, jsou nízké desítky. Např. podání furosemidu po 
jídle(23) vedlo u zdravých dobrovolníků ke snížení 
jeho plochy pod křivkou o 45 % a snížení jeho ma-
ximálních plazmatických koncentrací o 78 %, při-
čemž absolutní biologická dostupnost furosemidu 
poklesla ze 76 % na 43 %. Významné však bylo, 
že současně došlo ke snížení diuretického účinku 
furosemidu na zhruba polovinu. Podobně význam-
ně potrava snižuje biologickou dostupnost takro-
limu(24), přičemž souběžně publikovaná studie(25) 

doporučuje, aby byl takrolimus podáván konzis-
tentně, tj. ve vztahu k jídlu, jeho typu a časování, 
pokud možno vždy stejně. 

Pro snadnější orientaci uvádějí autoři přehled léků, 
které je nezbytné užívat nalačno. Důvodem ta-
kového postupu je doporučení držitele rozhodnutí  
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o registraci uvedené v SPC opírající se o výsledky 
příslušných studií.

Obecné doporučení platné pro léky, které je třeba 
užívat nalačno, je následující: lék je třeba podat 
jednu hodinu před jídlem nebo alespoň dvě hodi-
ny po jídle a po jeho užití nic jíst po dobu alespoň 
jedné hodiny. Dále uvádějí autoři přehled léků, kte-
ré je nezbytné užívat po jídle. Též v tomto případě 
je důvodem takového postupu doporučení výrobce 
v SPC opírající se o výsledky příslušných studií.

Obecné doporučení platné pro léčiva, která je tře-
ba užívat po jídle, je následující: za optimální lze 
považovat užít léčivo za 30 minut po zahájení 
konzumace jídla nebo jej užít bezprostředně po 
konzumaci jídla. 

Vliv na osud léku má i konkrétní typ potravy. Vcel-
ku nečekaný efekt by mohly mít některé potraviny 
obecně považované za neškodné. K takovým pa-
tří banány zejména pro svou mimořádnou chuť, 
výživnou hodnotu a vysoký obsah draslíku (ve 
100 g je obsaženo kolem 358 mg kalia). Baná-
ny však neobsahují z minerálů pouze draslík, ale 
také vápník, hořčík, zinek nebo mangan (váp-
ník je obsažen v množství kolem 5–17 mg/100 
g banánu, hořčík v množství 27–35 mg/100 g, 
zinek v množství 0,15–0,3 mg/100 g a mangan 
v množství 0,27–0,35 mg/100 g). Byla proto 
provedena experimentální studie u potkanů(26), ve 
které bylo prokázáno, že současné podání baná-
nu v množství 0,8 g/kg a ciprofloxacinu vedlo ke 
snížení expozice ciprofloxacinu o 82 % a sníže-
ní jeho maximálních plazmatických koncentrací  
o 94 %. Pokud by ke stejnému ovlivnění bio-
logické dostupnosti ciprofloxacinu docházelo  
i u lidí, přičemž „dávka” banánu odpovídá přibliž-
ně polovině jednoho banánu, znamenalo by to 
vážné riziko selhání terapie ciprofloxacinem.

Čerstvé banány nadto obsahují enzym polyfenolo-
xidáza, což je enzym odpovědný za odbourávání 

aminokyseliny tyrosinu. Polyfenoloxidáza však 
„odbourává” též paracetamol, levodopu a některé 
další léky, přičemž změny jsou nejrychlejší při tep-
lotě 30–37 °C v neutrálních nebo slabě kyselých 
podmínkách (pH 3). Při inkubaci in vitro dochází ke 
snížení obsahu paracetamolu (při 37 °C) o přibliž-
ně 40 % již za 15 minut a o přibližně 70 % za 45 
minut(27). Mezi banány různé provenience (Filipíny, 
Ekvádor, Peru, Mexiko, Kolumbie) existují rozdíly  
v obsahu polyfenoloxidázy a tím i rozsahu a rych-
losti oxidace paracetamolu. 

V experimentální studii provedené u potkanů(28) 
bylo zjištěno, že podání čerstvého banánu spolu 
s levodopou vedlo ke snížení expozice levodopy  
o 50 % a snížení jejích maximálních plazmatických 
koncentrací o 51 %. Podání banánové šťávy, (kte-
rá ve výrobě prošla procesem sterilizace teplem), 
nemělo žádný vliv na expozici levodopy. Autoři 
uzavírají, že současné užívání přípravků levodopy  
s čerstvou banánovou šťávou, ale nikoli s komerč-
ně vyráběným banánovým nápojem, může způso-
bit interakci lék−jídlo, v důsledku které se snižuje 
biologická dostupnost levodopy. Banán z uvede-
ných důvodů rozhodně není vhodným ovocem 
u pacientů s Parkinsonovou chorobou léčených 
levodopou. Bohužel, dosud nemáme k dispozici 
žádné studie provedené u zdravých dobrovolníků 
nebo pacientů, což je zarážející vzhledem k tomu, 
jak široce jsou banány konzumovány. Doplňujeme, 
že polyfenoloxidáza je dále obsažena v avokádu, 
žampionech, jablcích (řez za přítomnosti kyslíku 
proto zhnědne) a hlávkovém salátu.

Pro celou čeleď miříkovité (např. mrkev, petržel, 
kmín, pakmín, andělika) je charakteristické, že 
látky v nich obsažené výrazně inhibují CYP1A2. 
Miříkovité totiž obsahují psoralen, isopsoralen, 
5- a 8- methoxypsoralen, apigenin a quercetin, 
přičemž všechny čtyři furanokumariny a oba 
tyto flavonoidy jsou inhibitory CYP1A2, psoralen 
a zejména methoxypsoraleny jsou přitom do-
konce velmi silné inhibitory(29), apigenin je silný 
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PERORÁLNĚ PODANÝ LÉK

abirateron

afatinib

artenimol/piperaquin

azathioprin

azithromycin 
(platí pro tobolky 250 mg)

bilastin

cefaklor

celiprolol

ceritinib

cilostazol

dabrafenib

deferasirox

dexketoprofen

eltrombopag

DOPORUČENÍ DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

užívat alespoň 2 hodiny po jídle a po užití tablet se nesmí  
nic jíst po dobu alespoň 1 hodiny

jídlo nesmí být konzumováno nejméně 3 hodiny před  
užitím afatinibu a nejdříve 1 hodinu po něm

každou dávku je třeba užít minimálně za 3 hodiny  
po posledním jídle, alespoň 3 hodiny po každé dávce  
se nemá jíst

užívat alespoň 1 hodinu před, nebo 3 hodiny po jídle  
či vypití mléka

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo 2 hodiny  
po jídle

užívat 1 hodinu před, nebo 2 hodiny po jídle nebo ovocné 
šťávě

užívat nalačno, nebo alespoň 1 hodinu před nebo 2 hodiny 
po jídle

užívat nejméně 30 minut před jídlem, nebo nejdříve 2 hodiny 
po jídle

užívat nalačno a nejméně dvě hodiny před a 2 hodiny  
po užívání se nesmí jíst

užívá 30 minut před snídaní a večeří, bylo prokázáno,  
že užívání cilostazolu s jídlem zvyšuje maximální  
koncentrace (Cmax) cilostazolu v plazmě, což může  
být provázeno zvýšenou četností nežádoucích reakcí

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve  
2 hodiny po jídle

užívat nejméně 30 minut před jídlem 

užívání současně s potravou zpomaluje jeho vstřebávání,  
a proto se v případech akutní bolesti doporučuje užívat  
přípravek alespoň 15 minut před jídlem

nejméně 2 hodiny před užitím, nebo nejméně 4 hodiny  
po užití jakéhokoli z produktů, jako jsou antacida, mléčné 
výrobky (nebo jiné potraviny obsahující kalcium) nebo  
minerální doplňky obsahujících polyvalentní kationty  
(např. železo, kalcium, magnezium, hliník, selen a zinek)

25



PERORÁLNĚ PODANÝ LÉK DOPORUČENÍ DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

entekavir

erlotinib

estramustin

fenoxymethylpenicilin

fosfomycin

furosemid

glykopyronium

chlorambucil

indinavir

isoniazid

ixazomib

kabozantinib
kyselina alendronová

kyselina hydroxymáselná

kyselina ibandronová

kyselina klodronová

kyselina risedronová

užívat více než 2 hodiny před jídlem a více než 2 hodiny  
po jídle 

užívat nejméně 1 hodinu před, nebo 2 hodiny po jídle 

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve  
2 hodiny po jídle

užívat nejlépe 1 hodinu před jídlem

užívat 1 hodinu před, nebo alespoň 2 hodiny po jídle 

užívat nalačno bez bližší specifikace

užívat minimálně 1 hodinu před, nebo alespoň 2 hodiny  
po jídle 

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo 3 hodiny po jídle 

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve 2 hodiny 
po jídle

užívat alespoň 30 minut před jídlem, nebo 2 hodiny po jídle 

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve 2 hodiny 
po jídle

užívat nejméně 2 hodiny před nebo nejdříve 1 hodinu po jídle
užívat minimálně 30 minut před prvním jídlem, nápojem  
nebo léčivým přípravkem daného dne, zapíjet pouze  
s čistou vodou

užívat 1 hodinu před jídlem, nebo 2–3 hodiny po jídle

v případě požití jídla nebo nápoje dříve než za 60 minut  
po podání kyseliny ibandronové jsou sníženy jak biologická 
dostupnost, tak přírůstky BMD

užívat nejdříve 2 hodiny po jídle a 1 hodinu před  
následujícím jídlem, pitím (kromě čisté vody)  
a perorálním užitím dalších léků

užívat nejméně 30 minut před prvním denním jídlem,  
jiným léčivým přípravkem nebo nápojem
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kyselina tioktová

lansoprazol

lapatinib

lerkanidipin

linaklotid

melfalan

merkaptopurin

methotrexát

methyldopa

montelukast 

nilotinib

norfloxacin

perindopril

pantoprazol

pazopanib

pentosan sulfát

progesteron

repaglinid

rifampicin

užívat nalačno bez bližší specifikace

užívat nejméně 30 minut před jídlem 

užívat 1 hodinu po jídle a 1 hodinu před jídlem

užívat nejméně 15 minut před jídlem

užívat nejméně 30 minut před jídlem 

není uvedeno

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve 2 hodiny 
po jídle

užívat jednu hodinu před, nebo 1,5 až 2 hodiny po jídle

užívat 1–1/2  hodiny před jídlem, nebo 2–3 hodiny po jídle 

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve 2 hodiny 
po jídle

nesmí být užíván spolu s jídlem a má být užíván 2 hodiny po 
jídle 

užívat 1 hodinu před, nebo 2 hodiny po jídle nebo požití 
mléka

užívat nalačno bez bližší specifikace

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem 

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve 2 hodiny 
po jídle

užívat minimálně 1 hodinu před jídlem, nebo 2 hodiny po jídle 

užívat 1 hodinu po jídle 

užívat během 15 minut před jídlem, ale čas podání může být 
v rozmezí od bezprostředně před jídlem až po 30 minut  
před jídlem

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve 2 hodiny 
po jídle
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roxithromycin

soli dvojmocného železa

soli zinku

sonidegib

sorafenib

stroncium ranelát

takrolimus

temozolomid

trametinib

trientin

valproát  
(retardované lékové formy)

vorikonazol

užívat nejméně 15 minut před jídlem

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve  
2 hodiny po jídle

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve  
2–3 hodiny po jídle

užívat nejméně 2 hodiny po jídle a nejméně jednu hodinu 
před následujícím jídlem

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo 2 hodiny po jídle 

užívat nejlépe alespoň 2 hodiny po jídle 

užívat nalačno nebo alespoň 1 hodinu před, nebo 2–3 hodiny 
po jídle

užívat nalačno nebo alespoň 1 hodinu před, nebo 2 hodiny 
po jídle

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo nejdříve 2 hodiny 
po jídle

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo 2 hodiny po jídle  
a nejméně jednu hodinu od podání jakéhokoliv jiného  
léčivého přípravku, jídla nebo mléka

užívat nejméně 1 hodinu před jídlem 

užívat minimálně 1 hodinu před jídlem, nebo 2 hodiny po jídle 

Ta
b

. 1

inhibitor(30) a quercetin je slabý až středně silný 
inhibitor(31). 

Suma obsahových látek miříkovitých je klinicky 
významným inhibitorem také in vivo(29). Změny 
clearance kofeinu (substrát CYP1A2) vlivem nále-
vů z různých miříkovitých jsou uvedeny v tabulce. 

Snížení clearance kofeinu o cca 80 % svědčí o vel-
mi silném inhibičním efektu (pakmínu většího) vůči 
CYP1A2.

Vliv miříkovitých, konkrétně petržele, nezahrnuje 
pouze CYP1A2, ale i další isoenzymy cytochro-
mu P-450. Byla popsána kazuistika 19leté ženy 

Referátový výběr
z dermatovenerologie 28 3 | 2022



LÉKY, POTRAVA, KOŘENÍ A NÁPOJE A JEJICH ROLE PŘI LÉKOVÝCH INTERAKCÍCH

PERORÁLNĚ PODANÝ LÉK DOPORUČENÍ DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

acitretin

alektinib

alfuzosin

anagrelid

atazanavir

bedaquilin

bosutinib

cinakalcet

darunavir

delamanid

dimethyl-fumarát

dronedaron

etamsylat
exemestan

ganciklovir

isotretinoin

itrakonazol

užívat přednostně jednou denně s jídlem nebo mlékem

užívá se spolu s jídlem

užívá se bezprostředně po stejném jídle

užívá se spolu s jídlem (ke snížení výskytu nežádoucích 
účinků)

aby se zlepšila biologická dostupnost a minimalizovala  
variabilita, má se užívat s jídlem

užívá se pouze perorálně s jídlem, neboť jeho podávání spolu 
s jídlem zvyšuje přibližně dvojnásobně jeho perorální  
biologickou dostupnost

užívat spolu s jídlem

užívá se při jídle nebo krátce po jídle, neboť studie prokázaly 
zvýšenou biologickou dostupnost cinakalcetu, je-li užíván  
se stravou

při užívání nalačno je relativní biologická dostupnost  
darunaviru v přítomnosti kobicistatu nebo nízké dávky  
ritonaviru nižší než při užívání s jídlem. Tablety darunaviru 
proto mají být užívány spolu s kobicistatem nebo  
ritonavirem a s jídlem (30 minut po jídle)

užívat spolu s jídlem

doporučuje se užívat s jídlem, neboť tím se zlepšuje  
tolerance z hlediska zrudnutí (návalů horka) nebo  
nežádoucích účinků na gastrointestinální systém

užívat během jídla

užívat při jídle a zapít vodou (vyjma podání před operací,  
kdy se přípravek podává nalačno)
užívat po jídle

užívat během jídla

užívá se při jídle

užívá se bezprostředně po jídle
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kapecitabin

lurasidon

metronidazol

midostaurin

palbociklib

pirfenidon

posakonazol (suspenze)

pravastatin/fenofibrát

primachin

rivaroxaban  
(dávky 15 mg nebo 20 mg)

sevelamer

tenofovir-alafenamid

tiklopidin

venlafaxin SR 

verapamil

vinorelbin

užívat 30 minut po jídle

užívá se spolu s jídlem

užívá se při jídle

užívat vždy po jídle, neboť jídlo snižuje výskyt  
gastrointestinální intolerance 

užití s jídlem zmenšuje interindividuální variabilitu expozice 
palbociklibu, a palbociklib se proto má užívat s jídlem; 
podání palbociklibu po jídle má zásadní význam u pacientů 
současně léčených inhibitory protonové pumpy, neboť při 
podání palbociklibu nalačno, za přítomnosti inhibitorů pro-
tonové pumpy, by mohlo dojít ke snížení až selhání  
jeho účinku

užívá se spolu s jídlem, aby se snížila pravděpodobnost 
vzniku nevolnosti a závratí

k zajištění dostatečné expozice se má posakonazol vždy 
podávat během jídla či konzumace potravinového doplňku  
(u pacientů, kteří nejsou schopni potravu přijímat)  
nebo ihned poté

hůře se vstřebává nalačno, a proto by měl být vždy užíván 
při jídle 

užívat vždy po jídle

tablety se mají užívat s jídlem

užívá se vždy při jídle 

užívat vždy s jídlem

užívat vždy s jídlem

užívat vždy s jídlem

užívá se pokud možno při jídle, nebo krátce po něm

užívat během jídla (ke zlepšení gastrointestinální tolerance)
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OATP1B1) o 24 %(39). Inhibicí efluxního transport-
ního systému P-glykoproteinu pak quercetin zvýšil 
expozici substrátů P-glykoproteinu fexofenadinu  
o 56 %(40) nebo talinololu o 23 %(41).

Vliv nápojů na osud léčiv
Většinu perorálně podaných léků (nejedná-li se 
o orodisperzní lékové formy) je nezbytné zapít. 
Vzniká tak otázka, jakým nápojem a v jakém množ-
ství se tak má učinit. Nejprve je nezbytné uvést, 
že všechny klinické studie, jejichž cílem je průkaz 
biologické dostupnosti nebo průkaz bioekvivalence 
léčiva, používají jako nápoj vodu, a to v množství, 
které je standardizováno na 8 uncí (tj. cca 240 ml). 
Přitom platí, že by se nemělo jednat o vodu s vy-
sokým obsahem zejména dvojmocných kationtů 
(hořčíku nebo vápníku), neboť ty mohou s některý-
mi léky vytvářet obtížně vstřebatelné až nevstřeba-
telné komplexy, v důsledku čehož může docházet 
ke snížení biologické dostupnosti.

Jsou dostupné informace o vlivu zapíjení léků 
ovocnými šťávami, zeleninovými šťávami, čajem 
(černým i zeleným), mlékem, nápoji obsahujícími 
kyselinu fosforečnou (Coca-cola nebo Pepsi-Co-
la) a samozřejmě alkoholickými nápoji. O grape-
fruitové šťávě již byla řeč. Podobný, spíše mírně 
vyšší, efekt má šťáva a plody pomela a jen mírně 
nižší efekt mají sevilské pomeranče. Zatímco pití 
grapefruitové šťávy vedlo ke zvýšení maximálních 
plazmatických koncentrací felodipinu průměrně  

po transplantaci ledviny, u níž inhibice CYP3A4 
vedla ke zvýšení expozice sirolimu z 2–4 ng/ml 
na 14,6 ng/ml po 7denní konzumaci šťávy z cca 
30 g kořeně petržele za účelem snížení tělesné 
hmotnosti(32).

Apigenin dále působí jako smíšený inhibitor/in-
duktor CYP3A4. V neklinické studii u potkanů(33) 

vedlo jednorázové podání apigeninu ke zvýšení 
expozice substrátu CYP3A4 imatinibu o 40 %, za-
tímco opakovaným podáváním apigeninu po dobu 
15 dnů došlo k poklesu expozice imatinibu o 24 %.  
Autoři uzavírají, že současné užívání apigeninu 
(potravin jej obsahujících) a imatinibu by mělo 
být obezřetné. 

Quercetin má ve srovnání s apigeninem a pso-
raleny širší inhibiční působení a navíc byla pro-
vedena řada cílených studií sloužících k průkazu 
lékové interakce u zdravých dobrovolníků. Např. 
quercetin zvýšil expozici kofeinu a snížil expozici 
paraxantinu (metabolit vznikající z kofeinu cestou 
CYP1A2), přičemž poměr mezi kofeinem a pa-
raxantinem se snížil z 1,32 na 1,15(34). Inhibiční 
efekt quercetinu byl též prokázán v neklinické 
studii u potkanů na citlivém substrátu melatoninu, 
došlo ke zvýšení expozice melatoninu o 67 %(35).  
Quercetin dále zvýšil expozici diklofenaku (sub-
strát CYP2C9) o 83 %(36), losartanu (též substrát 
CYP2C9) o 89 %(37), chlorzoxazonu (substrát 
CYP2E1) o 72 %(38) a pravastatinu (substrát 

PERORÁLNĚ PODANÝ LÉK DOPORUČENÍ DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

vinpocetin

ziprasidon

tablety se užívají vždy po jídle

užívá se spolu s jídlem
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o 173 %(42), pití pomelové šťávy koncentrace felo-
dipinu zvýšilo o 206 %(43) a pití sevilské pomeran-
čové šťávy je zvýšilo o 88 %(44). Citrónová šťáva 
pak byla prakticky bez vlivu na osud felodipinu, 
když zvýšila jeho maximální plazmatické koncen-
trace pouze o 25 %(45).

Významné přitom je, že ke vzniku klinicky závažné 
lékové interakce „postačuje” 200–250 ml grape-
fruitové šťávy nebo jeden větší grapefruit(46). In-
terval mezi užitím grapefruitu nebo vypitím grape-
fruitové šťávy má vliv na závažnost lékové interak-
ce. Podání grapefruitu nebo šťávy před podáním 
substrátu (např. felodipinu) do 4 hodin mělo 
největší efekt, při intervalu 10 hodin byl efekt při-
bližně poloviční a při intervalu 24 hodin byl menší 
než čtvrtinový. Opakované podávání grapefruito-
vé šťávy (200 ml 3krát denně) mělo vyšší efekt  
(u nisoldipinu) než její jednorázové podání(47).

Samostatnou kapitolou je pití nápojů typu Co-
ca-cola nebo Pepsi-Cola. Díky obsahu kyseliny 
fosforečné snižují pH obsahu žaludku, čímž „až 

zázračně” zvyšují biologickou dostupnost pH-de-
pendentních léků. To bylo prokázáno pro erloti-
nib(48), ketokonazol(49), itrakonazol(50), posakona-
zol(51), karbamazepin(52) a řadu dalších léků, čímž 
mohou příznivě ovlivnit negativní vliv podávání 
inhibitorů protonové pumpy a uvedených léků. 
Kyselina fosforečná však také okyseluje moč,  
a proto zpomaluje renální eliminaci léků charak-
teru slabých kyselin, což je klinicky významné 
především v případě methotrexátu(53). Autoři proto 
doporučují nepít nápoje typu Coca-Cola od 24 ho-
din před aplikací vysokých dávek methotrexátu do 
té doby, než je methotrexát zcela vyloučen z orga-
nizmu. V případě aplikace/podávání methotrexátu  
v „revmatologických” dávkách 5–30 mg 1krát 
týdně je nezbytná opatrnost, přičemž pití nápojů 
typu Coca-Cola v den aplikace/podání metho-
trexátu je třeba omezit nebo lépe zcela vyloučit.

Alkoholické nápoje v kombinaci s léky předsta-
vují značné riziko. Nejedná se přitom pouze o zvý-
šení rizika útlumu při kombinaci alkoholu s léky, 
které tlumí CNS (antidepresiva, antipsychotika, 

↓ CLEARANCE KOFEINU

pakmín větší

pakmín větší dvojitá dávka

jarva monieri

routa vonná

andělika lékařská

andělika lékařská dvojitá dávka

petržel zahradní

- 77,3 %

- 85,3 %

- 52,5 %

- 26,4 %

- 47,2 %

- 68,2 %

- 27,8 %
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LÉČIVÁ LÁTKA ZMĚNA CMAX

amoxicilin

ampicilin

atenolol

atorvastatin

cefadroxil

cefotaxim

dapson

diklofenak

darunavir

docetaxel

domperidon

fenytoin

fexofenadin

glimepirid

ibuprofen

isoniazid 

karbamazepin

kyselina valproová 

metronidazol

midazolam

nevirapin

↑ o 124 %

↑ o 463 %

-

↑ 196 %

- 

↑ o 71 %

↑ o 62 %

↑ o 65 % 

-

↑ o 67 % 

↑ o 100 % 

-

↑ o 88 %

↑ o 61 %

↑ o 58 %

↑ o 293 % 

↑ o 61 % 

↑ o 1383 % 

↑ o 57 %

*) 

↑ o 120 %

TYP STUDIE

experimentální

experimentální

experimentální

experimentální

experimentální

experimentální

experimentální

klinická

experimentální

experimentální 

experimentální 

klinická

klinická

experimentální

experimentální

klinická

klinická

experimentální

experimentální

klinická

klinická

ZMĚNA AUC

↑ o 107 %

↑ o 238 %

↑ o 42 %

↑ 126 %

↑ o 1 %

↑ o 120 %

↑ o 35 %

↑ o 68 %

↑ o 18 %

↑ o 132 %

↑ o 123 %

↑ o 50 %

↑ o 68 % 

↑ o 69 %

-

↑ o 132 %

↑ o 52 % 

↑ o 359 %

↑ o 89 %

*) 

↑ o 170 % 

AUTOŘI

Hiwale et al(70)

Janakiraman  
a Manavalan(69)

Singh a Chand(70)

Thomas et al(71)

Hiwale et al(70)

Hiwale et al(71)

Singh et al(72)

Bedada et al(64)

Suvarna a Sangave(73)

Mahlov et al(74)

Alhumayyd et al(75)

Bano et al(76)

Bedada a Boga(63)

Veeresham et al(77)

Venkatesh et al(78)

Kapil RS et al(79, 80)

Bedada et al(58)

Parveen et al(81)

Singh et al(82)

Rezaee et al(60)

Kasibhatta et al(83)
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sedativní antihistaminika, myorelaxancia, anxio-
lytika nebo hypnotika) a o riziko anterográdní 
amnézie při kombinaci alkoholu s benzodiazepi-
ny. Značné riziko způsobuje alkohol při kombinaci  
s retardovanými lékovými formami některých léků. 
Alkohol totiž tyto léky rozpouští lépe než žaludeč-
ní tekutina, množství léku, které se má uvolnit za 
12 nebo 24 hodin se pak uvolní v žaludku najed-
nou a výsledkem může být intoxikace lékem. Pivo 
tak zvyšuje maximální plazmatické koncentrace 
hydromorfonu(54) na dvojnásobek, dezertní víno 
na více než trojnásobek a destiláty na více než 
šestinásobek (u jednoho ze zdravých dobrovol-
níků dokonce na šestnáctinásobek). Není proto 

divu, že u některých zdravých dobrovolníků došlo  
k akutní intoxikaci s potřebou aplikace naloxonu  
a zavedením řízené ventilace. Zdá se, že podob-
ný „scénář” neplatí jen pro hydromorfon, ale i pro 
další retardované opioidy(55). Před pitím alkoho-
lických nápojů současně s užitím retardovaných 
opioidů tak musíme důrazně varovat.

Nápoje jiné než voda mohou s některými léky až 
překvapivě významně interagovat. Obecné doporu-
čení k zapíjení léčiv je následující: za optimální lze 
považovat zapít léčivo vodou (kohoutkovou nebo 
balenou) v množství 200 ml (2 dl) nebo více. 
Při zapíjení léků je, pokud možno, vhodné se 

LÉČIVÁ LÁTKA ZMĚNA CMAX TYP STUDIEZMĚNA AUC AUTOŘI

nimesulid

norfloxacin

omeprazol

pentobarbital

propranolol

pyrazinamid

rifampicin

rosuvastatin

silybinin

teofylin

-

↑ o 75 %

↑ o 319 %

↑ o 68 %

↑ o 103 %

↑ o 37 %

↑ o 38 %

↑ o 100 %

↑ o 181 %

↑ o 96 %

↑ o 48 %

↑ o 70 %

↑ o 70 %

↑ o 104 %

↑ o 47 %

↑ o 115 %

- 

- 

↑ o 62 %

experimentální

experimentální

experimentální

experimentální

klinická

klinická

klinická

experimentální

experimentální

klinická

Gupta et al(84)

Janakiraman a Mana-
valan(69)

Boddupalli et al(59)

Mujumdar et al(85)

Bano et al(76)

Kapil RS et al(79, 80)

Kapil RS et al(79, 80)

Basu et al(86)

Bi et al(87)

Bano et al(76)
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Poznámky: studie experimentální byly provedeny na zvířatech, studie klinické byly provedeny u zdravých  
dobrovolníků nebo pacientů; *) ve studii byla sledována pouze clearance midazolamu, která poklesla o 58 %
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vyhnout minerálním vodám s vysokým obsahem 
dvojmocných iontů (vápník nebo hořčík).

Vliv koření na osud léků
Jaký vliv může mít koření na osud léků v organiz-
mu? Uvedeme několik příkladů, ze kterých vyply-
ne, že při terapii některými léky je nezbytná zdržen-
livost v použití konkrétního typu koření.

Černý pepř
Černý pepř obsahuje alkaloid piperin v množství 
minimálně 4 %, obvyklý obsah piperinu kolísá 
mezi 5–9 %. Jedna kávová lžička pepře černé-
ho tedy obsahuje minimálně 240 mg, ale spíše 
300–540 mg piperinu. Piperin je středně silný až 
silný inhibitor efluxního transportního systému P-
-glykoproteinu(56), dle některých autorů je piperin 
předzvěstí inhibitorů P-glykoproteinu(57) nové ge-
nerace a současně je slabý až středně silný in-
hibitor CYP2C9(58), CYP2C19(59) a CYP3A4(60). Co 
v praxi znamená inhibice efluxního transportního 
systému P-glykoproteinu je zřejmé z řady dosud 
publikovaných na lékové interakce cílených stu-
dií. V těchto studiích byl, mimo jiné, zkoumán 
vliv piperinu na substráty P-glykoproteinu jako 
jsou digoxin nebo fexofenadin. Zatímco studie  
s digoxinem byly experimentální se zvířaty(61) nebo 
byly provedeny na tkáňových kulturách(62), tak  
v případě fexofenadinu byl účinek piperinu potvrzen 
ve studii u zdravých dobrovolníků. V této studii(63) 
vedlo podávání piperinu v dávkách 20 mg 1krát 
denně po dobu 10 dnů a podání jednorázové dáv-
ky fexofenadinu ve výši 120 mg ke zvýšení plochy 
pod křivkou fexofenadinu o 68 % a zvýšení jeho 
maximálních plazmatických koncentrací o 88 %.  
Autoři k výsledkům uvádějí, že perorální příjem 
potravin nebo potravinových doplňků obsahují-
cích piperin může vést ke zvýšení účinku a pří-
padně ke vzniku nežádoucích účinků u léčiv, která 
jsou substrátem P-glykoproteinu.

Černý pepř, respektive piperin, však není pouze 
inhibitor transportního systému P-glykoproteinu, 

může též inhibovat některé isoenzymy cytochromu 
P-450, konkrétně CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4. 
Studie, která prokázala inhibici CYP2C9 byla pro-
vedena u zdravých dobrovolníků(64), kterým byl 
podán diklofenak v jednorázové dávce ve výši 100 
mg. Piperin zvýšil expozici diklofenaku o 68 %.  
Černý pepř zvýšil expozici substrátu CYP2C19 
omeprazolu o 319 %(59). Inhibice CYP3A4 byla pro-
kázána též u zdravých dobrovolníků(60), kterým byla 
podána jednorázová dávka midazolamu ve výši 10 
mg. Piperin snížil clearance midazolamu o 58 %, 
tedy klinicky významně a současně prodloužil jeho 
biologický poločas, což korespondovalo se zjiště-
ním, že v případě podávání placeba trval sedativní 
účinek 102 minut, v případě podávání piperinu se 
trvání sedativního účinku prodloužilo na 188 minut, 
tj. o 84 %.

Ve všech uvedených studiích byl podáván piperin 
v dávkách 20 mg, to odpovídá cca 0,4–0,6 g pep-
ře, což je ovšem vcelku obvyklá dávka, kterou jako 
koření do jedné porce jídla přidáváme. 

V této souvislosti je nezbytné upozornit na skuteč-
nost, že piperin je součástí řady doplňků stravy, re-
spektive je dostupný i samotný (např. Piperin forte, 
který právě obsahuje 20 mg piperinu). Piperin je 
v doplňcích stravy obsažen zejména pro svůj mi-
mořádný vliv na biologickou dostupnost některých 
dalších přírodních látek. Tak např. podání samotné-
ho kurkuminu prakticky nevede k jeho relevantnímu 
vstřebávání, jakmile se však kurkumin kombinuje  
s piperinem, zvyšuje se expozice kurkuminu o více 
než 2000 %(65). Obdobně zvyšuje piperin biologic-
kou dostupnost resveratrolu(66), a to o 1550 % nebo 
puearinu(67), a to o 157 %.

Přehled popsaných lékových interakcí piperinu uvá-
díme pro lepší přehlednost v tabulce 4.

V současné době Souhrn údajů o přípravků (SPC) 
u žádného léčivého přípravku registrovaného 
EMA nebo SÚKL neobsahuje informaci o vlivu 
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pepře nebo piperinu a účinek nebo farmakokinetic-
ké vlastnosti příslušného léku.

Pálivá paprika
Pálivá paprika obsahuje alkaloid kapsaicin, a to  
v různém množství, které koreluje s pálivostí pa-
priky. Kapsaicin je středně silný až silný inhibitor 
efluxního transportního systému P-glykopro-
teinu(88) a slabý až středně silný induktor CY-
P3A4(89). Indukce CYP3A4 kapsaicinem byla po-
zorována v experimentální studii u potkanů(90) při 
jeho podávání spolu se simvastatinem. Kapsaicin 
byl podáván v dávkách 3 mg/kg, 8 mg/kg nebo 25 
mg/kg po dobu 7 dnů, zvýšení exprese CYP3A4 
navozené tímto podáváním pak vedlo ke snížení 
expozice simvastatinu o 63 %, 73 %, respektive 77 
%. Předléčení kapsaicinem tak mělo vyšší indukční 
efekt než současné podávání simvastatinu spolu  
s třezalkou tečkovanou.

Podávání kapsaicinu v experimentální studii  
u potkanů(88) v dávkách 10 mg/kg vedlo ke zvýšení 
plochy pod křivkou fexofenadinu o 140 % a zvý-
šení jeho maximálních plazmatických koncentrací  
o 130 %, tyto změny byly obdobné jako při podá-
vání verapamilu, který byl podáván též v dávkách  
10 mg/kg jako kontrolní inhibitor P-glykoproteinu. 
Nemůže proto překvapit, že v jiné experimentál-
ní studii vedlo podávání kapsaicinu u potkanů(91) 
ke zvýšení biologické dostupnosti cyklosporinu  
o 44 %, což je též citlivý substrát P-glykoproteinu. 
Podávání kapsaicinu v dalších experimentálních 
studiích vedlo ke vzniku výrazné fluktuace plaz-
matických koncentrací digoxinu(92), respektive  
k překonání rezistence nádorových buněk na další 
substrát P-glykoproteinu doxorubicin(93).

Vedle piperinu tedy i kapsaicin patří k látkám, které 
mohou ovlivňovat osud řady léčiv v organizmu. Ob-
liba pálivých pokrmů může být spojována s výsky-
tem nežádoucích účinků pozorovaných u léčiv ze 
skupiny substrátů P-glykoproteinu, respektive sní-
žení účinku léčiv, která jsou substrátem CYP3A4.

V současné době Souhrn údajů o přípravků (SPC) 
u žádného léčivého přípravku registrovaného EMA 
nebo SÚKL neobsahuje informaci o vlivu pálivé 
papriky nebo kapsaicinu a účinek nebo farmako-
kinetické vlastnosti příslušného léku. Výjimkou 
je pochopitelně léčivý přípravek Quetenza kožní 
náplast, která kapsaicin obsahuje, jejíž aplikace 
ale vzhledem k lékové formě k lékovým interakcím 
nevede.

Kurkuma
Kurkuma vzniká rozemletím sušeného oddénku 
kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa), pou-
žívá se jako koření, zejména jako součást curry. 
Obsahuje kolem 5 % éterických olejů (s obsahem 
sabinenu a felanderenu) a polyfenol kurkumin  
s charakteristickou intezivní barvou, která se vy-
užívá v potravinářství, (kde je označována jako 
E100), k dosažení žlutější barvy potravin. Kurku-
min je především středně silný inhibitor transport-
ního systému BCRP(94), což je exfluxní transportér 
exprimovaný v enterocytu a hepatocytu, přičemž 
jeho hlavní funkcí je eliminace cizorodých látek, 
včetně léků, z organizmu. Kurkumin je středně 
silný inhibitor též dalšího transportního systému 
MRP2(95). Dále kurkumin inhibuje středně silně 
CYP3A4(96) a je pravděpodobně inhibitor trans-
portního systému OATP, a to konkrétně jak OAT-
P1B1/OATP1B3, tak i pravděpodobně též OAT-
P1A2(97). Kurkumin je proto považován za látku, 
která může mnohdy i velmi významně interagovat 
s řadou běžně používaných léčiv(98). Kurkumin má 
po perorálním podání velmi nízkou biologickou 
dostupnost, a to zejména proto, že je rozsáhle 
metabolizován glukuronizací a sulfatací(99). Inhi-
bicí glukuronizace (např. piperinem) se zvyšuje 
biologická dostupnosti kurkuminu o 2000 %(100). 
To je také důvodem, proč je v komerčně dostup-
ných potravinových doplňcích kurkumin obvykle 
přítomen v kombinaci s piperinem.

Za nejlépe doložený mechanizmus lékové interakce 
kurkuminu in vitro a in vivo lze považovat inhibici 
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BCRP(94). Ve studii u zdravých dobrovolníků byla 
podána jednorázová dávka sulfasalazinu (substrát 
BCRP) ve výši 0,1 mg (mikrodávka) nebo 2 g (te-
rapeutická dávka) samotná nebo za 30 minut po 
předcházejícím podání kurkuminu v jednorázové 
dávce ve výši 2 000 mg. V případě mikrodávky sul-
fasalazinu došlo ke zvýšení expozice sulfasalazinu 
o 83 % a zvýšení jeho maximálních plazmatických 
koncentrací o 96 %. Současně došlo ke snížení 
celkové clearance sulfasalazinu o 48 %. V případě 
terapeutické dávky sulfasalazinu došlo ke zvýše-
ní expozice sulfasalazinu o 222 % a zvýšení jeho 
maximálních plazmatických koncentrací o 272 %. 
Podobně interaguje kurkumin s jiným substrátem 
BCRP rosuvastatinem(101), kde se navíc uplatňuje 
též inhibiční potenciál kurkuminu vůči OATP1B1/
OATP1B3(102).

V neklinické studii provedené u potkanů(96) ved-
lo podávání kurkuminu v dávkách 60 mg/kg po 
dobu 5 dnů ke zvýšení expozice midazolamu  
o 284 % a zvýšení jeho maximálních plazmatických 
koncentrací o 110 %. Současně došlo ke snížení 
celkové clearance midazolamu o 75 %. To svědčí  
o významné CYP3A4 inhibiční aktivitě kurkuminu.  
V další neklinické studii provedené u potkanů(97) 
byla podána jednorázová dávka everolimu ve výši 

0,5 mg/kg samotná nebo v kombinaci s jednorá-
zovou dávkou kurkuminu ve výši 50 mg/kg nebo  
100 mg/kg. V případě kurkuminu podaného  
v dávce 50 mg/kg došlo ke snížení plochy pod 
křivkou everolimu o 71 % a snížení jeho maximál-
ních plazmatických koncentrací o 77 %. V případě 
kurkuminu podaného v dávce 100 mg/kg došlo ke 
snížení plochy pod křivkou everolimu o 72 % a sní-
žení jeho maximálních plazmatických koncentrací  
o 77 %. Tyto změny nasvědčují inhibici influxního 
transportního systému OATP1A2, který je podle 
výsledků studií in vitro odpovědný za vstřebávání 
everolimu z trávicího ústrojí(103).

Kurkumin je uveden v celkem 12 SPC v ČR regis-
trovaných léčivých přípravků, v jednom případě je 
uvedeno, že lék obsahuje extrakt z kurkumy jako 
lék (Cholagol), dále v jednom případě, že obsahové 
látky kurkumy byly „vzorem“ pro syntézu fenipen-
tolu (léčivý přípravek Febichol), v jednom případě 
je doporučováno se kurkuminu vyhnout, neboť je 
silným inhibitorem BCRP (Talzenna) a v 10 přípa-
dech nikoliv v souvislosti s interakcí, ale v souvis-
losti s tím, že kurkumin je žlutým barvivem (E100) 
a jako pomocná látka je součástí těchto léků. Při 
existenci přibližně 200 substrátů BCRP mezi regis-
trovanými léky je to poněkud málo.

Řadu léků je nezbytné užívat nalačno obvykle z důvodu zajištění jejich optimální biolo-
gické dostupnosti, řadu dalších léčiv je nezbytné užívat po jídle, mnohdy též z důvodu 
zajištění jejich optimální biologické dostupnosti, někdy pak z důvodu zlepšení jejich 
tolerance. Standardní potrava je vlastně lehká svačinka, rozhodně se nejedná o vy-
datné jídlo. Standardizované jídlo je dobře definováno, neboť jeho složení je známé  
z kontrolovaných studií zacílených na lékové interakce potravy. Dle EMA a FDA je složení 
standardní potravy následující: jeden šálek obilovin, jeden toast s džemem (bez másla),  
8 uncí (cca 250 ml) odstředěného mléka, sklenka jablečné šťávy a jeden šálek kávy 
nebo čaje, celkem tedy 2 g tuku, 17 g bílkovin, 93 g sacharidů 520 kcal. Tučné jídlo je 
pak definováno následovně: dvě vejce smažené na másle, dva proužky slaniny, dva toa-
sty s máslem, 4 unce (cca 125 g) smažených brambor, 8 uncí (cca 250 ml) plnotučného 
mléka, jeden šálek kávy nebo čaje, celkem tedy 54 g tuku, 46 g bílkovin, 72 g sacharidů 
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1036 kcal. Má-li být léčivo užito po jídle, má se tím na mysli jídlo, jehož energetická 
vydatnost nepřekračuje limity, které byly zkoumány a současně takové jídlo neobsahuje 
látky, které mohou jakýmkoliv klinicky relevantním způsobem ovlivnit farmakokinetické 
nebo farmakodynamické vlastnosti léčiva. Je zřejmé, že warfarin není vhodné užívat po 
jídle jako je např. špenát nebo zelí, stejně tak je zcela jasné, že jídlem, které je naprosto 
nevhodné pro konzumaci před užitím léčiva je vepřová pečeně k knedlíkem a zelím, ze-
jména pokud je knedlíků 10 či více. Užívat lék nalačno znamená užít jej nejméně hodinu 
před jídlem nebo nejméně 2 hodiny po jídle a po jeho užití nejíst nic po dobu alespoň 
jedné hodiny. Existuje samozřejmě několik výjimek, např. repaglinid, který se užívá 15 
minut před jídlem (30 minut před jídlem až bezprostředně před jídlem), s tím, že je-li již 
repaglinid užit, musí se pacient najíst. Užívat lék po jídle znamená užít jej za 30 minut 
po zahájení konzumace jídla nebo bezprostředně po konzumaci jídla. Ke vzniku klinicky 
závažné lékové interakce mnohdy „postačuje” 200–250 ml grapefruitové šťávy nebo 
jeden větší grapefruit. Větší množství grapefruitové šťávy je pak považováno za rizikové, 
stejně jako opakované pití grapefruitové šťávy po dobu několika dnů či její dlouhodobé 
pití(104). Tato doporučení patrně platí i pro konzumaci pomela. Také interval mezi uži-
tím grapefruitu nebo vypitím grapefruitové šťávy má vliv na závažnost lékové interakce. 
Podání grapefruitu nebo grapefruitové šťávy do 4 hodin před podáním substrátu mělo 
největší efekt, při intervalu 10 hodin byl efekt přibližně poloviční a při intervalu 24 hodin 
byl menší než čtvrtinový. Pacienty je proto třeba instruovat, že jednorázové vypití malé-
ho množství grapefruitové šťávy (např. v koktejlu) nemusí být na závadu, pokud pacient 
neužívá velmi citlivé substráty CYP3A4 s úzkým terapeutickým oknem jako je např. 
dronedaron, simvastatin nebo buspiron. V takových případech je zcela nezbytné paci-
enta instruovat, že je třeba se pití grapefruitové šťávy i konzumace grapefruitů vyhnout, 
neboť příslušná kombinace může být velmi riziková. Obdobně rizikové mohou být též 
lékové interakce mezi grapefruitovou šťávou a léky, v jejichž důsledku dochází ke sní-
žení biologické dostupnosti léčiva (např. fexofenadin) nebo ke snížení tvorby aktivního 
metabolitu (např. klopidogrel). Též v těchto případech je nezbytné pacienty instruovat, 
že je třeba nejprve užít lék a až s odstupem nejméně 2 hodin konzumovat grapefruity 
nebo pít grapefruitovou šťávu nebo je vhodné se grapefruitové šťávě či grapefruitům 
vyhnout úplně. K zapíjení léků se za optimální považuje 1 sklenice (tj. cca 200 ml) 
vody kohoutkové nebo balené nebo vody minerální, ale pozor, u některých léků mohou 
minerály (dvojmocné ionty vápníku nebo hořčíku) silně mineralizovaných vod vést ke 
snížení biologické dostupnosti (jedná se např. bisfosfonáty, tetracyklinová antibiotika, 
chinolony, atd.). Zcela nevhodné je třeba považovat polykání léku bez zapití (nejedná-li 
se o orodispezní lékové formy) nebo jej zapít pouze jediným douškem tekutiny. K zapí-
jení léků obecně není vhodný 
čaj (zelený ani černý), ovocné 
nebo zeleninové šťávy a po-
chopitelně také alkoholické 
nápoje.

PharmDr. Josef Suchopár
Klokotská 833/1a, 142 00 Praha 4 – Libuš
226 211 791, info@drugagency.cz
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Sekce akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti po roce srdečně zve opět všechny 
lékaře zajímající se o problematiku obličejových dermatóz na 16. konferenci Akné a obličejové dermatózy, která 
se bude konat dne 4. listopadu 2022 v hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre v Brně (dříve Holiday-Inn). 
Srdečně zváni jsou i slovenští kolegové. Bližší informace a přihlášení na www.teoconsulting.cz. 
Za sekci: doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. a MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. 

Za sekci: doc. MUDr. Jarmila Rulcová a MUDr. Zuzana Nevoralová 
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VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Nejčastějším zdrojem infekce Trichophyton 
benhamiae v našich podmínkách je:
a) pes 
b) kočka
c) morče
d) ježek

Infekce Trichophyton benhamiae je:
a) běžná, setkáváme se s ní od 20.století 
b) antropofilní
c) geofilní
d) relativně novou klinickou jednotkou

V klinické praxi je nejběžnější metodou průkazu 
dermatofyt:
a) spektrofotometrické vyšetření
b) mikroskopické a kultivační vyšetření
c) histologické vyšetření
d) vyšetření pomocí Woodovy lampy

Který z dostupných druhů medů obsahuje nejvyší 
koncentraci methylglyoxalu (MGO)?
a) Mad honey
b) Tualang med
c) Manuka med
d) Kanuka med

V medicíně se pH medu pohybuje v rozmezí:
a) pH = 5–7,2
b) pH = 3,2–5 
c) pH = 8,2–9
d) pH = 2,1–3,1

Standardní potrava je definována jako:
a) obvyklý oběd
b) obvyklá snídaně
c) obvyklá večeře
d) lehká svačinka

Po konzumaci jídla dochází k následujícím 
změnám v případě paracetamolu:
a) zvýší se biologická dostupnost a klinický účinek
b) sníží se biologická dostupnost maximální plazmatické 

koncentrace a oddálí se čas jejich dosažení,  
v důsledku čehož může dojít ke snížení analgetického 
účinku

c) sníží se biologická dostupnost bez vlivu na klinický 
účinek

d) jídlo nemá žádný vliv na osud paracetamolu

Doporučené množství nápoje k zapití léku je:
a) více než dva doušky
b) 100 ml
c) 500 ml
d) 200–240 ml

Z jaké oblasti je původně Manuka med?
a) z Nového Zélandu
b) z Austrálie
c) z Jižní Ameriky
d) z Afriky

Manuka med se získává z nektarů kterých květin?
a) Kunzea ericoides
b) Rhopalostylis sapida
c) Leucanthemum Mill
d) Leptospermum scoparium

1

2

3

4

5

8

7

6

9

10

CENA ZA NEJRYCHLEJŠÍ ODPOVĚĎ

MUDr. SCHMITTOVÁ Jana 
Strakonice
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VĚDOMOSTNÍ TEST

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

do 30.11.2022 prostřednictvím elektronické-
ho 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 2022 věnuje značka:
La Roche-Posay.

VÝHERCI 
VĚDOMOSTNÍHO TESTU 

z čísla 2/2022:

MUDr. ŠIMEČEK Lubor 
Hodonín

MUDr. ČERNÁ Alena 
Brandýs nad Labem

MUDr. KRÁĽOVIČOVÁ Lenka 
 Hodonín

Jméno

Korespondenční adresa

Telefon

E-mail

RV
D 

3/
20

22

Otázka A B C D
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Správné odpovědi z čísla 2/2022
1 C 2 B 3 C 4 C 5 D
6 A 7 D 8 A 9 C 10 C

NOVINKA

PURE NIACINAMIDE 10

KONCENTROVANÉ SÉRUM 
PROTI TMAVÝM SKVRNÁM 

OBNOVUJE 
A ROZJASŇUJE 
PLEŤ
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 9.6.2022 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, doc. Ettler, doc. Pánková,  
Dr. Pásková, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni: prim. Drlík, prim. Duchková, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, Dr. Polášková, prof. Resl
Místo: ve vlaku cestou na Štrbské Pleso
Čas: 11.30–12.30 hod.

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
28.4.2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B)	 Nově	projednáno:
1. DermaUpdate 2022
 Po vyúčtování skončil kongres ve finančním 

přebytku, polovina odeslána na konto podpory 
při velvyslanectví Ukrajiny.

2. 17. kongres ČDS-SDVS 13.—15.10.2022  
v Olomouci

 Pořádání kongresu je organizačně zajištěno, 
stávající prog. a přednášející budou doplněni.

3. Vykazování fototerapie přístrojem  
Dermalite 1000

 Jedná se o celotělový „paravánový“ zářič s ma-
ximem emise v obl. UVB 311 nm. Z medicínské-
ho hlediska je shodný s kabinovým přístrojem.

4. Texprevent, R-Deti  
– projekty na tvorbu textilií

 VÚB a.s. Ústí nad Orlicí a TUL Liberec požá-
daly výbor ČDS o zhodnocení výsledků pro-
jektu R-Deti (tvorba textilních roušek pro děti) 

a potřebnost projektu Texprevent (vytvoření 
oděvů s antibakteriální, antivirovou a UV ochra-
nou). Výbor ČDS vydal podpůrné stanovisko 
pro oba projekty.

5. Nové centrum pro biologickou léčbu
 Dr. Tesař (předseda správní rady spol. MEDI-

RECO s.r.o.) podal žádost o zřízení Centra pro 
biologickou léčbu v dermatologii na Polikliniku 
IPP s.r.o. Praha. Výbor ČDS žádost podporuje.

6. Epikutánní testy
 Výbor ČDS se snaží velmi usilovně řešit nedo-

statek testovacích substancí. V této chvíli se 
jeví 3 možné cesty řešení:

a) výbor ČDS pověřil Dr. Doležala, aby pomo-
hl výrobci při tvorbě specifického léčebného 
programu (ten navrhuje SÚKL jako prý jediný 
možný formát pro zajištění dostupnosti v ČR)

b) provizorně lze objednávat substance Smart 
Practice Patch Tests fy allergEAZE pro epiku-
tánní testování (režim mimořádného individuál-
ního dovozu)

c) ještě trvá snaha vyjednat výjimečný nouzový 
dovoz testů Chemotechnique v původním re-
žimu (výbor pošle žádost ministrovi zdravo- 
tnictví)
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7. Akce k prevenci melanomu
 Na některých místech proběhly i letos v květ-

nu Stany proti melanomu. Dne 25.5.2022 se 
konal v ČR pod patronací ČDS Euromelanoma 
Day. Pacienti se přihlašovali elektronicky do 
vytvořené aplikace, kde také vyplnili dotazníky. 
K vyšetření se pak dostavili v překvapivě vy-
sokém počtu. Výsledky se nyní vyhodnocují, 
shromáždí se zkušenosti pro příští ročníky.

8. Telemedicína v dermatologii
 Díky novým technologiím i zkušenostem z co- 

vidové pandemie a izolace uzrává chvíle ke 
kodifikaci telemedicíny, kterou i pod hlavičkou 
ČDS výbor podporuje. Také se personálně zú-
častní založení Společnost pro telemedicínu 
ČLS JEP.

9. Léková agenda (Dr. Benáková) 
– v období 28.4.–9.6.2022

	 Bereme	na	vědomí	
 Xeljanz-tofacitinib v indikaci juvenilní RA 

(„pcJIA“): SÚKL nepřiznává úhradu.
 Filgrastimy pro léčbu neutropenie: SÚKL 

snižuje úhradu.
 Tacrolimus v parenterální formě pro 

transplantační medicínu: E/J10, HEM, ONK.
 Xeljanz-tofacitinib: úhrada v indikaci těžká 

PsA a AS.
 Nesouhlasíme
 Cibinqo-abrocitinib: SÚKL nepřiznal úhradu  

v indikaci těžká atopická dermatitida.  
Prof. Arenberger zpracoval stanovisko  
pro SÚKL, odesláno 20.5.2022.

10. Úhradová vyhláška pro r. 2023
 Začnou probíhat jednání směřující k tvorbě 

Úhradové vyhlášky pro rok 2023. Výbor ČDS 
navrhuje udržet trend procentuálního každo-
ročního navýšení biologické léčby (o 30 %).

11. Vzdělávání v dermatologii
 Dne 30.6.2022 měla proběhnout schůzka na 

MZ ČR, ale byla ministerstvem zrušena. Pro 
budoucí rozvoj a pokračování oboru je nut-
né zajistit dostatek rezidentů a umožnit jejich 
vzdělávání. Mezi dermatology existují návrhy 
k preferenci buď kvality, nebo kvantity. Výbor 
ČDS proto plánuje připravit průzkum, který by 
shromáždil náměty k dalšímu řešení proble-
matiky.

12. Noví členové
 Dr. Pavlusová (Praha – FNKV), Dr. Řandová 

(Praha – VFN)
 Změny: Dr. Blažková (Jihlava), Dr. Pavlíčková 

– Adenubiová (Praha)
 O snížení příspěvků zažádali (neuděluje se): 

Dr. Michl – SD, Dr. Novotná – MD (Modřice), 
Dr. Žigová – MD (Chomutice)

 Zrušení členství: Dr. Jakubíková, Dr. Kristková, 
Dr. Blehová (úmrtí), Dr. Pompeová (nemoc), 
Dr. Košťálová – SD (Plzeň), Dr. Horažďovský – 
SD (Boršov n. Vlt.), Dr. Černá – SD (Ostrava)

13. Různé
a) faktura za vedení webu za 1. pol. 2022 ve výši 

14 250 Kč byla projednána a schválena k pro-
placení

b) výbor ČDS připravuje předběžně v květnu 2023 
slavnostní konferenci ke 100. výročí založení 
společnosti a také podporuje návrh uspořádat 
dermatologický seminář v r. 2023 v Losinách

14. Příští letošní schůze výboru ČDS: 
15.9., 20.10. a 1.12.2022

Zapsal: doc. Ettler
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 15.9.2022 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová,  
doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, prim. Selerová (on-line), prof. Štork

Omluveni: prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Resl
Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2
Čas: 10.00–12.30 hod.

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 
dne 9.6.2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B)	 Nově	projednáno:
1. Zástupci SAD a výboru ČDS se zúčastnili 

pracovní skupiny MZ ČR k novým kódům
 Na MZ ČR proběhlo jednání k přijetí navržených 

5 kódů. Po delším jednání bylo dohodnuto při-
jetí 2 kódů: 44116 (vyšetření ručním derma-
toskopem) a 44112 (hodnocení efektu systé-
mové léčby standardizovanou škálou). Pokud 
administrativa proběhne bez problémů, bude 
možné zmíněné kódy vykazovat až v r. 2024.

 Výbor ČDS projednal i taktiku pro získání sdíle-
ní kódů některých jiných odborností.

2. 17. kongres ČDS-SDVS 13.–15.10.2022  
v Olomouci

 Zdá se, že papírové pozvánky se na poště ztra-
tily. Budou vytištěny a rozeslány nové. Třídenní 
program obsahuje více jak 80 přednášek.

3. 16. kongres SDVS-ČDS v červnu 2022 
na Štrbském Plese

 Výbor ČDS děkuje výboru SDVS za uspořádání 
zdařilého a přínosného 16. kongresu sloven-
ských a českých dermatovenerologů v krás-
ném prostředí.

4. Vyhlášení nejlepších publikací  
za rok 2021 v ČLS JEP

 Za dermatologii byla nominována publikace 
Salavec M. a kol.: Diferenciální diagnostika  
v dermatologii, ale nebyla oceněna na předních 
místech. Slavnostní vyhlášení bude dne 20.9. 
2022, výsledky jsou vystaveny na webu ČDS  
v kolonce aktualit.

5. 31. kongres EADV v Miláně  
(prof. Arenbergerová)

 Kongres proběhl ve dnech 7.–10.9.2022  
v kongresovém centru MICO v Miláně. Jednání 
proběhla ve 168 sekcích: zúčastnilo se 11 000 
fyzicky + 2 000 virtuálně. Časopis JEADV má 
t. č. IF 9,3. ČR má t. č. 95 členů EADV. Prof. 
Arenbergerová připraví motivační dopis, ve kte-
rém uvede výhody členství EADV (zejména pro 
rezidenty), který bude vystaven na webu ČDS.

6. V r. 2023 světový kongres v Singapuru
 Světový dermatologický kongres se koná  

v roce 2023 v Singapuru. Je možné se již při-
hlašovat (upoutávka na webu ČDS, aktuality). 
O další světový kongres se t. č. ucházejí Mni-
chov a Mexico City.

7. Fototerapeutický přístroj DERMAPAL
 THERAPON 98 Kopřivnice požádal výbor ČDS 

o stanovisko k žádosti k povolení provozu 
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lokálního UV zářiče DERMAPAL s možností 
osadit zářivkami UVA, UVB úzkospektré nebo 
UVB širokospektré. Výbor ČDS souhlasí.

8. Biologické centrum
 MAPO Prostějov se sídlem v Praze-Holešovi-

cích žádá o statut Centra pro biologickou léčbu 
v dermatologii. Výbor ČDS doporučuje žádost 
doplnit podle bodů uvedených na webu ČDS.

9. Venerologie
 Prof. Resl on line uvádí, že předběžný návrh 

stanoviska ČDS k léčbě kapavky doplní o došlé 
připomínky a do příštího výboru připraví doku-
ment k podpisu předsedou společnosti. Defini-
tivní verzi zašle před zasedáním výboru ČDS.

10. Epikutánní testy  
(Dr. Benáková, prof. Arenberger)

 Dosavadní neutěšený stav v nedostatku testač-
ních haptenů Chemotechnique je možné překle-
nout dočasně mimořádným dovozem neregis-
trovaných testů fy Allergeaze (použití se musí 
hlásit na SÚKL, pacient podepisuje informovaný 
souhlas). MZ ČR i SÚKL uvádí jako jediné le-
gální řešení cestu Specifického léčebného pro- 
gramu (SLP), ale hapténové testy nejsou svou 
podstatou léky, což přináší problémy při podá-
vání žádosti o SLP. Výbor musel na tento slo-
žitý administrativní proces najmout externího 
pracovníka, žádost se všemi náležitostmi byla 
podána, ale nyní vázne jeho schválení na SÚKLu 
– požadují splnění různých požadavků, které ne-
lze jednoznačně a jednoduše splnit (rozpor mezi 
lékem a léčebným prostředkem stále trvá). I po 
jeho schválení a přijetí ještě musí být stanove-
na úhrada ze zdravotního pojištění. I pak ale má 
SLP platnost jen jeden rok.

 Diskutovány i další možnosti řešení situace 
– nadále urgujeme odpověď z MZ ČR na naši 
žádost o udělení výjimky pro dovoz a distribu-
ci testů Chemotechnique v režimu zdravotního 
prostředku minimálně na rok, aby se lékaři mohli 

zásobit. Tato možnost je legální, neboť jak jsme 
zjistili, lze dle direktivy EÚ využít možnosti pře-
chodného období do roku 2028 (přechod z ka-
tegorie zdrav. prostředků na léčivé přípravky).

11. Dermatoskopická sekce  
(prim. Drlík, prof. Arenbergerová)

 Diskutováno založení nové sekce, která by se 
mimo jiné věnovala odbornému obsahu der-
matoskopie – pořádání seminářů, kurzů.

 Bude nový kód, v této chvíli existují signální 
kódy u VZP 44401, 44402, kód pro digitální 
dermatoskopii.

12. Členství v ESPD
 Přípisem paní Benešové (Office ESPD – Euro-

pean Society for Pediatric Dermatology) zazně-
la výzva, aby ČR měla také zastoupení. Prim. 
Bučková navrhuje 4 kolegyně. Výbor ČDS sou-
hlasí s jejich členstvím (prostředky k zaplacení 
členství lze získat např. z nadací).

13. Konference dětské dermatologie
 Prim. Bučková požádala výbor ČDS o záštitu 

nad konferencí dětské dermatologie, která se 
koná 21.10.2022 v Praze. Výbor ČDS ji uděluje.

14. Web ČDS (derm.cz)
 Doc. Ettler informuje o nutnosti zaplatit roč-

ní poplatek za doménu „derm.cz“ (499 Kč)  
a webhosting (3 694 Kč). Výbor ČDS souhlasí.

15. Úhradová vyhláška 2023
 Prof. Arenberger požádal jednotlivé zdravotní 

pojišťovny o navýšení úhrady biologické léčby 
za r. 2023 o 30 %. Souhlas vyjádřily některé ZP 
(VZP, OZP, ZPŠ). Koeficient navýšení pro r. 2023 
byl vyhlášen na 1,24 (navýšení o 24 %), avšak 
vzhledem k nedohodě má poslední slovo MZ ČR.

16. Magistraliter připravky
 SÚKL na podnět Svazu zdravotních pojišťoven 

navrhl formou Opatření obecné povahy ukončit 
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(jaro 2022) úhradu magistraliter přípravků bez 
diferentní (léčivé) látky.

 Výbor ČDS (prof. Arenberger) po předchozí ná-
mitce podané na SÚKL v V/2022 byl nyní vy-
zván, aby znovu zdůvodnil tento postoj. Dr. Be-
náková a prof. Arenberger zpracovali znovu sta-
novisko ČDS (týkající se především emoliencií, 
ale také magistraliter přípravků s minoxidilem), 
které bylo odesláno na SÚKL v VI/2022.

17. Léková agenda (Dr. Benáková)  
– v období 9.6.–14.9.2022

	 Bereme	na	vědomí
 Vumerity: diroximel fumarát pro léčbu RS
 Mepact: mifamurtid pro léčbu osteosarkomu
 Mavenclad: kladribin pro léčbu RS
 Ponvory: ponesimod pro léčbu RS
 Lenalidomid: léčba mnohočetného myelomu
 Ngenla (somatrogon) pro léčbu poruchy růstu 

– asi jsme ani nereagovali…
 Xeljanz: tofacitinib v revmatologické indikaci – 

PsA a AS
 Xeljanz: tofacitinib v revmatologické indikaci  

u dětí. JIA
 Bez	připomínek
 Hyrimoz: biosimilární adalimumab, výrobce 

žádá o rozšíření o další indikace jako to má Hu-
mira, SÚKL vyhověl

 Itrakonazol p.o.: SÚKL rozšiřuje preskripci na 
pneumology. A snižuje i úhradu na refer. cenu 
Conisoru. Dermatologické indikace se nemění.

 Idacio, Hulio a Imraldi: další biosimilární ada-
limumaby. SÚKL přiznává výrobci úhradu, po-
dobně jako toho dosáhla již dříve Humira, v 1. li- 
nii celkové léčby u psoriázy a též u m. Crohn.

 Cibinqo: abrocitinib přiznána úhrada pro těž-
kou AD (v 2. linii po CsA jako u biologik)

 Bimzelx: bimekizumab pro léčbu psoriázy  
2. HZ: „SÚKL přiznává indikaci a úhradu jen  
v 2. linii. V další 3. HZ SÚKL přiznává úhradu, 
kde indikační i ukončovací kritéria jsou identická  
s ostatními anti IL-17 a anti IL-23 biologiky.

 Nesouhlasíme	 – Adtralza: tralokinumab pro 

léčbu AD, SÚKL zamítl úhradu.
 Jiné	–	Prof Arenberger upozorňuje, že ve znění 

indikační formulace se u biologik pro léčbu pso-
riázy v HZ SÚKLu v poslední době objevuje změ-
na oproti předchozím indikačním limitacím anti 
TNF skupiny. Týká se ukončení léčby: „Ukončení 
léčby daným biologikem nebo přímé převedení 
na další biologikum je indikováno v případě:  ne-
dosažení hodnoty PASI 75 po 3, resp. 4 měsí-
cích“, zatímco dříve zde bylo uvedeno PASI 50.

18. Výbor ČDS – telefonické číslo
 Tel. číslo na výbor ČDS je 267 162 340.

19. Noví členové
 Dr. Kajtmanová (Plzeň – FNP), Dr. Valentová 

(Praha – FNB), Dr. Chau (Libhošť – FNOL),  
Dr. Malachová (Šatov) – rozšíření o sekci 
Akné a obličejové dermatózy, Dr. Vašková 
(Mladá Boleslav – ON), Dr. Königová (Praha 10), 
Dr. Sazmová (ON České Budějovice)

 Změny: Dr. Čepelová (Kladno), Dr. Kubáňová 
(České Budějovice)

20. Různé
a) akce 2022: doc. Ettler vyzývá potencionální po-

řadatele odborných akcí v dermatovenerologii  
i v r. 2023, aby zaslali základní údaje týkající se 
plánovaných akcí (ettler@fnhk.cz + derma.as-
sistant@gmail.com) do konce října 2022

b) sociální sítě: prof. Arenbergerová navrhuje 
založit platformu výboru ČDS na některé ze 
sociálních sítí (např. na Instagramu), určenou 
zejména pro mladé dermatology

c) mladí dermatologové: doc. Ettler vyzývá mladé 
dermatology, aby aktivizovali svou přednáško-
vou a publikační činnost

d) skin Care Academy 20.10.2022 v Praze, pořá-
dá Společnost korektivní dermatologie

21. Příští letošní schůze výboru ČDS: 
20.10.2022 v Praze

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


