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dává šanci více pacientům

OPDIVO®
dává šanci více pacientům

 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok.
Kvalitativní a kvantitativní složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace:* Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo metastatického) melanomu 
u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): 
monoterapie lokálně pokročilého nebo metastatického NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých. Klasický Hodgkinův 
lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie 
rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího 
UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování:* Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 minut) každé 2 týdny (všechny indikace) nebo 480 mg i.v. infuzí (60 minut) každé 4 týdny (pouze indikace 
melanom a renální karcinom); u adjuvantní léčby melanomu 3 mg/kg i.v. infuzí (60 minut) každé 2 týdny. Kombinace s ipilimumabem: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí 
(90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 
2 týdny, resp. 4 týdny. Léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max. 12 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Způsob podání:* Pouze jako 
i.v. infuze. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně 
sledováni (min. do 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se musí dávka kortikosteroidů snižovat postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě 
závažných, opakujících se nebo jakýchkoli život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, 
autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab 
je humánní monoklonální protilátka, a nepředpokládá se, že inhibice nebo indukce enzymů cytochromu P450 (CYP) nebo jiných enzymů metabolizujících léky současně podávanými přípravky bude mít dopad na 
jeho farmakokinetiku. Vzhledem k potenciální interferenci systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv s farmakodynamikou nivolumabu je třeba se jejich podávání na počátku, před zahájením léčby, 
vyhnout. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, 
pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky:* Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, svědění, průjem a nauzea, zvýšení AST, 
ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie; 
u kombinace s ipilimumabem i hypotyreóza, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, 
viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním 
obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v 10ml injekční lahvičce s uzávěrem a tmavě modrým, resp. šedým odklápěcím uzávěrem; 24 ml koncentrátu 
ve 24 ml injekční lahvičce s uzávěrem a červeným odklápěcím uzávěrem. Velikost balení: 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb EEIG, Bristol-Myers-Squibb House, Uxbridge Business 
Park, Sanderson Road, Uxbridge, MiddlesexUB8 1DH, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-002. Datum první registrace: 19. 6. 2015. Datum poslední revize textu: září 2018. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii, pokročilý renální karcinom, nemalobuněčný 
karcinom plic a s účinností od 1. 9. 2018 také v indikaci klasický Hodgkinův lymfom. Podrobné informace o tomto přípravku jsou dostupné na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, www.b-ms.cz. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.
*Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku.
1. Weber JS, et al. Nivolumab versus chemotherapy in patients with advanced melanoma who progressed after anti-CTLA-4 treatment: a randomized, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2015;16:375–84. 2. Robert C, et al. Nivolumab in Previously Untreated Melanoma without 
BRAF Mutation. N Engl J Med 2015;372:320-30. 3. Weber J, et al. Adjuvant Nivolumab versus Ipilimumab in Resected Stage III or IV Melanoma. N Engl J Med. 2017;377:1824-1835. 4. Opdivo® Souhrn údajů o přípravku, 2018. 5. Brahmer J, et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Squamous-Cell 
Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2015 Jul 9;373(2):123-35. 6. Borghaei H, et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2015;373(17):1627-39. 7. Motzer JR, et al. Nivolumab versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma. 
N Engl J Med 2015;373:1803-1813. 8. Ansell SM, et al. PD-1 blockade with nivolumab in relapsed or refractory Hodgkin‘s lymphoma. NEJM 2015;372(4):311-9. 9. Younes A, et al. Nivolumab for classical Hodgkin‘s lymphoma after failure of both autologous stem-cell transplantation and brentuximab 
vedotin: a multicentre, multicohort, single-arm phase 2 trial. Lancet Oncol 2016;17(9):1283-94. 10. Ferris RL, Blumenschein G Jr, Fayette J, et al. Nivolumab for Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck. NEJM 2016;375(19):1856-1867. 11. Sharma P, et al. Nivolumab in metastatic 
urothelial carcinoma after platinum therapy (CheckMate 275): a multicenter single-arm, phase 2 trial: Lancet Oncol 2017;18:312-22. 
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pacientům s pokročilým maligním melanomem 
včetně adjuvantní léčby1,2,3,4

předléčeným pacientům s pokročilým NSCLC4,5,6

předléčeným pacientům s pokročilým renálním karcinomem4,7

pacientům s recidivujícím nebo rezistentním Hodgkinovým lymfomem
po předchozí léčbě (ASCT a brentuximab vedotin)4,8,9

pacientům s rekurentním nebo metastazujícím SCCHN, kteří progredují při 
nebo po předchozí léčbě platinovými deriváty4,10

pacientům s pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem
po selhání léčby platinovými deriváty4,11



Od minulého úvodníku už uplynulo hodně kapek z infuzí a už zase sedíme 
s naším pacientem Štístkem v infuzní místnosti. Kape do něj další sada Opdiva. 
Je happy, protože magnetická rezonance z minulého týdne u něj opět neproká-
zala progresi melanomu, tak můžeme zase pokračovat s anti-PD-1 inhibitorem. 
Pán je extrémně komunikativní, takže když napojuji infuzní set na jeho port, 
napadla ho první otázka: „Byl u vás v rodině někdo chirurgem?“ „Jak se to vezme,“ odpověděl jsem mu. 

Můj tatínek byl oční lékař. První rok po promoci v roce 1949 ale dostal umístěnku do Liptovského 
Mikuláše, kde strávil příjemný a poučný rok na místní chirurgii. Tedy na oddělení, které se tak dalo s tro-
chou nadsázky označit. Dnešním standardům podle mého názoru moc neodpovídalo. Ne že by měli málo 
pacientů. Z Chopku vozili každý den několik nešťastníků s polámanými údy, operovalo se od appendixů 
přes mimoděložní těhotenství až po žaludeční vředy. Potud normální provoz. Rozdílem bylo personální za-
bezpečení. Oddělení mělo primáře a jednoho lékaře, kterým byl můj tatínek. S panem primářem v podstatě 
jen operovali. Tatínek jen ve volných chvilkách zaběhl na ambulanci, aby zapsal: „Spadol z bicykla, fraktúra 
humeru, sádrový Desault, prepustený v dobrom stave.“ Pacient se vrátil do Bratislavy a nikdo už za půl 
roku nebyl schopen zodpovědět pojišťovně jestli byla zlomená levá nebo pravá paže.

Pan primář tatínkovi poradil, ať si koupí pro začátek publikaci Válečná chirurgie, která pro lékaře jeho 
formátu a charakteru provozu na oddělení plně postačuje. Měli jsme ji doma v knihovně ještě po padesáti 
letech od války. S těmito zkušenostmi pak nebylo pro tatínka zatěžko provést enukleaci oka, natož odstranit 
šponu z rohovky.

Takové válečné zkušenosti se hodí v každém oboru. Nedávno mne napadlo, že bych mohl volný čas 
využít na dobročinné účely. Teď nemám na mysli náš Stan proti melanomu, ale péči o bezdomovce. Začal 
jsem proto navštěvovat zdravotnické zařízení, které se na bezdomovce specializuje a kde se setkávám  
s tou opravdovou dermatovenerologií, kvůli které by kolegové z jiných oborů kožní nikdy nešli dělat. Po-
věstní červi v zeleně povleklých vředech s olivovým hnisem a s odérem, který je typickým parfémem 
každého správného bezdomovce, jsou jen vrcholkem ledovce. Troufám si říct, že každý pacient je unikátní, 
ale skoro všechny spojují nálezy, které bych hledal v tatínkově Válečné chirurgii, jen bych ji přejmenoval na 
Válečnou dermatovenerologii. Možná to bude zajímavý námět pro vydavatelství Mladá fronta, až vyprodají 
mou aktuální dermatologickou knížku pro nelékaře, kterou jsme připravili s docentkou Laurou Janáčkovou.

Medicína by se tam mohla skloubit se životními příběhy. Co byste proradili bezdomovci s „mikrobi-
álem“ na všech místech integumenta, která si dovedete vůbec představit? Poslal jsem ho na hospitalizaci 
hned ten večer, kdy jsem ho vyšetřil, a celou noc jsem se děsil toho, že na mne bude od brzkého rána 
čekat vrchní nebo staniční sestra s browningem, aby se mi za to příkoří, které jsem způsobil jejím sest-
řičkám, pomstila. Kupodivu ráno jsem se dostal na kliniku bez úhony a ještě v deset hodin jsem se ve své 
pracovně těšil plnému zdraví. „Přece tady nebudu sedět až do soudného dne,“ řekl jsem si už s nádechem 
kuráže. „Zřejmě se změnila doba a na klinice v rozvinutém kapitalismu už zase přestávají rozhodovat sest-
ry, a koho hospitalizujete, mohou svobodně posoudit lékaři,“ řekl jsem si a vyrazil se na toho našeho ptáč-
ka opatrně mrknout. Na lůžkách jsem ho nenašel. „Byl včera večer nějaký příjem?“ Lepší otázka staniční 
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do nemocnice,“ ubezpečil mě bezelstně. „Plánované příjmy máme do deseti hodin, přijďte dříve,“ požádal 
jsem ho. Slíbil.

	 Něco mi říkalo, že se zítra zase nebude nic dít. Skutečně. Hoch nikde. Už jsem se na něj těšil v ordina-
ci příště. Přišel. Přibyl mu jen erysipel na levém bérci s masivní lymfangoitidou do třísel a teplota 37,8 °C.  
„Tak tohle vás snad už přesvědčí,“ začal jsem bez většího vysvětlování. Ještě jednou si ověřil, kde máme 
nemocnici a hrnul se ven. Ordinoval jsem dál a za dvě hodiny jsem ho zahlédl v čekárně. „Já tam nedojdu,“ 
prohodil schváceně. Vzal jsem ho do ordinace. Měl 39,8 °C a opravdu nevypadal dobře. Šel jsem mu za-
volat sanitku. „Aha, bezdomovec. A máte to v nemocnici domluvené? Minule jsme s takovým podobným 
objeli celou Prahu, nikdo nám ho nepřijal a nakonec se s ním naše posádka domluvila, že ho vysadí na 
Hlavním nádraží a do zprávy napíše, že jim na křižovatce utekl,“ informovala mne operátorka. Nakonec 
jsem ji přesvědčil. Pacienta jsem si pro jistotu naložil do sanitky sám (viz obr.) a ráno si vyslechl příběh  
s noční koupelí. Naštěstí sloužila Anička. Klinika už dopoledne nezapáchala. Anebo už mám taky chronic-
kou rýmu.

„Naštěstí ale máte na klinice i tu nejmodernější léčbu,“ připomněl mi pan Štístko. V tom jsem mu dal 
rád zapravdu. Díky klinickým studiím se dostaneme k terapii, která tu ještě několik let nebude, a my ji mů-
žeme nabízet nejen našim pacientům, ale i nemocným, které obtížně léčí stávajícími prostředky kolegové 
na jiných pracovištích v České republice. Rádi je od nich přebíráme a léčíme. 

Aktuálně nabízíme léčení středně těžké a těžké psoriázy u dětí nebo obézních dospělých, chronické 
kopřivky, atopického ekzému u dětí i dospělých, a to nejen těžké formy, ale i mírné formy novou cílenou 
léčbou, maligního melanomu v adjuvanci, tedy u pokročilých nálezů po kompletním odstranění melanomu 
v indikacích, kde se dříve dával interferon alfa, brzy přijde i možnost biologické léčby alopecia areata  
a dalších indikací.

A pan Štístko už má svoje Opdivo v sobě. „Můžete domů a hodně štěstí,“ popřál jsem mu na cestu.

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

sestře mne nenapadla. Co mne ale napadlo hned, 
bylo, že teď to přijde. Třeba že Anička od včerejška 
ještě pořád plaví bezdomovce v koupelně a škemrá 
o vystřídání. Je unikátní. Anička. Přes chronickou 
rýmu ji totiž zasáhnou jen ty nejsilnější olfaktorické 
stimuly, a proto ji využíváme na péči o klienty, kteří 
jsou pro nás respirační výzvou. 

Ale nestalo se z toho nic. Náš ptáček nepřiletěl. 
Za týden přišel jako by nic do ordinace znovu. Jen  
v trochu horším stavu, pokud je vůbec něco tako-
vého možné. „Musíte si k nám jít lehnout,“ apeloval 
jsem na něj. Neprotestoval. Napsal jsem zprávu, 
dal mu ji do ruky a znovu vysvětlil cestu. „Dnes 
to nestihnu, kamarád mi hlídá vozík s věcmi jen 
do večera. Musím najít někoho jiného na pohlídá-
ní. Peníze mám. Ještě dnes si koupím budící čaj, 
abych se hned po probuzení kolem poledne dostal 
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CELOTĚLOVÝ DIGITÁLNÍ DERMATOSKOP

S námi jste vždy o krok napřed

NEJMODERNĚJŠÍ DIAGNOSTIKA VE VAŠICH RUKOU FF

více informací naleznete na www.medicaltech.cz

VÁŠ PARTNER NA CELÝ ŽIVOT

eCO2 laser
operační a frakční laser

Radiofrekvenční
INFINI

vysoce fokusovaná RF

Thuliový laser 
LASEMD
aplikace sér

odstranění pigmentací

SPECTRA XT
Nd: Qsw 

Hollywood peeling
odstranění tetování

Kontakt: Ing. Filip Žampach, tel. +420 603 484 004, e-mail: info@medicaltech.cz
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SOUČASNÁ ROLE LASERŮ
V TERAPII ONYCHOMYKÓZY
šmucler, r.   asklepion-lasercentrum praha

Souhrn: Onychomykóza postihuje asi 5,5 % světové populace a představuje 50 % onemocnění neh-
tů. Existuje velké množství medikamentózních postupů topických či systémových, ale žádný nesplňuje 
všechny potřebné parametry. Proto vznikají další alternativní léčebné postupy. Velké množství studií 
po roce 2010 je věnováno využití nejrůznějších typů laserů, jejichž nasazení bylo následně schváleno 
a je součástí klinické praxe. S odstupem času můžeme analyzovat studie. Stále nemáme konsenzus 
na optimálním typu a nastavení laseru. Léčebné výsledky jsou z hlediska medicínského nedostatečné, 
z hlediska estetického uspokojující. Lasery nemohou být nyní považovány za vhodnou monoterapii 
konkurující výsledky medikamentózní léčbě. S řadou výhrad jsou využitelné k dosažení dočasných  
a estetických cílů. Své místo mají v druhé terapeutické vlně a asi v kombinované léčbě, kde však jsou 
studie příliš heterogenní ve smyslu parametrů a použitých medikamentů.  

Klíčová slova: onychomykóza – laser 

summary: Onychomycosis affects for about 5.5 % of the world's population and accounts for 50 % of 
nail diseases. There are a large number of topical or systemic medication procedures, but none of them 
meets all the necessary parameters. That is why other alternative treatments are created. A large number 
of studies after the year 2010 are dedicated to the use of various types of lasers, the deployment of which 
has subsequently been approved and is part of clinical practice. With time, we can analyse the results of 
many studies. We still have no consensus on the optimal laser type and setting. The therapeutic results 
are medically insufficient, aesthetically satisfactory. Lasers can not now be considered as a suitable 
monotherapy that competes with drug treatment results. With some reservations, they can be used to 
achieve temporary and aesthetic goals. They have a place in the second therapeutic wave and perhaps in 
combination therapy, but the studies are too heterogeneous regarding parameters and used medications.

Key words: onychomycosis – laser

onychomykóza postihuje asi 5,5 % světové populace a před-
stavuje 50 % onemocnění nehtů.

Úvod
Onychomykóza je mykotické onemocnění nehtů 
postihující podle recentních studií 5,5 % světo-
vé populace a představující asi polovinu všech 

onemocnění nehtů způsobených zejména der-
matofyty, ale i jinými agens (1). Patogeny jsou 
geograficky různorodé s dominancí Trichophyton 
rubrum a Trichophyton mentagrophytes v Evropě 
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a v Severní Americe (2). Predisponujícími faktory 
jsou zejména vyšší věk, diabetes mellitus, před-
chozí trauma nehtu, ale i nevhodná obuv či nedo-
statečná hygiena (1). Léčba je medicínsky nutná 
pro zabránění snižování kvality života a vzniku 
dalších komplikací, jak lokálních, tak i třeba psy-
chiatrických (1). Velkou motivací řady pacientů je 
obnovení původního vzhledu, a tak se řada z nich 
léčí v oblasti tzv. estetické medicíny i bez úhrad 
zdravotních pojišťoven. Dominantní terapeutic-
kou modalitou jsou systémová antimykotika, kde 
však musíme řešit lékové interakce, hepatotoxicitu 
nebo postižení srdce (2). Jestliže efektivita systé-
mových prostředků není dostatečná, u topických 
se dále snižuje. Řešením jsou nejrůznější kombi-
nace medikamentů nebo i jiných modalit, zejména 
chirurgických. Klíčová je mykologická diagnostika  
a cílená léčba. Velké množství pacientů se ale léčí 
samostatně, nedodržuje léčebný režim, popřípadě 
má jiná onemocnění, neboť byla diagnóza stanove-
na pouze klinicky a nikoli verifikována mykologicky 
(3). To vše vede, s přihlédnutím na obrovský trh,  
k hledání metody s vyšší účinností, menšími nežá-
doucími účinky a vysokou compliance danou rych-
lostí léčby (3). Podle mnohých autorů se takovou 
metodou zdají být lasery.

vývoj využití laserů v léčbě onychomykózy
Onychomykóza je jednou z nejstarších diagnóz, 
u které se zkoušelo využití laserů v dermatologii. 
Vývoj, trvající mnoho desetiletí, způsobil, že pro 
nespecialistu je prakticky nemožné se neztratit  
v desítkách různých systémů, zcela odlišných stra-
tegií a tisíců možných nastavení přístrojů. 

Primárním cílem byla chirurgická asistence při 
léčbě ve smyslu ablace části nehtu, ztenčení či 
perforace k zajištění lepšího průniku topických pre-
parátů. První postupy byly publikovány a patento-
vány už v sedmdesátých letech dvacátého století 
(4). Mezi lety 1980 a 1990 nalezneme 56 pionýr-
ských studií, které ve všech případech mechanicky 
zlepšovaly (nebo se o to aspoň snažily) přístup 

topického léku k nehtovému lůžku (5). Typickým 
představitelem byl CO2 laser v kontinuálním chi-
rurgickém módu, ale používaly se i lasery pulzní 
k penetraci nehtu (6). Vždy šlo o alternativu ke 
skalpelu či brusným nástrojům bez zvýšení efek-
tů, zato však se zvýšením nákladů léčby. Koncem 
druhého tisíciletí se objevila idea naopak posílit 
obranyschopnost využitím biostimulačních laserů 
(7), což je postup, který s výrazným zvýšením vý-
konu laserů se současným snižováním jejich ceny, 
přetrval dodnes – zejména v podobě přístrojů pro 
každodenní domácí využití pacientem, kde se navíc 
využívá i fungicidního efektu některých vlnových 
délek světla. Po roce 2000 se strategie začíná mě-
nit a cílem je působit jednak dostatečně vysokou 
teplotou ke zničení patogenů a zároveň hledat vl-
nové délky laserů, které přímo rozruší dermatofyta 
jejich selektivním zasažením bez poškození okolí. 
Tomuto směru se bude věnovat toto sdělení. 

Princip současných terapeutických 
laserů v léčbě onychomykózy a jejich 
technické parametry
Pracujeme s dvěma principiálními postupy a jed-
ním pomocným (1, 3):

1. Většina laserů se snaží o časově omezené za-
hřátí ložiska zasaženého dermatofyty na tepolotu 
přesahující 50 °C, ideálně 60 °C. Využívá se ča-
sový interval, který už je mykotoxický, ale nikoli 
obecně nekrotizující.

2. Část laserů má přímý účinek na chromofory 
xantomegnin, chinin a melanin, čímž selektivně 
působí mykotoxicky.

Ideální je kombinace obou těchto efektů, která 
umožňuje buď zvýšit účinnost, nebo snížit teplotu, 
při které se ošetřuje. Zvýšená teplota způsobuje 
bolest, a to je hlavním problémem této modality, 
neboť primárním cílem bylo zlepšit compliance 
pacienta. Pletora publikací tak je způsobena sna-
hou najít ideální kombinaci vlnové délky a času, 
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která by dosáhla buď vyléčení jedním, byť boles-
tivým ošetřením (to se prakticky nedaří), anebo 
se snaží dosáhnout přijatelné bolesti, při které je 
pacient ochoten docházet na opakovaná ošetření, 
kterými je počet patologických agens snižován, ať 
už v monoterapii, či za současné medikamentózní 
léčby. Používají se v publikovaných studiích vlnové 
délky laserů v rozpětí 750–1300 nm (fakticky se 
experimentuje i s dalšími), kdy máme dostatečný 
průnik světla přes nehet či kůži až na místo infekce. 
Bolestivost a efektivita stoupají s délkou impulsu, 
to jsou takzvané lasery s dlouhým impulsem (mik-
rosekundy). Ten však některé systémy zkracují ve 
snaze o akceptaci pacienty na impulsy krátké (na-
nosekundy), velmi krátké (pikosendy) a zkouší se 
i systémy femtosekundové. Čím kratší je délka im-
pulsu, tím více se spoléhá na zasažení chromoforů.

Pomocným efektem laserů je prohřátí nehtového 
lůžka a vyvolání reparativního zánětu, který po-
máhá imunitním reakcím a regeneraci. Je důležité 
říci, že regulační orgány, zejména americká FDA, 

schvalují laserovou a medikamentózní léčbu ony-
chomykózy na základě odlišných kritérií. Zatímco 
u medikamentózní léčby vyžadují dosažení myko-
logických kritérií (eliminace agens), u laserových 
stačí klinický výsledek v podobě dorůstání neposti-
ženého nehtu – jde o estetický výsledek terapie (2). 
Už proto nejsou obě modality snadno zaměnitelné.

obvyklý terapeutický postup 
Strategie všech laserů spočívá v postupném pro-
hřívání postiženého lůžka, výjimečně jedním, ob-
vykle několika průchody laserového paprsku v jed-
nom ošetření (viz obr. 1). Bohužel, počty průchodů, 
použitá energie či délka pulsu a z toho odvozené 
teploty v nehtovém lůžku, se liší prakticky ve všech 
studiích. Většina studií nyní doporučuje opakované 
ošetření, ale opět počet návštěv se velmi liší, nej-
častěji jsou to 3–4. Stejné je to s intervalem mezi 
návštěvami – může být ve dnech, jindy je to týden, 
nejčastěji měsíc. Není jasná teorie, proč by měl být 
interval kratší či delší, jedná se pouze o empiric-
ká pozorování. Původně byla cílem monoterapie. 
Dnes můžeme nalézt studie kombinující laser prak-
ticky s jakoukoli jinou modalitou. Nejčastěji se ale 
jedná o topickou aplikaci léků, neboť prapůvodním 
cílem je vyhnout se komplikacím po systémovém 
podání antimykotik (2). Tím vznikla matice postu-
pů, kterou prakticky nelze vyhodnotit.

výsledky studií
Autor nalezl v srpnu 2018 celkem 4 680 prací, 
které se zabývají použitím laserů v léčbě onycho-
mykózy. Kombinovaným termálně-fotoselektivním 
účinkem se po selekci s pomocí databází Google 
Scholar a Web of Science zabývalo dle názoru 
autora 1 170 prací. Alespoň abstrakt jsem získal  
u 974 prací. Velká většina prací byly jednotlivé ka-
zuistiky, potvrzující práce sponzorované firmami 
nebo studie bez jakékoli kontrolní skupiny. Jako 
kritérium pro analýzu jsem si zadal: onychomykó-
za musela být diagnostikována mykologicky; stu-
die musela mít jedno z hodnotících kritérií stano-
vených americkou FDA, tj. buď kompletní vyléčení 

o
b

r. 
1

typický postup zahřívání nehtového lůžka 
laserem
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(negativní mikroskopie, negativní kultivace, 100% 
čistý růst nehtu), mykologické vyléčení (negativ-
ní mikroskopie nebo/a negativní kultivace) nebo 
klinické zlepšení (zcela fyziologický růst nehtu 
popřípadě zásadní zlepšení. Tato kritéria splňovalo 
pouze 23 studií. Vysokou míru vědecké kvality, tj. 
randomizaci a kontrolu, jsem našel jen u 9 studií 
(tedy přes zdánlivé množství studií je dat nemnoho 
a vždy s jinými parametry). Alespoň jednoduše za-
slepených bylo dalších 7 studií. 15 studií hodnotilo 
mykologické vyléčení, přičemž negativní mikrosko-
pii i kultivaci u všech nehtů daného jedince našli 
autoři (4 studie) mezi 7–25 %, průměr z celkového 
počtu pacientů je 13 %; negativní kultivace (7 stu-
dií) byla u 25–95 %, vážený průměr je 48 %. Pokud 
jde o jednotlivé nehty, pak negativní mikroskopii  
i kultivaci u všech nehtů daného jedince našli autoři 
(6 studií) mezi 20–90 %, průměr z celkového počtu 
pacientů je 42 %. Negativní kultivace u izolovaného 
nehtu (11 studií) byla u 40–95 %, průměr z celko-
vého počtu pacientů je 63 %. Je mimo jiné vidět, že 
soustředění se s laserem na jeden postižený nehet, 
samozřejmě neovlivní vedlejší, zdánlivě neinfikova-
ný. To je rozdíl proti systémové léčbě. Pokud jde 
o jednotlivé nehty a jejich klinické zlepšení nebo 

vyléčení (kritéria byla značně různorodá (23 stu-
dií) udali autoři výsledky v  rozptylu  25–100 %, 
průměr z celkového počtu pacientů je 71 %. Nej-
lepších výsledků bylo dosaženo s Nd:YAG laserem 
(typ GentleYAG) s energií impulsu 10Jcm-2 ošet-
řením impulsem o délce 0,3 ms s minimálně 4 prů-
chody laserem v jedné terapii a minimálně čtyřmi 
návštěvami, při rezistenci až šesti návštěvami (8).  
U částečně vyléčených autoři doléčovali systé-
movou terapií. Jedná se ovšem už o významnou 
energii, a tak pacienti hodnotili bolest jako 5,1 na 
obvyklé škále 0–10. 

současné místo laserů v terapii 
onychomykózy
Lasery založené na kombinaci fototepelného  
a fotosektivního účinku potvrzují v praxi to, na co 
byly schváleny, tj. poměrně vysokou úspěšnost  
v klinickém léčení nehtů a tedy zlepšení jejich 
vzhledu (2). Zdaleka nedosahují účinnosti v eli-
minaci mykotického agens jako systémová te-
rapie či potencovaná topická, kde vyžaduje FDA 
alespoň 30% účinnost (řada preparátů je nad 60 
%) (2, 3). Proto řada autorů nedoporučuje lasery 
jako terapii první volby, ale jen při kontraindikacích 

o
b

r. 
2improvizovaný kryt pro prohřívání nehtu do bolesti vysoušečem vlasů  

(ukázka na zdravém modelu)
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systémové léčby, popřípadě pokud ji pacient od-
mítá nebo selhává compliance (2). Monoterapie 
lasery si může klást pouze estetické cíle (2, 3), tj. 
zlepšit vzhled nehtů. Logicky se nabízí kombinace 
obou přístupů, což je však finančně nejnáročnější 
způsob léčby. Zkušenost z pracoviště autora uka-
zuje, že investice do laserové léčby zvyšuje com-
pliance pacienta a výsledky kombinované terapie 
jsou uspokojivé, jakkoli nemůžeme nabídnout 
randomizovaná data. 

Jsou i jiné způsoby potenciace účinku. Autor toho-
to sdělení publikoval například pokračování termo-
terapie tak, že po laserovém ošetření si aplikoval 
pacient každodenně po očištění končetin teplo  
s pomocí vysoušeče vlasů a jednoduchého, im-
provizovaného chrániče okolí s pomocí papírového 
krytu (obr. 2). Výsledky byly v šes-
timěsíční kontrole bez jednoho paci-
enta absolutní (9). Nevíme však, zda 
agens zničil laser či domácí terapie  
a zda se i nezlepšila hygiena apod.

Nové alternativy
Novým způsobem využití laserů a jiných zdrojů 
světla pro léčbu onychomykózy je fotodynamic-
ká terapie za použití nejčastěji derivátů kyseliny 
aminolevulové či metylénové modři, látek se však 
zkouší celá řada. Obvykle je nejprve nehet změk-
čen či přímo penetrován jiným laserem a následně 
probíhá různě dlouhá inkubace pod obvazem (10, 
11). Následně je nehtové lůžko ozářeno. Publikací 
už jsou desítky, ale vesměs se jedná o kazuistiky, 
klinické studie jsem nalezl dvě, jedna s klinický 
výsledkem 36 % (10) a druhá se 100% klinickým 
výsledkem pro lehkou onychomykózu a 63% pro 
těžší případy (11). Negativem fotodynamické tera-
pie je často značná bolestivost pro pacienta. Tato 
technologie je zjevně v počátcích, ale má smysl 
sledovat její vývoj a výsledky. 

doc. mudr. roman Šmucler, Csc.
LF a LF Plzeň, Univerzita Karlova Praha
Klinika maxilofaciální chirurgie a stomatologie 
Univerzita PJ Šafaříka, Košice
ASKLEPION - Lasercentrum Praha
roman.smucler@lf1.cuni.cz
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12. KONFERENCE AKNÉ 
A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY
nevoralová, z.   kožní oddělení nemocnice v Jihlavě

V pátek dne 2. listopadu 2018 se konala v kongre-
sových prostorách hotelu Holiday-Inn v Brně 12. 
celostátní konference na téma Akné a obličejové 
dermatózy pořádaná sekcí Akné a obličejové der-
matózy České dermatovenerologické společnosti. 
Počet účastníků byl rekordní: 202. Konferenci za-
hájili doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. osobně  
a prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, 
FCMA prostřednictvím záznamu. Oba uvítali hosty 
i ostatní účastníky konference a popřáli jim získání 
mnoha odborných znalostí.

Na programu bylo tentokrát 16 zajímavých sdě-
lení. Ta byla rozdělena do tří skupin: přednášky 
hostů a další souhrnná sdělení, kazuistiky a fi-
remní sdělení. Jako první vystoupila as. MUDr. 
Marta Olejárová, CSc. z Revmatologického ústa-
vu v Praze se souhrnnou přednáškou NOVINKY  
V DIAGNOSTICE A TERAPII SYSTÉMOVÉHO LU-
PUS ERYTHEMATODES Z POHLEDU REVMATO-
LOGA. Uvedla, že systémový lupus erythemato-
des (SLE) je systémové autoimunitní onemocnění 
s velmi pestrými projevy a variabilním průběhem 
a prognózou. Diagnóza SLE je založena na pří-
tomnosti typických klinických příznaků a charak-
teristických laboratorních nálezů; v současnosti 
jsou doporučena klasifikační kritéria SLICC z roku 
2012. Diagnóza je splněna při přítomnosti nej-
méně čtyř kritérií, z nichž alespoň jedno musí být 
klinické a jedno laboratorní. Klinická, laboratorní 
i imunologická kritéria byla podrobně rozebrána. 
Základem léčby SLE je protizánětlivá a imuno-
supresivní léčba. Standardně jsou v léčbě užívány 

glukokortikoidy, antimalarika a imunosupresiva 
(metotrexát, azathioprin, cyklofosfamid, cyklo-
sporin A), nově též biologická léčba (belimumab, 
rituximab). Nedílnou součástí léčby SLE jsou 
nefarmakologická opatření jako je fotoprotekce, 
ochrana před infekcemi, úprava životosprávy  
a racionální dieta. Strategie léčby musí být navr-
žena individuálně a zohledňuje aktivitu onemoc-
nění, rozsah viscerálního postižení, přidružená 
onemocnění a jejich terapii, dále věk a pohlaví ne-
mocného; u mladých žen ve fertilním věku i event. 
plánovaní gravidity. Terapii SLE vede revmatolog 
ve spolupráci se specialisty dle typu postižení.

Následovala přednáška prim. MUDr. Jitky Vokur-
kové, Ph.D. z oddělení dětské plastické chirurgie 
FN Brno VROZENÉ VADY OBLIČEJE. Dle paní pri-
mářky vznikají vrozené vývojové vady obličeje 
v raném stádiu formování embrya a patří stále  
k nejčastějším vadám. Incidence se v dlouhodo-
bém sledování nemění, v krátkodobém kolísá. Přes 
pokročilou prenatální diagnostiku je stále podobný 
výskyt typické formy rozštěpu rtu, čelisti a patra  
v různé intenzitě (jeden novorozenec na 600 dětí 
bez rozštěpu). Nadále se rodí děti s atypickými 
vzácnými rozštěpy obličeje i nezvyklými syndromy. 
Primární léčba je vždy chirurgická, plastický chi-
rurg plánuje operace v různém časovém sledu dle 
typu vady. Následná péče je multioborová s lékaři 
ORL, stomatology, ortodonty, logopedy, psycholo-
gy a dalšími, a proto je komplexní péče koncentro-
vána na specializovaná pracoviště. Úzká meziobo-
rová spolupráce zejména s dětskou dermatologií je 
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v léčbě hemangiomů, cévních malformací, vroze-
ných melanocytárních névů, epidermolisis bullosa  
a dalších. Přednáška byla doplněna velmi názor-
nou fotodokumentací. 

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA 
se ve videozáznamu věnoval NOVINKÁM V BIOLO-
GICKÉ LÉČBĚ V DERMATOLOGII. Biologické léky  
v dermatologii znamenaly revoluční převrat v léčbě 
lupénky, psoriatické artritidy, acne inverza a chro-
nické kopřivky v posledním desetiletí. Jsou určeny 
pro léčbu těch stádií chorob, které již konvenční 
léčba není schopna zvládnout. Dělí se na inhibitory 
tumor necrosis faktoru alfa, inhibitory interleukinu 
12/23, interleukinu 17 a interleukinu 23. Ukončení 
patentové ochrany pro biologické léky první gene-
race znamenalo příležitost pro výrobce vyvinout 
velmi podobné verze původních autorizovaných 

biologických léků – tzv. biosimilary. S tím je spo-
jeno snížení ceny originálních léčiv, dostupnost 
léčby pro větší množství pacientů, umožnění vstu-
pu nových molekul, více léčebných možností pro 
lékaře, ale vyvstávají i nová kriteria pro posuzování 
bezpečnosti a rizik této léčby. Biosimilární léky ne-
mohou být označeny jako identické, s tím souvisí  
i otázka imunogenecity. Není vhodný nemedicíncký 
switch originální biologikum – biosimilars z důvo-
du snížení ekonomických nákladů, protože nemů-
žeme vyloučit poškození pacientů z důvodů tvorby 
protilátek proti léčivu. Proto je vhodné biosimilars 
nasazovat spíše u naivních (zatím neléčených) pa-
cientů. 

Již tradiční zahraniční host primářka MUDr. Hana 
Zelenková, Ph.D., MBA přednesla pojednání 
MOŽNOSTI LIEČBY KELOIDNÝCH A ATROFICKÝCH 
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JIZEV V OBLASTI HLAVY A OBLIČAJA – NOVÉ 
POZNATKY. Uvedla, že pro většinu populace  
představují jizvy dlouhodobý estetický a psychic-
ký problém. Především v oblasti obličeje a hlavy 
jizvy často omezují jak profesionální, tak i spo-
lečenský život postižených. Terapeutických mož-
ností je relativně hodně, zahrnují intralesionální 
aplikaci kortikoidů, kryoterapii, laserovou léčbu, 
chirurgickou remodelaci, mikrodermabrazi, apli-
kaci AHA kyselin, silikonového gelu nebo siliko-
nové náplasti. Jsou možné kombinace různých 
metod. Konečný efekt nemusí být vždy uspokoji-
vý. Jizvy narušující vzhled pacienta nebo ty, které 
ho jakýmkoliv způsobem omezují (hypertrofické, 
keloidní nebo atrofické) vyžadují intenzívní léčbu. 
Dobré efekty mívá laserová terapie a dále kom-
binované metody včetně aplikace plazmy, kar-
boxiterapie, rehabilitace, masáží a tlaku. Velmi 
efektivní jsou v případě atrofických jizev tunneling  
a nové systémy deliberacie. 

Následovala přednáška doc. MUDr. Jarmily Rulco-
vé, CSc. ROSCO KLASIFIKACE RŮŽOVKY. V úvodu 
sdělení paní docetka uvedla, že pro rozaceu je ty-
pická řada klinických projevů počínaje erytémem 
různé intenzity, zánětlivými projevy se střídáním 
progrese a regrese až po trvalé fymatózní změny. 
Dosud stále užívaná klasifikace z roku 2002 byla 
provedena jako určitý „dočasný stav“, který měl 
být dle potřeby dále upravován. Ukázalo se, že 
existuje rozpor mezi čtyřmi stanovenými subtypy 
a mezi základními znaky (fenotypy), neboť základní 
fenotypické znaky se prolínají všemi čtyřmi sub-
typy. Klasifikace a léčba vedená dle fenotypů má 
pro pacienta větší přínos, protože se můžeme za-
měřit právě na ten (ty) příznak(y), které pacienta 
nejvíce obtěžují. Byla jmenována skupina odborní-
ků Národní společnosti pro rozaceu, kterou tvořilo 
17 dermatologů a 3 oftalmologové z celého světa. 
Cílem skupiny bylo vytvořit mezinárodní konsen-
zus o diagnóze a určení závažnosti onemocnění 
se zaměřením na zlepšení výsledného stavu pa-
cientů. Výsledkem jednání bylo vytvoření panelu 
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doporučení ROSacea COnsensus (ROSCO) pro 
hodnocení diagnózy, klasifikace a léčby rozacey 
nově dle fenotypu. Byly přehodnoceny primární  
a sekundární rysy růžovky za účelem racionalizo-
vat diagnózu a klasifikaci na základě fenotypového 
přístupu. Pro klasifikaci rozhodující jsou klinické 
příznaky a obtíže, které se dělí na diagnostické, 
hlavní a vedlejší. Diagnostické fenotypy jsou per-
zistující fixní centrofaciální erytém různé intenzity 
periodicky zvýrazňovaný působením typických 
provokačních faktorů a fymatózní změny. 

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. přednesla mate-
riál s názvem LÉČBA AKNÉ A RŮŽOVKY V TĚHO-
TENSTVÍ. Poukázala na skutečnost, že ženy mohou 
být postiženy akné i růžovkou i v období těhoten-
ství. Pro bezpečnou léčbu obou chorob v tomto 
období existuje jen limitovaný počet možností. Po-
kud je to možné, měly by být k terapii v graviditě 

použity pouze lokální prostředky. Mají obecně lepší 
bezpečnostní profil než léky celkové a minimální 
až téměř nulovou systémovou absorpci, a proto je 
u nich nejmenší riziko expozice fetu. Pokud jsou 
aplikovány řádně, je dosaženo vynikajících výsled-
ků. Pro akné je možno užít kyselinu azelaovou, 
erytromycin, klindamycin a benzoylperoxid. U zá-
važnějších forem akné hraje lokální léčba také vý-
znamnou roli, může být podpořena užitím fyzikální 
léčby včetně světloléčby. Když je nezbytná systé-
mová terapie, je možno užít perorální erytromycin, 
perorální kortikosteroidy a zinek. Pro růžovku jsou 
metodou volby kyselina azelaová, metronidazol  
a síra. U závažnějších forem růžovky lze užít per-
orální metronidazol, výjimečně i perorální erytro-
mycin a kortikosteroidy. U obou chorob je nutné 
minimalizovat všechny známé provokační faktory, 
dodržovat zdravý životní styl a používat vhodnou 
dermokosmetiku. 
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MUDr. Nevoralová se věnovala ještě dalšímu 
tématu, a to ACNE FULMINANS – NOVÁ KLASI-
FIKACE A LÉČBA. Nová klasifikace a léčba acne 
fulminans (AF) a jejích variant byla vytvořena  
v roce 2017 skupinou 12 odborníků se zkušenost-
mi v diagnostice a léčbě závažných forem akné. 
Byly stanoveny čtyři základní varianty AF dle příči-
ny a klinických projevů. Spektrum klasické AF bylo 
rozděleno na skupinu s pouze kožními příznaky – 
acne fulminans without systemic symptoms a na 
formy se závažnými systémovými příznaky – acne 
fulminans with systemic symptoms. Léčba izotreti-
noinem může aktivovat AF u pacientů se závažnou 
formou akné, obzvláště když je léčba zahájena vy-
sokými dávkami léku. Tato forma většinou nemá 
systémové příznaky a je nazývána isotretinoin-
-induced acne fulminans without systemic sym-
ptoms. Pokud jsou přítomny i systémové příznaky, 
pak je jednotka nazývána isotretinoin-induced acne 
fulminans with systemic symptoms. Tato klasifika-
ce nahrazuje dřívější termíny acne maligna, akutní 
febrilní ulcerativní acne conglobata, pseudo-acne 
fulminans a acne fulminans sine fulminans. Nej-
častěji se vyskytuje izotretinoinem indukovaná 
acne fulminans bez systémových příznaků. V před-
nášce byly popsány klinický obraz, prevence a léč-
ba všech výše uvedených forem AF. 

Primařka MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA 
nastínila PROBLÉMY V LÉČBĚ AKNÉ. V přednáš-
ce byly diskutovány aktuální problémy léčby akné 
(místní i systémové léčby, dále dostupnost léč-
by a nežádoucí účinky). Byla rozebrána poslední 
evropská doporučení z roku 2016 včetně příčin 
nelepšení stavu při řádně zvolené léčbě. Byla uká-
zána tabulka spotřeby antiaknózních léků v České 
republice. Udivující je stále velmi vysoká spotřeba 
antibiotik ve srovnání s retinoidy a kyselinou azela-
ovou, které by měly být první metodou volby. 

MUDr. Petra Trojanová, Ph.D. se věnovala téma-
tu IZOTRETINOIN V ANTI-AGING TERAPII. Uvedla, 
že stárnutí kůže je výsledkem jak vnitřního, tak  

i vnějšího stárnutí. Vlastní stárnutí souvisí s chro-
nologickým stárnutím, které je univerzální, ne-
vyhnutelné a geneticky determinované. Extrising 
aging je způsobeno faktory životního prostředí  
a jeho hlavní příčinou je chronické sluneční záření. 
Photoaging je spojen s biochemickými, funkčními 
a strukturálními modifikacemi kůže, která je chro-
nicky vystavena ultrafialovému záření. Viditelné 
známky stárnutí jsou vrásky, telangiektázie, změny 
pigmentace, ztráta elasticity a dále benigní, prema-
ligní a maligní neoplázie. Histologické změny za-
hrnují nepravidelně rozptýlené melanocyty, pokles 
počtu Langerhansových buněk, epidermální hyper-
plázii a atrofii, atypické keratinocyty a snížení kož-
ního kolagenu a dermální elastózy. Mnohá léčiva se 
používají k prevenci a léčbě photoagingu, zejména 
topické retinoidy. Možné je i užití systémových 
retinoidů, konkrétně izotretinoinu, v minidávkách. 
Autorka uvedla shrnutí literárních rešerší ze studií 
používajících perorální izotretinoin jako součást 
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léčby kožního stárnutí, a dále ukázala možnost 
spojení této terapie s konvenční topickou a chirur-
gickou terapií.

V části věnované kazuistikám vystoupil jako prv-
ní MUDr. Viktor Palla s přednáškou s názvem 
MALIGNÍ MELANOM IMITUJÍCÍ HLUBOKOU MY-
KÓZU. V kazuistice popsal případ 73letého muže 
s anamnézou měsíc trvajícího ložiska ve kštici. 
Vzhledem k anamnestickým údajům a objektivní-
mu nálezu bylo vyjádřeno podezření na hlubokou 

mykózu. Byla ordinována adekvátní terapie. Ta 
však nevedla k žádnému efektu, naopak docházelo 
ke zvětšení ložiska a subjektivně ke vzniku bolesti 
v dané oblasti. Až probatorní excize s následným 
histopatologickým vyšetřením vedla ke správné 
diagnóze: nodulární maligní melanom.

MUDr. Marek Pásek přednesl velmi zajímavou  
(a velmi vtipně podanou) kazuistiku AVATAR MEZI 
NÁMI. V úvodu se věnoval vysvětlení pojmu dysch-
romie. Jedná se o patologické zbarvení kůže vzni-
kající na podkladě ukládání pigmentů tělu vlastních 
či tělu cizích. Exogenní dyschromie mohou být 
způsobeny léky, barvivy a zejména kovy. Z kovů 
se nejčastěji uplatňuje zlato, stříbro, rtuť, vizmut 
a palladium. Kůže může být zbarvena difúzně či 
ohraničeně. Barva je nejčastěji šedá, šedočerná, 
kouřově šedá až modrošedá. Uvedená kazuistika 
ukázala dvojici partnerů, kteří si po dobu 30 let 
aplikovali drogu obsahující palladium. V důsledku 
toho měla jejich kůže modrošedý odstín. Za tuto 
přednášku získal pan doktor po právu ocenění za 
nejlepší kazuistiku roku 2018. 

Oživením v odpoledním programu byly jako vždy 
Dermatologické aktuality. V jejich rámci byla při-
pomenuta nově vydaná kniha autorů doc. Janáčko-
vé a prof. Arenbergera S KŮŽÍ NA TRH. Následně 
byla pokřtěna kniha autorského kolektivu Nevora-
lová, Rulcová a Benáková OBLIČEJOVÉ DERMA-
TÓZY, 2. přepracované a doplněné vydání. 

Blok Firemních sympózií zahájila v rámci sym-
pózia LA ROCHE POSAY MUDr. Petra Trojanová, 
Ph.D přednáškou INOVACE V DERMOKOSMETICE 
LA ROCHE POSAY. Paní doktorka zdůraznila nut-
nost vhodné dermokosmetické péče při kosmetic-
kých zákrocích prováděných dermatologem. Byly 
představeny výrobky firmy zaměřené zejména na 
tuto problematiku.

V rámci sympózia firmy VICHY přednesla MUDr. 
Zuzana Nevoralová, Ph.D. NOVÉ MOŽNOSTI 
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LÉČBY AKNÉ DOSPĚLÝCH ŽEN. Uvedla, že akné 
postihuje i pacienty starší 25 let, především ženy. 
V tomto období vzniká pokračováním akné do-
spívajících, může jít ale i o recidivu projevů nebo  
o vznik projevů akné bez anamnézy obtíží v dřívěj-
ším období, tzv. late-onset acne. Rozlišují se dva 
typy: perzistující akné a akné s pozdním nástupem. 
U obou jednotek jsou projevy nejčastěji na obličeji, 
většinou se jedná o hluboko uložené papuly v dolní 
třetině obličeje. Akné způsobuje výrazné omezení 
kvality života. Léčba akné dospělých je obdobná 
jako u akné v jiném věku, je ale obtížnější. Zahrnuje 
odstranění provokujících faktorů, lokální léčbu, cel-
kovou, fyzikální a doplňkovou léčbu. Byla rozebrá-
na léčebná a doplňková dermokosmetika VICHY. 
Ukázán byl Normaderm čistící gel k čištění pleti  
a Minéral 89, který snižuje negativní efekt expo-
zomu, posiluje funkci kožní bariéry, podporuje 
hydrataci a vyplňuje pleť. K léčbě je určen Nor-
maderm korekční péče a ke kamufláži Dermablend  
make-up. 

Primářka MUDr. Hana Zelenková, Ph.D., MBA 
referovala ZINOK A JEHO ÚLOHA VO FYZIOLÓGII 
A PATOFYZIOLÓGII KOŽE. Uvedla, že v lidském 
organismu je zinek součástí téměř 300 enzymů  
a koenzymů, účastní se mnohých procesů – např. 
metabolismu cukrů, bílkovin, podílí se na syntéze 
DNA, RNA a hemoglobinu, na transportu CO2. Dů-
ležitou úlohu hraje i v procesu dělení, růstu a re-
generaci buněk; podporuje růst kostí a dobré fun-
gování zraku a mozku, neutralizuje škodlivý účinek 
alkoholu. Zinek se užívá perorálně nebo lokálně. 
Zinek má mnohostranné vynikající účinky např. při 
léčbě akné, alopecií, akrodermatitis enteropatica, 
urychluje i hojení ran. Firma WÖRWAG Pharma má 
preparát Zinkorot tbl. 25mg. 

MUDr. Zuzana Veselá, Ph.D. uvedla 
NOVINKU – RETINOLOVÝ PEELING 
NEOSTRATA. Retinol Peel obsahuje 
Neostrata Retinol Boosting Com-
plexTM. Jedná se o pokročilý peeling 

v koncentraci pro užití lékařem. Provádí exfoliaci, 
zlepšuje vzhled jemných linek a vrásek, pomáhá 
potlačit akné a zlepšuje ochabnutí pokožky. Sou-
časně dodává jasný, vyrovnaný a čistý celkový 
vzhled pokožky. Hlavní peelingovou složkou je 3% 
retinol. Jedná se o dobře snášený prekurzor kyse-
liny retinové. Zvyšuje tloušťku epidermis a snižuje 
aktivitu matrix metaloproteináz, čímž posiluje ko-
lagen. Dalšími složkami peeling jsou 4% neocitrát, 
0,1% aminofil, bisabolol a vitamin E. Doporučeny 
jsou 4 retinolové peeling v odstupu 6 týdnů. 

MUDr. Petr Svoboda shrnul v posledním sdělení 
PROBLEMATIKU ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOSTI UV 
FILTRŮ. UV filtry představují skupinu chemických 
látek se schopností modifikovat fotony UV záření 
při vzájemném kontaktu. Změna kinetiky se děje 
na principu absorpce, pak se mluví o filtrech che-
mických, nebo na principu odrazu, tato skupina 
je označována jako filtry fyzikální. Mimořádná po-
zornost je věnována především zdravotní bezpeč-
nosti UV filtrů v rámci jejich humánního využití. 
Zdaleka největší soubor ochranných prostředků 
před účinky UV záření na lidský organismus tvoří 
kosmetické přípravky. Ty jsou jako celek regu-
lovány na řadě úrovní. Pro dermatovenerology 
je podstatnou informací skutečnost, že všechny 
UV filtry, které jsou přípustné v kosmetických pří-
pravcích, jsou při dodržení koncentračních limitů 
zdravotně nezávadné.

V závěru se docentka Rulcová rozloučila jménem 
vedení sekce Akné a obličejové dermatózy se vše-
mi účastníky a pozvala je na 13. ročník konference. 
13. konference Akné a obličejové dermatózy se 
bude konat dne 8. listopadu 2018 v hotelu DUO 
v Praze.

mudr. Zuzana nevoralová, ph.d.
Akné poradna
Kožní oddělení Nemocnice v Jihlavě
Vrchlického 59, 586 33 JIHLAVA
e-mail: znevoralova@atlas.cz
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Kongresové centrum v Paříži u Port Maillot pojalo 
všechny účastníky, kteří se hned v 8 hodin ráno 
rozešli do 15 paralelně probíhajících sekcí. Podle 
nového uspořádání probíhal celé dopoledne pro-
gram v hlavní sekci „Spotlines“, v níž se účastníci 
seznamovali s nejnovějšími poznatky ve vybraných 
oblastech dermatovenerologie. Účelné bylo také 
uspořádání příbuzných sekcí ve stejné přednáško-
vé místnosti po sobě. Bohužel, o některá témata 
(např. rosacea) byl takový zájem, že se posluchači 
do přednáškové místnosti nevešli. Novinkou také 
byla dostupnost programu kongresu pouze v elek-
tronické podobě, stejně tak i možnost hodnocení 
přednášejících.

Fotodermatologie
Dr. Dawe (UK) uvedl některé rozdíly mezi fototo-
xickými a fotoalergickými reakcemi. Fototoxické 
klinické manifestace zahrnují solární popálení, 
hyperpigmentace, pseudoporfyrie, lichenoidní  
i urtikariární reakce, zatímco fotoalergické spíše 
ekzémové. Jako příklady fototoxicit uvedl reakce 
po ciprofloxacinu, amiodaronu a rostlinných pso-
ralenech. Z fotoalergických projevů to byla reakce 
po oxybenzonu (prokazatelná ozářenými epi-testy) 
a carprofenu.

Prof. Trautinger (Rakousko) přednesl někte-
ré novinky o imunologických (idiopatických) 

fotodermatózách, které tvoří 81 % všech fotoder-
matóz. Z nich 68 % tvoří PLE (polymorfní světelná 
erupce) a 23 % CAD (chronická aktinická dermati-
tida). Při vyšetření je důležitá anamnéza a klinický 
obraz, při fototestech se stanoví akční spektrum. 
Histopatologické vyšetření většinou nepřináší další 
informace – užitečné je u erythematodu a u CAD 
(lymfoidní infiltrát). PLE má řadu faktorů v etiopa-
togenezi, např. antimikrobiální peptidy. V diagnos-
tice PLE hrají roli provokační testy, preventivně lze 
použít širokospektré sunscreeny s vysokým SPF, 
předsezónní fotohardening pomocí PUVA, dnes 
více UVB 311 nm, lze použít u některých osob, 
podobně i extrakt z polypodium leukotomos. Akti-
nické prurigo je podobné PLE, v EU řídké (je hlavně 
v Jižní Americe), myslíme na něj v případě chei-
litidy. CAD postihuje starší muže, dříve měl řadu 
názvů (např. fotosenzitivní ekzém). V léčebných 
opatřeních se uplatní fotoprotekce, azathioprin, 
cyklosporin A, popř. PUVA pod clonou steroidů. 
Solární kopřivka je řídká, lze ji léčit antihistaminiky, 
fototerapií (dle akčního spektra) a nejtěžší případy 
omalizumabem. Hydroa vacciniforme je dle WHO 
2016 zařazována mezi lymfoproliferativní poruchy. 
Léčba je obtížná.

Dr. Gilaberteová (Španělsko) podala přehled 
současné fototerapie. PUVA je léčbou 1. vol-
by u mycosis fungoides, pustulózní psoriázy  

Kongres EADV se koná každoročně na podzim a patří k největším akcím v dermatologii. EADV dosáhlo 
těsně před kongresem počtu 7 000 členů, ale ve čtvrtek 13. 9. už počet účastníků docílil 12 740. Kon-
gres v Paříži se tak stal i největším v historii EADV.
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a palmoplantární lupénky, zatímco 2. volbou u běž-
né ložiskové lupénky a atopického ekzému (AD). 
Ve srovnání s biologiky je nástup účinku PUVA 
rychlejší a efektivnější. Bath PUVA není příliš prak-
tikována pro složitost aplikace. Jsou popsány kom-
binace fototerapie s biologiky: UVB 311 nm + eta-
nercept nebo adalimumab, laser + ustekinumab. 
UVA1 (340–400 nm) proniká hlouběji do kůže, 
používá se k léčbě AD a kožních lymfomů. Domácí 
fototerapie odstraňuje dojíždění a čekání. K léčbě 
lokalizované psoriázy lze využít ruční přístroje – la-
sery UVB (Excimer), na palmoplantární pustulózu 
a vitiligo UVA1 laser (355 nm). Budoucnost mají 
LED přístroje, které jsou levné a přenosné. Zdroje 
modrého světla (453 nm) snižují proliferaci kera-
tinocytů, mají antibakteriální účinek (např. proti 
Pseudomonas, proti Staphylococcus aureus) a lze 
je použít k léčbě psoriázy i ekzému. Fotobiomodu-
lace je novější směr fototerapie využívající „low la-
ser therapy“ v červené a blízké infračervené oblasti 

k ovlivnění některých stavů – např. ke stimulaci 
růstu vlasů.

Prof. Tanew (Rakousko) se zejména zaměřil na 
obhajobu fototerapie v době biologik: k výhodám 
zařadil bezpečnost, rychlý účinek i nízkou cenu, 
k nevýhodám návštěvu ve světloléčebném centru 
(odstraní domácí fototerapie) a neovlivnění komor-
bidit. UVB 311 nm pomáhá především u psoriázy  
(i u dětí a těhotných). Pokud selhává, lze doplnit 
ještě acitretin, MTX (umožní snížit dávku záře-
ní), etanercept (zkrátí fototerapii) nebo fumaráty 
(zrychlí nástup léčebné odpovědi). UVB 311 nm 
považuje za 1. volbu fototerapie u AD i u vitiliga 
(více jak 75 % repigmentace) s výjimkou segmen-
tálního, kde to nefunguje.

Dr. Geneosmanogluová (Turecko) upozornila, že 
používání PUVA léčby vytrvale klesá, zatímco na-
růstá UVB 311 nm a excimer (tvoří již 29 %). PUVA 
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p. o. je používanější a účinnější než lokální PUVA. 
PUVA je 1. volbou u mycosis fungoides (MF), ze-
jména u folikulární a syringotropní MF, doporuču-
je ji ve všech stádiích MF. Přehodnotila i dřívější 
zdrženlivý přístup k udržovací PUVA léčbě – lépe 
je držet dlouhodobě a snad bránit relapsům. PUVA  
u AD má silnější efekt než UVA1 (1. volbou je UVB 
311 nm), ale rezervuje se pro těžké případy a nelze 
použít u dětí. U vitiliga se nasazuje PUVA až po se-
lhání UVB 311 nm. U sklerotizujících chorob (mor-
fea, apod.) chybí srovnávací studie UVA1 a PUVA. 
PUVA u psoriázy předčí UVB 311 nm kratším trvání 
léčby a delší remisí. PUVA léčba znamená vyšší 
riziko kožní rakoviny (do 200 sezení za život rela-
tivně bezpečné, nad 400 expozic již velmi rizikové), 
přitom nebezpečí katarakty není příliš vysoké.

Dr. Ibbotsonová (UK) považuje UVA1 za 3. typ 
nejvíce používané fototerapie. Nejdříve fototest, po 
kterém se zahájí 50% MED se stoupáním o 10–20 %  

(výjimečně o 40 %), s frekvencí 3–6x/týden, v prů-
měru 15 sezení. V Dundee (na rozdíl od učebnico-
vého rozdělení) považují > 60 J/cm2 za vysokou 
dávku, 30–60 J/cm2 za střední, 10–30 J/cm2 za 
nízkou a pod 10 J/cm2 za velmi nízkou. UVA1 u AD 
předpokládá nižší účinnost než UVB 311 nm, ale  
u nodulárního pruriga doporučuje. UVA1 u skleroti-
zujících onemocnění jsou indikované, u SLE je uži-
tečné v nízkých dávkách (kolem 6 J/cm2). K dalším, 
již vedlejším indikacím UVA1, patří MF, chronická 
kopřivka, mastocytóza, granuloma annulare a ne-
crobiosis lipoidica. UVA1 je poměrně dobře tolero-
váno, k akutním nežádoucím účinkům patří erytém, 
pigmentace a vyvolání PLE, incidence chronických 
nežádoucích účinků (včetně karcinogeneze) není  
přesně známa. Vždy doporučuje stanovení MED.

Kožní fototypy
Prof. Wulf (Dánsko) shrnul znalosti o kožních foto-
typech – subjektivně je lze stanovit anamnesticky, 
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NOVINKA  od

ÚČINNÉ LÁTKY
• Ichthyol® Pale
• Dermosoft® Decalact

Mediket 
Ictafoam
nejúčinnější jemná mycí 
pěna s bílým ichthyolem, 
určená pro péči o kůži lidí 
se seboreou

či jinými kožními problémy projevujícími se 
svěděním a podrážděním. Přípravek je vhodný 
pro kůži těla, hlavy i obličeje.

www.mediket.cz

dle Fitzpatricka, i dle rizika kožní rakoviny, objek-
tivně pak dle MED, MMD a PPF (pigment protec-
tion factor). Při různých stanoveních se také kožní 
fototypy překrývají. Prof. Wulf navrhuje podrob-
nější rozčlenění na 16 fototypů dle odpovědí na 
dvě otázky týkající se reakce po dvouhodinovém 
slunění v Dánsku v průběhu května. Zarudnutí se 
objeví vždy, obvykle, někdy, nikdy a pigmentace 
nastává nadprůměrně, průměrně, podprůměrně  
a nikdy. Objektivizoval pak ještě vyšetřením kůže na 
paži (zevní-vnitřní), hrudi a hýždích.

Psoriáza
Prof. Hoetzencker (Rakousko) zdůraznil výhody 
lokální léčby lupénky – je levná, dá se kombinovat 
a je užitečná hlavně při lehčí lupénce. Na původní 
chrysarobin navázal v tradici používání dithranol/
anthralin (0,05%–2%), který však vytváří dyskolo-
race i dermatitidu. Lokální steroidy a deriváty vita-
minu D lze podávat proaktivně. V současné době 
probíhají studie s crisaborolem (inhibitor PDE4)  
a tofacitinibem (inhibitor JAK kináz). Fototerapie je 
indikována u lehké a středně těžké psoriázy. PUVA 
(na rozdíl od UVB 311 nm) zvyšuje riziko spina-
liomu/bazaliomu, které trvá i roky po uskutečnění 
PUVA léčby.

Prof. Gyulai (Maďarsko) shrnul některé aspekty 
klasické celkové léčby psoriázy. Methotrexat (MTX) 
doporučuje v počáteční dávce 17,5 mg/týden zvý-
šit na 22,5 mg/týden. Predilekcí dobré léčebné 
odpovědi je dostatečná výše Ca2+ a přítomnost 
HLA C6w, je nutné sledovat stav jater (elastografií, 
monitorováním prokolagenu, ev. biopsií). Toxicitu 
MTX zvyšuje diabetes a obezita, nezvyšuje však 
riziko cirhózy u nemocných s chronickou virovou 
hepatitidou, MTX je poměrně bezpečný u dětí. Při 
léčbě acitretinem doporučuje pomalý začátek – od 
úvodní dávky 10 mg stoupat po 2 týdnech o 10 
mg. Cyklosporin A v dávce 2,5–5 mg/kg/den lze 
nasadit ve vyšší dávce a pak snížit nebo i naopak. 
Při novém nasazení po přerušení většinou dojde ke 
stejnému nástupu a dosažení účinnosti. Fumaráty 

se používají jen v některých zemích (SRN). Jsou 
možné kombinace klasické léčby a biologik (např. 
MTX + etanercept, acitretin + etanercept), který-
mi lze zvýšit účinnost a snížit toxicitu.

Prof. Conrad (Švýcarsko) se zabýval biologiky 
blokujícími TNFα. Mohou mít některé specifické 
nežádoucí účinky, jako je erythematodes a para-
doxní psoriáza, zvyšují riziko tbc, demyelinizač-
ních chorob a snad i lymfomů (proto jsou u těchto 
chorob kontraindikovány). Psoriáza ve spojení  
s kouřením a obezitou spouštějí „psoriatický po-
chod“ s vysokým rizikem kardiovaskulárních pří-
hod a zkrácením doby života (až o 5 let v závislosti 
na výši BSA). K dalším komorbiditám lupénky patří 
psoriatická artritida, uveitida, IBD = zánětlivé cho-
roby střev (při nich se nesmí podávat blokátory 
IL-17). Adalimumab vykazuje v průměru ve studi-
ích PASI 75 u 80 % léčených a PASI 90 u 51 %  
léčených pro lupénku. Již 3 biologika v EU jsou 



registrována pro léčbu lupénky u dětí (adalimu-
mab, etanercept, ustekinumab).

Prof. Baker (UK) informoval o novější biologic-
ké léčbě lupénky s blokací IL-17 a IL-23. Zmínil 
několik momentů z etiopatogeneze lupénky: stres 
působící na kůži uvolňuje některé antimikrobiální 
peptidy (LL37), dochází ke stimulaci dendritic-
kých buněk se sekrecí IL-23 a TNFα, které dále 
stimulují T-lymfocyty, např. subpopulace Th17, 
která pomocí IL-17 a IL-22 nutí keratinocyty  

k proliferaci. Ukazuje se, že cílená blokace IL-23 
(guselkumab, tildrakizumab, risankizumab) nebo 
IL-17A a 17F (secukinumab, ixekizumab, broda-
lumab) dosahuje ještě lepších výsledků než před-
chozí biologika (anti TNFα). Téměř třetina (29,8 
%) pacientů se systémovou léčbou nemá uspo-
kojivé výsledky: jsou to zejména starší lidé (> 70 
let) s jinou než ložiskovou lupénkou, nádorovým, 
chronickým renálním či hepatálním onemocně-
ním. British Association of Dermatologists vydalo 
v r. 2017 guidelines.

EADV kongresy mají již tradici v celosvětovém kalendáři dermatovenerologů a jistě  
v tom bude pokračovat. Vedení EADV proto přistupuje k některým opatřením, kte-
rá mají zefektivnit webové 
stránky, udělování grantů, 
pořádání školení, apod.

doc. mudr. karel ettler, Csc
Klinika nemocí kožních a pohlavních 
LF UK a FNHK
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
ettler@fnhk.cz
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Dermatitis seborrhoica je chronické recidivují-
cí onemocnění u osob se seborrheou v kštici,  
v centrálních partiích obličeje a na dalších místech 
bohatých na mazové žlázy; postihuje také intertri-
ginózní oblasti. Etiopatogeneze není zcela jasná, 
uplatňuje se zvýšená produkce mazu, porucha 
kyselého ochranného pláště kůže a infekční faktor 
(Malassezia furfur). Výrazně závisí na klimatických 
podmínkách a psychických vlivech (stres). Obvyk-
le toto onemocnění začíná právě v kštici a odtud se 
šíří distálním směrem. Postihuje nejčastěji kojen-
ce s počátkem v průměru kolem 3. měsíce života  
a dále dospělé pacienty. 

U kojenců se v kštici, predilekčně v oblasti temene 
hlavy nad fontanelou, tvoří různě vysoké nánosy 
žlutých šupin mastného vzhledu, které mohou 
postupně splývat a pokrývat celou vlasatou část 

hlavy. Přidává se exsudace, spodina může být za-
rudlá, s plynulým přechodem do zdravé kůže.

U dospělých pacientů je klinický obraz velmi pes-
trý. Barevný vzhled ložisek je dán dvěma mecha-
nismy – chronickým zánětem s barvou do červe-
nohněda a zvýšeným obsahem lipidů v epidermis 
s barvou spíše žlutohnědou. Morfologický vzhled 
je dán kombinací dvou klinických forem – formy 
folikulární a formy erytematoskvamózní. Změny 
začínají zpravidla perifolikulárně – objevuje se 
erytém a šupiny. Jejich splýváním vznikají větší, 
ostře ohraničená ložiska s tendencí k dalšímu 
splývání. Větší plochy jsou červené, mírně infil-
trované, na povrchu se žlutavými šupinami mast-
ného vzhledu. Šupiny mohou vytvářet vyšší vrstvy 
(obraz tinea amiantacea). Mohou vznikat i drob-
né trhlinky, zvláště retroaurikulárně, někdy dojde  

DERMATITIS SEBORRHOICA VE KŠTICI
arenberger, p.   dermatovenerologická klinika 3. lF uk a FnkV praha

Souhrn: Jedná se o chronické onemocnění doprovázené seborrheou v kštici. Etiopatogeneze není 
zcela jasná, uplatňuje se zvýšená produkce mazu, porucha kyselého ochranného pláště kůže a infekč-
ní faktor. Závisí i na klimatických podmínkách a psychických vlivech. Diferenciálně diagnosticky je 
třeba vyloučit především psoriázu nebo mykotickou infekci.

Klíčová slova: dermatitis seborrhoica – psoriasis – dermatomykóza – pedikulóza

Summary: Seborrheic dermatitis is a chronic disease accompanied by seborrhea in the scalp. Eti-
opathogenesis is not entirely clear, increased sebum production, defect of the hydro-lipid film on the skin 
surface, and infectious factors are involved. It also depends on climatic conditions and psychological 
influences. Differential diagnostics should primarily exclude psoriasis or fungal infection.

Key words: seborrheic dermatitis – psoriasis – dermatomycosis – pediculosis

klinický obraz seborrhoické dermatitidy může imitovat 
některá další onemocnění podobného vzhledu nebo může 
být známkou přítomnosti systémového onemocnění. 
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Přípravky IchthyoCare
nabízejí dermatologickou
péči o problematickou
pokožku. Účinná složka 
bílý ichthamol je aktivní 
proti kvasinkám a plísním, 
které jsou příčinou řady 
kožních onemocnění 
a jedním z původců lupovitosti 
pokožky hlavy.

•   IchthyoCare šampon
proti lupům

•  IchthyoCare pasta

•  IchthyoCare mast

•  IchthyoCare mycí pěna

•  IchthyoCare mýdlo

i k sekundární impetiginizaci. Subjektivně domi-
nuje svědění ložisek.

Diferenciálně diagnosticky v kojeneckém věku mu-
síme odlišit atopický ekzém, v dospělosti připadá  
v úvahu psoriáza, mikrobiální ekzém (hlavně u re-
troaurikulární formy) nebo mykózy.

Terapeuticky se uplatňují preparáty se slabými kor-
tikoidy, někdy v kombinaci s antibakteriální látkou, 
dále externa obsahující kyselinu salicylovou, síru, 
dehet či kyselinu linolovou. Dobrý efekt je někdy 
pozorován u zevních antikandidózních přípravků.

Změnám ve kštici ve smyslu pityriasis simplex 
capilitii, tedy lupům, se v odborné literatuře – na 
rozdíl od jiných zdrojů – věnuje obvykle málo po-
zornosti, i když je v různé intenzitě téměř běžným 
jevem. Pouze malé části takto postižených osob se 
začnou postupně tvořit změny, které přecházejí do 

různě intenzivní seborrhoické dermatitidy. Tvorba 
lupů vzhledu stříbřitých šupinek, které připomínají 
cigaretový popel, ve vlasaté části hlavy je jedním  
z nejčastějších vlasových problémů.

Nejvíce se lupy tvoří mezi 10. a 30. rokem života. 
Mezi dvacetiletými až třicetiletými lidmi je jejich vý-
skytem postiženo více než 50 % bělochů. Obtíže 
mizí spontánně většinou v páté až šesté dekádě 
života, později již ustoupí jen zřídka. U pityriasis 
simplex jsou šupiny suché nebo mastné. Na vznik 
lupů má vliv řada faktorů – vrozená dispozice, 
seborhea například se zvýšenou hladinou testos-
teronu v pubertě, stres, nevyhovující kosmetické 
přípravky, nevhodné návyky při česání (nadměrné 
kartáčování podporuje maštění pokožky), urychle-
ná keratinizace buněk epidermis ve kštici a v nepo-
slední řadě i zvýšené množství lipofilní Malassezia 
furfur. Podle některých pramenů se usuzuje, že její 
podíl na vzniku lupů je druhotný. Nicméně použití 



lokálních léčebných prostředků, odstraňujících tyto 
kvasinky, mívá úspěch a lupy mizí.

Malassezia furfur proliferuje za přítomnosti mazu. 
Pokud dojde k jejich hyperproliferaci, látky vznika-
jící při jejich metabolismu působí lokálně iritačně. 
To urychluje proliferaci epidermis s doprovodnou 
urychlenou keratinizací, která je ale nekvalitní. 
Korneocyty jsou tak nedostatečně keratinizované. 
Jednotlivé buňky v rohové vrstvě nejsou ortoke-
ratotické, ale parakeratotické. Proto se neodlučují 
neviditelně ve velikosti mikroskopických šupinek, 
ale jako větší parakeratotické shluky, které jsou 
patrné prostým okem.

Lupy se mohou vyskytovat jako průvodní znak  
i při jiných onemocněních, např. u psoriázy nebo  
u dermatomykóz, ale i při neurologických a dalších 
chorobách, zejména u poruchy imunity. Tvorbu 
lupů mohou navodit také přechodné iritační pod-
něty (reakce po nevhodných šampónech nebo 
dráždících substancích). Po odstranění příčiny 
zmizí lupy během několika dní bez jakékoliv léčby. 
Odstraňování lupů pomáhá pravidelné šetrné mytí 
vlasů. Neovlivňuje však nijak příčinu jejich nadměr-
ného vzniku. 

Účelné je eliminovat lupy ověřenými a spolehlivými 
preparáty nejlépe z lékáren, ale v lehčích případech 
pomáhají i kvalitní kosmetické šampony. K léčbě 
lze využít prostředky s obsahem protikvasinkových 
antimykotik, např. s obsahem ketokonazolu. U mír-
ných forem onemocnění je jeho použití úspěšné  
a zcela dostačující. Šampony snižující seborheu  
a odstraňující šupiny s obsahem sloučenin sele-
nu, zinku, síry a kyseliny salicylové mají podpůrný 
význam. 

V závažnějších případech se může jednat o tvorbu 
lupů při jiném kožním onemocnění – např. pso-
riáza. Psoriasis capilitii může být v některých 
případech prvním a jediným projevem psoriázy. 
Ve kštici se vyskytují ostře ohraničená, obvykle 

silně zašupená a zarudlá ložiska, častěji při hra-
nici vlasů a čela. Na bočních stranách mohou 
přesahovat 1–2 cm na neovlasenou kůži. Ložiska 
i zde mohou splývat a někdy vytvořit souvislé lo-
žisko v celé kštici. Onemocnění většinou nevede  
k trvalému výpadu vlasů, pouze u vzácnějších 
např. psoriasis pustulosa Zumbuschova typu  
a při erytrodermii může dojít k toxicky podmíně-
nému výpadu vlasů. Stejně tak i u chronického 
masivního zašupení velkých ložisek může k difúz-
ní alopécii ve kštici dojít.

Terapeuticky se tu uplatňují kortikoidní externa, 
preparáty s kyselinou salicylovou, ureou, sírou, 
dehtem, event. antimykotika. Vhodná je i terapie 
UV-hřebenem. V těžších případech, kde léčíme  
i rozsáhlejší postižení volné kůže, působí i na pro-
jevy ve kštici systémová terapie psoriázy, včetně 
biologické léčby.

Další nosologickou jednotkou, která může imitovat 
seborrhoickou dermatitidu, je tinea capilitii. Jed-
ná se o mykotické postižení ovlasené části hlavy, 
ale i obočí a řas. Toto onemocnění je spíše cha-
rakteristické pro dětský věk. Etiopatogeneticky se 
uplatňuje Trichophyton a Microsporum. Nejčastěj-
ším původcem je v současné době Microsporum 
canis (přenos nejčastěji ze zvířecích zdrojů, na-
příklad kočka), antropofilní Trichophyton tonsurans 
a Trichophyton schoenleini, které je považováno za 
jediného původce favu. Uplatňují se i typy zoofil-
ní – Trichophyton mentagrophytes a Trichophyton 
verrucosum.

Klinické projevy jsou velmi pestré v závislosti na 
vyvolávajícím patogenu. Onemocnění může začí-
nat nenápadně ve formě velmi drobných, neostře 
ohraničených, olupujících se ložisek, bez větších 
zánětlivých změn. Zde bychom etiologicky uvažo-
vali spíše o infekci Trichophyton tonsurans a Tri-
chophyton violaceum. Při vyšetření ve Woodově 
lampě vlasy nefluoreskují. Ložiska větší, okrou-
hlá, s pityriasiformním olupováním a s krátkými 
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ulámanými vlasy na povrchu s antrosporami, jsou 
charakteristická pro infekci Microsporum canis. 
Vlasy s touto infekcí při vyšetření ve Woodově 
světle fluoreskují jasně zeleně.

Odlišný klinický obraz má infekce Trichophyton 
schoenleini – klinicky favus. Infekce se většinou 
získá v dětství a může přetrvávat do dospělosti. Kli-
nickým projevem jsou tzv. skutula – žluté krustózní 
miskovité útvary v místě vlasového folikulu, pevně 
ulpívající na zánětlivě změněné spodině. Jednotlivá 
skutula mohou splývat do větších ploch. Typický je 
zápach po myší moči. Vlasy zde nejsou ulámané, 
ale vypadávají celé, neboť zánětlivý proces zasa-
huje do celého vlasového folikulu, který je poté 
porušen a vlas vypadává. Toto onemocnění vede 
k trvalé alopecii. K diagnostice nám orientačně po-
může i vyšetření ve Woodově světle, kdy vlasy sytě 
zeleně fluoreskují.

Při infekci zoofilními druhy (Trichophyton mentag-
rophytes, Trichophyton verrucosum) jsou projevy 
výrazněji zánětlivého charakteru. Po průniku infek-
ce do vlasových folikulů dochází k silné zánětlivé 
reakci, kdy vznikají různě velké hrboly s hnisavou 

sekrecí (tzv. kerion Celsi), na povrchu mohou 
být pustuly i krusty. Lokální reakce lymfatických 
uzlin, včetně celkových příznaků, je častá. Vlasy 
z postižených folikulů vypadávají celé, po odho-
jení vznikají ložiska až jizevnaté alopecie. K léčbě 
používáme lokální antimykotické léky. V případě 
těžšího a rozsáhlého postižení podáváme antimy-
kotika celkově, osvědčené úspěchy jsou po použití 
terbinafinu.

Seborrhoickou dermatitis může napodobovat  
i pediculosis capitis, která je častým parazitár-
ním onemocněním, postihujícím dětské kolektivy. 
Příčinou je parazit veš lidská – Pediculus huma-
nus, živící se lidskou krví. Infekce se šíří přímo 
z člověka na člověka, někdy i nepřímo pomocí 
předmětů, např. hřebeny. Klinické projevy nachá-
zíme spíše v krajině spánkové, týlní a za ušima. 
Objevují se tu drobné eroze, krusty až do obrazu 
sekundární impetiginizace, někdy folikulitidy. Na 
samotných vlasech nacházíme hnidy, většinou již 
ne těsně u kůže hlavy. Hnidy jsou drobné, oválné 
a pevně lpící útvary z nakladených vajíček, které 
samička upevňuje na vlas. Regionální uzliny mo-
hou být zduřelé. Subjektivně dominuje svědění 
kštice.

Terapeuticky používáme antiparazitární emulze. 
Krustózní projevy ošetřujeme mírnými keratolytiky 
a časté ekzémové projevy na zadní ploše krku kor-
tikoidními externy.

Literatura u autora

Závěrem můžeme shrnout, že klinický obraz seborrhoické dermatitidy může imitovat 
některá další onemocnění podobného vzhledu nebo může být známkou přítomnosti 
systémového onemocnění. Kosmetický problém, který primárně způsobuje, by se pro-
to neměl podceňovat  
a zvláště u závažněj-
ších projevů je vhodné 
provést příslušná do-
plňková vyšetření.
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TERAPIE PSORIATICKÉ 
ARTRITIDY
ciferská, h., štolfa, J.   revmatologický ústav praha a revmatologická klinika 1. lF uk praha

Souhrn: Terapie psoriatické artritidy (PsA) vyžaduje individualizovaný přístup a spolupráci celé 
řady odborností k maximalizaci efektu a dosažení remise nebo alespoň nízké aktivity onemocně-
ní. PsA není uniformní choroba a nyní se mluví spíše o psoriatické nemoci vzhledem k různorodo-
sti manifestací s multisystémovým postižením. Terapeutická intervence se opírá nejen o postižení 
muskuloskeletálního aparátu, ale i kožních projevů. Doporučení České revmatologické společnosti 
vycházejí z mezinárodních doporučení pro léčbu PsA a zahrnují celou řadu intervenčních doporučení 
jednak farmakologických, která zahrnují nesteroidní antirevmatika, tradiční, chorobu modifikující léky, 
biologickou léčbu a nově i malé molekuly, ale také nefarmakologických, s celou řadou režimových  
a pohybových opatřeních.

Klíčová slova: psoriatická artritida – psoriáza – biologická terapie 

Summary: Treatment of psoriatic arthritis (PsA) requires individualized approach and cooperation of  
a many experts to effectively achieve remission or at least low disease activity. The therapeutic inter-
vention is based on the musculoskeletal and skin manifestations. Recommendations of the Czech Rheu-
matological Society are based on international recommendations for PsA treatment and include a wide 
range of interventional and pharmacological recommendations, including non-steroidal anti-rheumatic 
drugs, traditional drug-modifying diseases, biological treatment and and small molecules as well as the 
complementary medicine.

Key words: psoriatic arthritis – psoriasis – biological therapy

psa je heterogenní onemocnění a v literatuře se mluví spíše 
o „psoriatické nemoci“. 

Úvod
Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé 
autoimunitní onemocnění asociované s přítom-
ností či anamnézou psoriázy. PsA byla v minulosti 
považována za jednu z mnoha forem revmatoidní 
artritidy (RA), ale postupem času se ukázalo, že 

se jedná o samostatné onemocnění spojené s ty-
pickými příznaky a nálezy na zobrazovacích me-
todách lišícími se od RA. PsA je řadou imunolo-
gických abnormalit, které vedou k progresivnímu 
postižení pohybového aparátu (axiálního skeletu, 
kloubů a entezií), často jsou přítomné typické 
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kožní projevy psoriázy. Rozvoj kožních lézí mnohdy 
předchází kloubním obtížím, vzácněji kloubní obtíže 
předcházejí rozvoji psoriázy nebo ke vzniku těch-
to projevů dochází současně. PsA patří do velké 
skupiny seronegativních spondylartritid, pro které 
je typická absence pozitivity revmatoidního faktoru 
(RF), eventuálně protilátek proti cyklickému citru-
linovanému peptidu (1, 2). Nicméně pozitivita RF 
se vyskytuje zhruba u 15 % zdravé populace a asi  
u 10 % pacientů s PsA. Jak už bylo řečeno, PsA je 
chronické zánětlivé onemocnění postihující nejen 
muskuloskeletální aparát, ale i kůži. PsA postihuje 
muže i ženy rovnoměrně. Předpokládaná incidence 
je 6 případů na 100 000 lidí ročně a prevalence 
1–2 na 1 000 v průměrné populaci. V populaci ne-
mocných s psoriázou výskyt PsA kolísá dle epide-
miologických studií mezi 4 a 30 % (3, 4, 5). 

PsA je heterogenní onemocnění a v literatuře se 
mluví spíše o „psoriatické nemoci“. Jedno z prvních 
klasifikačních kritérií, snažící se zahrnout kloubní  
i kožní postižení, bylo vytvořeno v roce 1973 a po-
sloužilo jako základ pro klasifikační kritéria CASPAR 
(Classification criteria for Psoriatic Arthritis), která 
rovněž respektují projevy této choroby a s vysokou 
specificitou a senzitivitou umožňují stanovit diagnó-
zu (tab. č. 1– 2) (6, 7). Přesná patogeneze PsA ne-
byla dosud plně objasněna a lze předpokládat celou 
řadu vyvolávajících faktorů, které se zároveň podí-
lejí na jejím rozvoji (genetika, infekce, vlivy zevního 
prostředí, trauma, léky a další). 

U PsA dochází k alteraci imunitního systému jak 
buněčné, tak humorální složky.  Jedním z mno-
ha klíčových mechanismů rozvoje postižení kůže  
a pohybového aparátu je lymfocytární infiltrace 
kůže, synovie a entezí produkcí zánětlivých cyto-
kinů (tumor nekrotizující faktoru α (TNFα), interle-
ukinů (IL) IL-1, IL-2, IL-10, IL-12, IL-23 a dalších). 

Cílem terapie je ovlivnění klíčových dějů zánětlivé 
odpovědi tak, aby byly – pokud je to možné – po-
tlačeny kloubní i kožní projevy, což je umožněno 

s nástupem biologické léčby (bDMARD) určené 
pro nemocné s nedostatečnou odpovědí na léčbu 
konvenčními terapeutickými prostředky. Základní 
linii terapie tvoří nesteroidní antirevmatika (NSA), 
chorobu modifikující léky (cDMARD) a preferenčně 
lokálně aplikované glukokortikoidy. Mezi základní 
cDMARD, používané v léčbě PsA, patří sulfasala-
zin, metotrexát, leflunomid, cyklosporin a v dru-
hé linii při selhání csDMARD pak biologické léky 
bDMARD (TNFα), léky ovlivňující IL-12,-17, -23  
a -22). Další skupinou využívanou v léčbě PsA  
jsou cílené syntetické léky (tsDMARD), např. in-
hibitory fosfodiesterázy 4 (PDE4) či Janusových 
kináz (JAK) (Tab. č. 3) (1, 2).

Cílem terapie PsA je dosažení kloubní a kožní re-
mise nebo alespoň minimální aktivity onemocnění. 
Nástrojem k posouzení terapeutických cílů je celá 
řada skórovacích systémů hodnotících kloubní  
i kožní projevy choroby a umožňujících nejen mo-
nitoraci nemocného, ale i úpravu terapie podle jeho 
individuálních potřeb (8, 9).

Klinické manifestace Psa
Kloubní postižení
Nemocní s PsA uvádějí bolestivost a ztuhlost posti-
žených kloubů, které jsou často oteklé a bolestivé. 
Mezi hlavní manifestace patří periferní asymetric-
ká artritida, axiální postižení, entezitidy, daktylitidy  
a postižení nehtů či kůže.

Asymetrická oligoartritida zpravidla postihuje 
distální interfalangeální klouby (DIP) horních a dol-
ních končetin a další drobné klouby. U asymetrické 
oligoartikulární formy choroby zpravidla nebývají 
postiženy velké klouby. U PsA je často vidět pos-
tižení kloubů jednoho prstu, zatímco ostatní prsty 
postiženy nejsou. Typická je přítomnost daktilitidy 
s typickým vzhledem „párkovitého prstu“ (obr. č. 
1). U daktilitidy dochází k postižení nejen kloubů, 
ale i dalších struktur kloubního aparátu (šlachové 
pochvy, mezikloubních ligament, úponu fascií).  
U části nemocných se PsA projevuje  symetrickou 
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polyartritidou, na rozdíl od revmatoidní artritidy 
(RA) jsou projevy i na DIP.  Distální projevy artritidy 
a mutilující artritida jsou vysoce specifické projevy 
PsA.  Těžká erozivní forma vede k destrukci kloubů 
a osteolýze falang, prst se zkrátí a kůže se nařasí, 
lze ji však vytáhnout do původní délky. Tento stav 
se popisuje jako tzv. teleskopické prsty.

Axiální postižení zahrnuje projevy sakroiliitidy  
a spondylitidy. Sakroiliitida bývá asymetrická  
a u zhruba 30 % nemocných klinicky němá. Pa-
rasyndesmofyty a syndesmofyty jsou přítomné  
v nepravidelných intervalech na obratlových tělech. 
Postižení obratlů nemusí být přítomné společně se 
sakroiliitidou. Velmi malé procento nemocných  
(3 %) může mít charakter axiálního postižení typic-
ký pro axiální spondylitidu. 

Klinická manifestace postižení muskuloskeletální-
ho PsA se může v průběhu trvání choroby u jednot-
livých pacientů výrazně lišit (6, 9, 10).

Mimokloubní projevy a komorbidity
Projevy PsA se neomezují jen na muskuloskeletální 
aparát a kůži. Oční záněty se vyskytují v podobě 
konjuktivitidy asi u 20 % a uveitidy pak u asi 7 % 
nemocných s PsA. Akutní uveitida se manifestu-
je obvykle očním postižením spojeným s bolestí, 

světloplachostí, slzením a zčervenáním postiže-
ného oka. Rizikovým faktorem pro rozvoj uveitidy 
je pozitivita HLAB27 a mužské pohlaví. Uveitidy 
nejsou vázané jen na axiální formu a mohou se 
vyskytnout i u pacientů s periferním kloubním pos-
tižením. 

Vzácný je výskyt aortální insuficience asi u 4 % ne- 
mocných s PsA. Riziko kardiovaskulárních onemoc-
nění je zvýšeno u pacientů s PsA proti běžné popu-
laci, obzvláště u neléčených nemocných a je srov-
natelné s populací pacientů s RA či psoriázou (11).

Celá řada komorbidit může být přítomna u nemoc-
ných s psoriázou a PsA včetně metabolického syn-
dromu, hypertenze, akcelerované aterosklerózy, 
nádorových onemocnění a psychiatrických obtíží. 
Anxiózně depresivní syndrom je více častý u ne-
mocných s PsA, než u nemocných s psoriázou (12). 

doporučení pro terapii Psa
Doporučení České revmatologické společnosti vy-
cházejí z mezinárodních doporučení jak Evropské 
ligy proti revmatismu (EULAR), tak z doporučení 
skupiny GRAPA. Terapie PsA je komplexní a zahr-
nuje všechny domény tzv. psoriatické nemoci. Cel-
kem 10 bodů doporučení EULAR má za cíl navo-
zení remise či alespoň nízké aktivity onemocnění. 

ta
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Hodnocení efektu léčby nezahrnuje jen monitoraci 
kloubního a kožního postižení, ale také paramet-
ry hodnocení pacientem podle validovaných do-
tazníků. Hodnotí se počet oteklých a bolestivých 
kloubů. Zaznamenává se přítomnost entezitid  
a míra kožního postižení povrchu těla, hodnocení 
kloubní bolesti nemocným na vizuální analogové 
škále bolesti, dále globální hodnocení onemocnění. 
Dotazník HAQ (Health Assessement Questionaire) 
je určen pro stanovení funkčního postižení. Důleži-
tou součástí sledovaní pacienta s PsA je hodnocení 
povrchu kůže postiženého psoriázou. (Tab. č. 4).

Terapie PsA či psoriatické nemoci zahrnuje musku-
loskeletální projevy (periferní artritidu, axiální pos-
tižení, entezitidy a daktilitidy) a onemocnění kůže 

a nehtů. Cílem je zvládnutí zánětlivých projevů, 
prevence kloubního poškození a zvládnutí kožních 
projevů. Včasná diagnóza a zhodnocení celkového 
stavu bývá rozhodující pro další prognózu nemoc-
ného. Péče o pacienta s PsA spočívá ve spolupráci 
celé řady specializací (revmatologa, dermatolo-
ga, rehabilitačního specialisty, praktického lékaře  
a dalších). Je třeba vzít v úvahu rozdílnou tera-
peutickou odpověď kožních a muskuloskeltálních 
projevů choroby a podle toho upravit léčbu k dosa-
žení jak kloubní, tak kožní remise či alespoň nízké 
aktivity onemocnění. Přístup k nemocným má být 
komplexní. Kromě projevů PsA je nutné předcházet 
či včas identifikovat komorbidity a jejich rizikové 
faktory s přihlédnutím k možné indukci nežádou-
cích účinků léčby (9, 13, 14, 15).

ta
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klasifikační kritéria caspar (classification criteria for psoriatic arthritis)
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Terapeutické prostředky nebiologické 
povahy v léčbě Psa
Nesteroidní antirevmatika (NSA), glukokortikoidy 
a csDMARD tvoří, i přes nástup biologické léčby, 
nosnou linii léčby PsA. NSA jsou využívána pro 
svůj protizánětlivý a analgetický účinek, jejich úči-
nek je pouze symptomatický a zdá se, že nemají 
efekt pro rozvoj rentgenové progrese u periferní 
formy PsA. NSA jsou využívána s efektem u velmi 
mírných forem PsA, s periferním či axiálním posti-
žením. NSA nepotlačují kožní projevy psoriázy.

Glukokortikoidy jsou využívány lokálně (zvláště  
k obstřiku postižených kloubů) s dobrým efektem, 
jejich systémové podávání není preferováno, ale 
někteří nemocní s velmi aktivním onemocněním 
vyžadují podávání glukokortikoidů jako záchrannou 
či přemosťující terapii. Systémové podávání gluko-
kortikoidů bývá v určitých případech spojeno při 
detrakci se zhoršením kožního postižení. Lokální 
aplikace glukokortikoidů není doporučována do 
svalových úponů vzhledem k riziku jejich ruptury. 
Pokud jsou aplikovány glukokortikoidy do kloubů, 
mají být podány jen přes zdravou kůži a musí se 
vyhnout plaku.

Tradiční csDMARD mají své místo v léčbě perifer-
ní formy PsA, ale ani zde nejsou k dispozici pře-
svědčivá data o prevenci strukturálního kloubního 
poškození. Jejich využití u axiální formy není pod-
pořeno evidencí jejich efektivity. Metotrexát (MTX),  
leflunomid (LEF) a cyklosporin A (CyA) mají efekt 
jak na kloubní, tak na kožní projevy PsA. Podávání 
sulfasalazinu (SAS) neovlivňuje psoriázu. 

MTX se podává jednou týdně, postupně s navý-
šením dávky až do 25 mg. Lze ho podávat jak ve 
formě tablet, tak i subkutánně. Kyselina listová se 
podává den po podání MTX k zmírnění nežádo-
ucích účinků.  MTX má vliv na kloubní postižení  
i kožní projevy PsA. 

LEF se dává jendou denně v dávce 20 mg jako 
alternativa k MTX (při jeho selhání nebo tam, kde 
nelze MTX podat). 

SAS je alternativou předchozích csDMARD. Dávka 
SAS se postupně zvyšuje až na 1 000 mg dvakrát 
denně, nicméně lze vystoupat až na 3 000 mg den-
ně.

CyA se využívá v dávkách 2,5–5 mg/kg/den  
u refrakterního, na jinou léčbu nereagujícího, one-
mocnění. Během jeho podávání je nutná důsledná 
monitorace jeho hladin a potenciálních nežádou-
cích účinků.

Apremilast je podáván v dávce 30 mg dvakrát den-
ně ve formě tablet; dávka se postupně navyšuje  
o 10 mg po dobu 6 dní do cílové dávky. Apremi-
last je inhibitor fosfodiesterázy 4, indukující supresi 
celé řady prozánětlivých cytokinů podílejích se na 
patogenezi PsA. Je určen pro terapii neerozivní for-
my PsA (13, 14, 15).

Biologická terapie Psa
Využití bDMARD (originální – boDMARD nebo bio-
similární – bsDMARD) v terapii PsA má místo tam, 
kde selhala předchozí léčba a přetrvává vysoká 
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aktivita onemocnění. Dosud největší skupinu tvoří 
inhibitory TNFα, mezi které patří etanercept, iflixi-
mab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol 
a bsDMARD (infliximab a etanercept). Ovlivnění IL-
17 prostřednictvím sekukinumabu a IL-12/23 uste-
kinumabem se stalo nedílnou součástí léčby PsA 
(tab. č. 5).

Etanercept a biosimilární etanercept má dime-
rickou strukturu a působí jako kompetitivní inhi-
bitor vazby TNFα na jeho buněčné receptory. Tím 
dochází k inhibici aktivace zánětlivého signálu 
prostřednictvím TNFα. Etanercept se podává sub-
kutánně v dávce 50 mg jedenkrát týdně.

Infliximab a biosimilární infliximab je chimérická 
monoklonální protilátka, jejíž molekula je složena 
z lidského IgG1 kappa a z myšího Fab fragmentu 
(variabilní části). Infliximab je podáván v intrave-
nózní infuzi. Iniciální dávku u pacientů s PsA před-
stavuje 5 mg/kg podaných v 0., 2., 6. týdnu, dále 
jsou pak infuze podávány každých 8 týdnů v kom-
binaci s MTX.

Adalimumab je plně humánní monoklonální proti-
látka třídy IgG1, která se specificky váže na TNFα 
a neutralizuje ho prostřednictvím blokády jeho inte-
rakce s receptory na povrchu buněk (p55 a p75). 
Adalimumab se podává subkutánně v intervalu 14 
dní.

Golimumab je plně humánní monoklonální protilát-
ka proti TNFα. Má schopnost vytvářet stabilní kom-
plexy jak se solubilní, tak i s transmembránovou 
formou TNFα. Podává se subkutánně v dávce 50 
mg jednou za měsíc, u pacientů s hmotností nad 
100 kg, kteří nedosáhli dobré terapeutické odpo-
vědi, se dávka zvyšuje na 100 mg.

Certolizumab pegol je tvořen Fab částí humani-
zované monoklonální protilátky proti TNFα, ne-
obsahuje Fc část imunoglobulinu odpovědnou 
za aktivaci komplementu, místo toho jsou na Fab 

část navázány dvě molekuly polyethylenglykolu. 
Dávkovací schéma je zahájeno úvodní subkutánní 
dávkou 400 mg v 0., 2. a 4. týdnu, pak následuje 
udržovací terapie dávkou 200 mg certolizumabu 
podávanou každých 14 dní.

Secukinumab je monoklonální plně humánní 
IgG1/κ protilátka se schopností selektivní vazby IL-
17A a inhibuje jeho interakce s příslušným recep-
torem pro IL-17 (rIL-17). U nemocných, dostávají-
cích secukinumab v druhé linii při selhání předcho-
zí anti-TNFα terapie, je doporučena iniciální dávka 
300 mg ve formě subkutánní injekce v týdnu 0., 
1., 2. a 3., která je následována udržovací dávkou 
150 mg podávanou v měsíčních intervalech od 4. 
týdne. U ostatních indikací je doporučeno podat 

o
b

r. 
2

daktilitida

doporučení evropské ligy proti revmatis-
mu (eular) na s. 36-37 ta

b
. 3

35



DOPORUČENÍ EULAR
1. Cílem léčby by mělo být dosažení remise onemocnění nebo alternativně dosažení „minimální aktivity onemoc-

nění“ (MiDA), resp. „nízké aktivity onemocnění“ (LDA) pravidelným sledováním a adekvátní úpravou terapie.
 Komentář:
 • remise je zde definována jako nepřítomnost klinických a laboratorních známek zánětu. Současně je před-

pokladem i nepřítomnost entezitid/daktylitid. Nepřítomnost známek zánětu nemusí nutně reflektovat kvalitu 
života, neboť ta je mimo kloubních symptomů ovlivňována i reziduálním funkčním omezením, únavou, kožním 
postižením, emočním stavem, případně sociálními problémy. Některé z těchto „reziduálních“ symptomů ne-
musí být ovlivnitelné farmakoterapií

 • faktory asociované s častějším dosažením remise jsou mladší věk, nižší úroveň funkčního postižení  
a v některých případech i vyšší hodnota CRP

 • hodnocení aktivity onemocnění je nyní předmětem zvýšeného zájmu a zaměřuje se jednak na komplexní 
ukazatele (zde „minimální aktivita onemocnění“ – MiDA), některá se zaměřují pouze na kloubní postižení.  
V tomto roce byl pro tento účel definován a validizován ukazatel DAPsA – Disease Activity in PSoriatic Arthritis

 • frekvence doporučených kontrol se pohybuje mezi 1–3 měsíci
2. Nesteroidní antirevmatika (NSA) mohou být použita ke zmírnění muskuloskeletálních symptomů
 Komentář:
 • toto doporučení konstatuje, že u části pacientů s lehkým kloubním postižením, bez přítomnosti negativních 

prognostických markerů, mohou být NSA indikována jako lék první volby, pokud není závažné kožní postižení, 
případně kontraindikace. Efekt léčby (tedy dosažení léčebného cíle) by měl být patrný nejdéle do 3 měsíců od 
zahájení této léčby

3. U pacientů s periferní artritidou by mělo být zváženo časné zavedenía konvenčního csDMARDsb pokud jsou 
přítomny negativní prognostické ukazatele (EA manifestace a). V přítomnosti závažného kožního postižení by 
preferovaným csDMARD měl být metotrexátb.

 Komentář:
 • periferní artritida zde nahrazuje termín „aktivní onemocnění“ z předchozích doporučení a je zde definována 

jako přítomnost 1> bolestivého a oteklého kloubu
 • časným zavedením se rozumí zavedení léčby nejdéle do 3 měsíců, pokud je onemocnění aktivní
 • negativními prognostickými ukazateli se rozumí polyartikulární postižení, strukturální poškození kloubu  

v přítomnosti známek zánětu, elevace reaktantů akutní fáze – FW/CRP, přítomnost relevantních extraartiku-
lárních manifestacía, zejména daktylitidy. Přítomnost byť jediného z těchto ukazatelů je důvodem pro časné 
zavedení csDMARDs, přestože „okno příležitosti“ u PsA není přesně definované a je v současné době před-
mětem intenzivního výzkumu

 • závažným kožním postižením se zde rozumí postižení více než 10 % tělesného povrchu (BSA), případně  
i menší rozsah při postižení, které významně zhoršuje kvalitu života (postižení obličeje, rukou či genitální krajiny)

 • doporučená csDMARDs zahrnují na prvním místě metotrexát (zejména při závažném kožním postižení) 
a dále leflunomid, sulfasalazin a spíše výjimečně (vzhledem k jeho toxicitě) cyklosporin. V úvahu přichází  
i kombinace csDMARDs, přestože není dostatek dokladů o jejich účinnosti

4. Lokální injekce glukokortikoidů lze zvážit jako adjuvantní léčbou u psoriatické nemocia, zejména  
u pacientů s mono/oligoartritidou. Vhodné je jejich použití i u daktylitid (do šlachové pochvy a u entezitid (např. 
loket, resp. retrokalkaneární burza u entezitidy Achillovy šlachy). S opatrností mohou být v nejnižší účinné 
dávce použity i systémové glukokortikoidyb.

 Komentář:
 • jsou určité obavy z reaktivace psoriázy při užívání systémových glukokortikoidů, zejména při jejich detrakci, 

nicméně doklady pro to chybí. Dlouhodobé podávání glukokortikoidů ale není vzhledem k jejich nežádoucím 
účinkům vhodné

5. U pacientů s periferní artritidou a neadekvátní odpovědí na alespoň 1 csDMARD (tj. nebylo dosaženo terapeu-
tického cíle) podávané po dostatečně dlouhou dobu by měla být zahájena léčba bDMARD, zpravidla iTNFα.

 Komentář:
 • toto doporučení zohledňuje skutečnost, že od poslední aktualizace „Doporučení“ v r. 2012 byla prokázána  

v klinických studiích účinnost dalších bDMARDs s odlišným mechanismem účinku. Připouští tedy i použití bD-
MARD s jiným mechanismem účinku, ale vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s inhibitory TNFα a dobrému 
poměru mezi účinností a bezpečností by měly být biologikem první volby

 • dostatečně dlouhou dobou podávání DMARD (před konstatováním jejich neúčinnosti) se rozumí obvykle 3–6 
měsíců

 • všechny dostupné inhibitory TNFα prokázaly účinnost na kožní a kloubní postižení včetně prevence 
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rentgenového poškození. Nebyly prokázány rozdíly v účinnosti na kloubní postižení, ale zdá se, že etanercept 
je méně účinný na kožní postižení

 • biosimilární biologické léky (bsDMARDs), schválené Evropskou lékovou agenturou, se považují za ekviva-
lentně účinné s originálními biologickými léky (boDMARDs)

 • současné podávání csDMARDs s iTNFα může být prospěšné s ohledem na setrvání na léčbě, někdy  
i s ohledem na míru účinnosti, zejména u monoklonálních protilátek

6. U pacientů s periferní artritidou a nedostatečnou odpovědí na alespoň 1 csDMARDs, u kterých léčba iTNFα 
není vhodná, mohou být zvážena biologika s odlišným mechanismem účinku – inhibitory IL-12/23 (ustekinu-
mab), resp. inhibitory IL-17 (aktuálně je nejvíce dat pro secukinumab, výhledově ixekizumab).

 Komentář:
 • pacienti nevhodní pro léčbu iTNFα zahrnují mj. pacienty s komorbiditami, resp. pacienty s anamnézou infekcí
 • obě biologika prokázala numericky nižší účinnost u pacientů s předchozí léčbou iTNFα (totéž ale platí i pro 

sekvenční použití iTNFα)
 • vzhledem k nedostatečné evidenci o aditivním účinku komedikace csDMARDs s těmito novými biologiky, 

nemůže být v současné době jejich současné podávání doporučeno, i když není nezbytné jejich podávání 
přerušit. Ani jejich současné podávání ale není možno považovat za chybu

7. U pacientů s periferní artritidou a nedostatečnou odpovědí na alespoň 1 csDMARDs, u kterých léčba bD-
MARDs není vhodná, může být zvážena léčba cílenými syntetickými léky – tsDMARDs (např. inhibitorem PDE4 
– apremilastem)

 Komentář:
 • apremilast prokázal v klinických studiích střední účinnost na kloubní i kožní postižení a na entezitidy
 • vzhledem k jeho relativně nižší účinnosti, nezanedbatelným nákladům, nedostatku dat o jeho strukturální 

účinnosti, ale dobrému celkovému bezpečnostnímu profilu, může být v současné době jeho místo omezeno 
na pacienty, kteří nedosáhli léčebného cíle při použití csDMARDs a pro které není léčba bDMARDs vhodná 
(pacienti s komorbiditami nebo anamnézou infekcí, které kontraindikují použití jakéhokoliv biologického léku)

 • v některých případech by mohlo být zváženo jeho použití i v časnějších fázích léčebného algoritmu u paci-
entů bez negativních prognostických markerů, kteří si výslovně nepřejí parenterální medikaci

8. U pacientů s aktivní entezitidou a/nebo daktylitidou s nedostatečnou odpovědí na NSA a lokální injekce gluko-
kortikoidů může být zvážena léčba bDMARDs, v současné době iTNFα.

 Komentář:
 • v současnosti chybí data, která by jasně definovala aktivní entezitidu/daktylitidu. Za aktivní nemoc (enteziti-

du/daktylitidu) se tedy považuje alespoň jedna lokalita, pokud ovlivňuje kvalitu života pacienta
 • bDMARDs mohou být v tomto případě použita i bez předchozího pokusu s csDMARDs
 • Pokud jde o volbu mezi iTNFα a bDMARDs cílenými na IL-12/23 nebo IL-17, nelze dát v současné době 

jednoznačné doporučení vzhledem k absenci přímých srovnávacích studií. Nicméně na základě současných 
poznatků se zdá, že všechny tyto preparáty mají obdobný účinek na entezitidy/daktylitidy

9. U pacientů s převažujícím aktivním axiálním postižením, které neodpovídá na léčbu NSA by měla být zvážena 
léčba bDMARDs, dle současných znalostí iTNFα.

 Komentář:
 • aktivním onemocněním se zde rozumí hodnota BASDAI nad 4,0 (VAS 10,0)
 • biologická léčba zde může být zvážena i bez předchozího pokusu s csDMARDs
 • první volbou by měly být inhibitory iTNFα. V současné době nemáme dostatek dat o účinnosti ustekinumabu 

či secukinumabu u ankylozující spondylitidy (AS), tím méně u axiální formy PsA. Tato biologika by tedy mohla 
být použita výjimečně jako alternativa v případě, že iTNFα nemohou být použity

10. U pacientů, kteří neodpoví adekvátně na jeden biologický lék, by měla být zvážena změna za jiný bDMARD, 
včetně změny mezi iTNFα. 

 Komentář:
 • ve studiích s ustekinumabem, resp. Secukinumabem, byla část pacientů (33–60 %) předtím léčena iTNFα. 

Jejich odpověď na tuto léčbu byla ale poněkud nižší než u pacientů, kteří předtím nebyli léčeni biologickou 
léčbou

 • léčba biologiky s odlišným mechanismem účinku se nezdá být účinnější než jiný iTNFα
 • je možná i vícenásobná změna biologika (jako v rámci 1 třídy iTNFα, tak biologiky s odlišným mechanismem 

účinku (secukinumab, ustekinumab), ale nutno počítat s nižší účinností

 MiDA – minimální aktivity onemocnění; LDA – nízké aktivita onemocnění; iTNFα – inhibitory tumor nekrotizu-
jícího faktoru α; csDMARD – syntetické, chorobu modifikující léky; bDMARD – biologické léky
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subkutánně 150 mg s podávacím schématem  
v týdnech 0, 1, 2 a 3, následně od 4. týdne udržo-
vací měsíční dávkou 150 mg.

Ixekizumab je humanizována IgG4 monoklonální 
protilátka, která se selektivně váže na IL-17A a vede 
k inhibici jeho interakce s receptorem pro IL-17. 
Úvodní dávka 160 mg (2 injekce) v týdnu 0, poté 
udržovací dávka 80 mg každé 4 týdny

Ustekinumab je plně humánní monoklonální pro-
tilátka, která se váže na proteinovou podjednot-
ku p40 interleukinu 12 (IL-12) a interleukinu 23 
(IL-23). Iniciální dávka je 45 mg subkutánně v 0. 
týdnu, další dávka 45 mg s. c. je aplikována ve 4. 
týdnu, poté se lék podává v dávce 45 mg s. c. kaž-
dých 12 týdnů. U pacientů s tělesnou hmotností 
více než 100 kg se aplikuje dvojnásobná dávka. 

Poměrně novou skupinou jsou bsDMARD, které 
před zavedením do klinické praxe musí proká-
zat svou bioekvivalenci a srovnatelnou účinnost 
s boDMARD. Biologická terapie sice od základu 
změnila přístup k léčbě revmatických onemocně-
ní, ale její nákladnost je velká. Předpokládá se, že 
postupné zavedení bsDMARD do klinické praxe by 
mělo náklady vynaložené na léčbu výrazněji snížit. 

V současnosti probíhá výzkum a vývoj dalších mo-
noklonálních protilátek ovlivňujících prozánětlivé 
cytokiny či jejich signální dráhy (9, 13, 14, 15).

Nefarmakologická terapie
Nedílnou součástí úspěšného zvládnutí všech 
projevů PsA se zachováním dlouhodobé hybnosti 
a soběstačnosti nemocných je nefarmakologická 
terapie doprovázející adekvátní farmakologickou 
léčbu dle individualizovaných aktuálních potřeb pa-
cienta. Fyzioterapie a ergoterapie společně s pra-
videlnou pohybovou aktivitou spojenou s redukcí 
hmotnosti vede k celé řadě benefitů, a to nejen 
pro muskuloskeletální aparát, ale i snížením rizik 
komorbidit spojených s metabolickým syndro-
mem. U nemocných s obtížnou redukcí hmotnos-
ti je vhodná spolupráce s nutričním specialistou. 
Základem úspěšné léčby a adherence k terapii je 
edukace pacienta o povaze onemocnění, léčbě  
a režimových opatřeních (15). 

Terapie specifických manifestací Psa
Periferní artritida
Terapeutický přístup k nemocnému s periferní ar-
tritidou se odvíjí podle tíže postižení, terapeutické 
odpovědi a přidružených komorbidit. Mírné proje-
vy periferní artritidy jsou často zvládnuty podáním 

ta
b

. 4 minimální aktivita onemocnění: splnění 5 z následujících 7 kritérií
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terapie psoriatickÉ artritiDy

NSA nebo lokálním obstřikem glukokortikoidy. 
Středně až těžce aktivní periferní artritida nebo 
mírná artritida rezistentní na NSA vyžaduje posílení 
terapie o chorobu modifikující léky, například MTX 
či LEF, nebo je možno podat apremilast tam, kde 
nelze zahájit terapii csDMARD či bDMARD. Selhání 
předchozí terapie NSA a csDMARD u nemocných 
s přetrvávající závažnou artritidou je jednou z indi-
kací zahájení terapie bDMARD, v první linii se jedná 
většinou o inhibitory TNFα. Při selhání bDMARD je 
vhodné volit preparát s jiným mechanismem účin-
ku (14, 15).

Axiální postižení
Axiální postižení je jednou z forem projevu PsA  
a jeho terapie se odvíjí od dalších faktorů v podobě 
ostatních manifestací s nutnou úpravou léčby  
k zvládnutí všech projevů (periferní artritida, ente-
zitida, daktylitidy a kožní projevy). Index BASDAI 
(Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity In-
dex) je jedním z nástrojů využívaných k hodnocení 
závažnosti spondylitidy. Mírné projevy axiálních 

symptomů jsou zvládnutelné kombinací NSA  
a nefarmakologických prostředků. U závažnějších 
projevů nezvládnutelných NSA, které výrazně ov-
livňuji mobilitu nemocných, spojených s nočními 
bolestmi a protrahovanou ranní ztuhlostí, přichází 
v úvahu zahájení terapie bDMARD většinou TNFα. 
Nedostatečná odpověď či selhání předchozí terapie 
bDMARD vyžaduje změnu za bDMARD s jiným me-
chanismem účinku (14, 15).

Entezitidy a daktylitidy
Projevy entezitidy a daktylidity obvykle reagují na 
terapii, která je podávána pro další manifestace 
PsA – od NSA až po bDMARD – v závislosti na 
tíži projevů a jejich terapeutické odpovědi na po-
dávanou léčbu. Pokud nejsou kontraindikace, lze 
provést i lokální podání glukokortikoidů ke zmírnění 
symptomů (14, 15).

Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnic-
tví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 
023728 (Revmatologický ústav).

ta
b

. 5biologika registrovaná pro terapii psoriatické artritidy
iv – intravenózní podávání; sc – subkutánní podávání; il – interleukin
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Léčba PsA se v průběhu let dramaticky změnila v důsledku zavedení bDMARD pro 
nemocné, u kterých došlo k selhání csDMARD. PsA se svou heterogenitou projevů 
samotného onemocnění vyžaduje komplexní přístup. Česká doporučení pro terapii 
PsA vycházejí z mezinárodních doporučení EULAR a GRAPPA a dotýkají se nejen far-
makologické, ale i nefarmakologické léčby, jejímž cílem je dosažení remise nebo ale-
spoň nízké aktivity muskuloskeletálních i kožních projevů choroby (artritidy, entezitidy, 
daktilitidy, axiálního a kožního postižení). Jejich cílem je také usnadnit rozhodování 
o optimální léčbě v klinické praxi. Péče o pacienta s PsA vyžaduje multidisciplinární 
přístup k zvládnutí všech projevů psoriatické nemoci. Dosud chybí klinické sledování, 
které by srovnávalo jednotlivé bDMARD mezi sebou. Vzhledem k tomu by se volba 
nejvhodnějšího bDMARD měla 
vybírat s ohledem na extraar-
tikulární projevy, bezpečnost, 
cenu a je třeba zvážit do jisté 
míry i preference pacienta.

mudr. Hana Ciferská, ph.d.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
ciferska@revma.cz
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VĚDOMOSTNí TEST

Daktilitida:
a) není typická pro psoriatickou artritidu
b) vyskytuje se jen u revmatoidní artritidy
c) je jednou z možných manifestací psoriatické 

artritidy
d) postihuje jen ženy

Kožní projevy u psoriatické artritidy jsou:
a) součástí diagnostických kritérií
b) nemusí být v době diagnózy přítomny
c) nepodstatné při rozhodování o strategii léčby
d) součástí hodnocení aktivity psoriatické artritidy

Biologická terapie PsA:
a) je léčbou první linie
b) nevyužívá se v léčbě psoriatické artritidy
c) její nasazení je podmíněno selháním  

předchozí léčby
d) nemá účinek na kožní projevy

Lasery jsou u onychomykózy indikovány:
a) jako terapie první volby onychomykózy
b) jako léčba zlepšující vzhled onychomykotických 

nehtů
c) nejsou indikovány při onychomykóze
d) lasery čekají na schválení pro terapii 

onychomykózy

Principem působení laserů  
na dermatofyta je:
a) vaporizace dermatofyt
b)  tepelná nekrotizace postižených tkání
c) pouze selektivní fotodestrukce
d) ohřátí dermatofyt nad 50 °C a selektivní 

fotodestrukce

V minulosti i současnosti se laser též 
používá u onychomykózy na:
a) snesení či perforaci nehtu
b) stimulaci růstu dermatofyt
c) ohřívání antimykotik
d) pouze k perforaci nehtu

Limitujícím faktorem léčby onychomykózy 
lasery je:
a) barva nehtu
b) bolest pociťovaná pacientem v důsledku 

zvýšené teploty
c) tvar nehtu
d) rozložení dermatofyt pod nehtem

Predilekční lokalizací seborrhoické 
dermatitis je:
a) nasolabiální rýha
b) hřbet ruky
c) dekolt
d) kštice

Nejtypičtějším mikrobem na ložisku 
seborrhoické dermatitidy je:
a) streptokok
b) stafylokok
c) kvasinka
d) pseudomonáda

Diferenciální diagnózou pro seborrhoickou 
dermatitis je:
a) psoriáza
b) kontaktní ekzém
c) névus flameus
d) atopický ekzém
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ceNa za Nejrychlejší odPověď

mudr. janků jaromíra 
Ústí nad labem
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VěDomostní test

Vyberte jednu nebo více správných odpově-
dí a zapište je do tabulky. Zašlete do 24. 12. 
2018 prostřednictvím elektronického for-
muláře umístěného na stránkách www.
referatovyvyber.cz, nebo vložte do obálky 
a odešlete na adresu:

Czechopress agency, s.r.o.
na strži 1702/65, 140 00 praha 4

Ceny do soutěže věnuje značka EUCERIN.
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správné odpovědi z čísla 3/2018
1 A,B,C 2 A,B,C,D 3 B 4 A,B,C,D 5 C
6 B 7 A 8 B 9 B 10 B

výherci 
vědomosTNího TesTu 

z čísla 3/2018:

mudr. němečková Helena 
Žatec

mudr. kráĽovičová lenka 
hodonín

mudr. Šimeček lubor 
hodonín

jméno

adresa

telefon

e-mail

Výrazné zlepšení kvality života a spánku

FÁZOVĚ PŘIZPŮSOBENÁ

M E D I C Í N S K Á  P É Č E  P R O  K R Á S N O U  P L E Ť

 Prodlužuje fáze bez vzplanutí a svědění
 Akutní a dlouhodobá péče pro atopickou pokožku
 Vhodné pro kojence i dospělé

ECN_AtopiControl_64x115.indd   1 19.11.18   15:27
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 27.9.2018 v Praze

přítomni: prof. arenberger, prim. benáková, prim. bučková, prim. drlík, prim. duchková, doc. ettler, 
doc. kuklová, doc. pánková, dr. polášková, dr. Vocilková, prof. resl, prof. štork

omluveni: prim. selerová
místo: Všeobecná fakultní nemocnice v praze, dermatovenerologická klinika 1. lF uk a VFn, 

karlovo nám.
čas: 10.00–12.30 hodin

– PROGRAM –

a) Projednáno:
Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 
31. 5. 2018 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
a schválen.

B) Nově projednáno:
1. zhodnocení kongresu sdvs-čds 2018  

v jasné
 Byl úspěšný. Výbor ČDS vyslovuje poděkování 

slovenským pořadatelům.
2. Přehled hospodaření za rok 2017
 Pozitivní bilance 98 000 Kč, za časopis jsou 

příjmy a výdaje vyrovnané. Trvá problém  
s distribucí časopisu na Slovensku – projednají 
předsedové ČDS a SDVS.

3. Přeřazení odborností 404 a 405 
 do vyšší kategorie minutové režie
 Zatím jednání pokračuje. Prof. Arenberger za-

slal dopis ministrovi zdravotnictví a proběhlo 
i osobní jednání. Diskutována taktika dalšího 
postupu – nové žádosti, apod.

4. Přesun výkonů l1 a l2 do kategorie l3 
 v odbornosti 404
 Sice oficiálně schváleno, ale letos nebude zo-

hledněno. Jednání se zdravotními pojišťovnami 
pokračuje. Při využití současných bonusů (di-
plom celoživotního vzdělávání, extenze pracov-
ní doby) lze navýšit příjem až o 7 % za rok.

5. dermatologické sympozium, 
 20. 10. 2018, Ústí nad labem
 Prim. Duchková zve na toto setkání s bohatým 

odborným programem.

6. Pardubice a Ústí nad labem
  – žádost o centrum biologické léčby
 Výbor ČDS podporuje již opakované žádosti 

Kožního odd. v Pardubicích (prim. Stuchlík)  
a Kožního sanatoria v Ústí nad Labem (prim. 
Duchková) o zřízení Center biologické léčby. 
Obě pracoviště splňují odborné požadavky.

7. vzdělávací program v dermatovenerologii 
(prof. arenberger)

• Vyhláška upravuje vzdělávání v odborných 
kmenech (tištěné znění vyjde v 10/2018 – pro 
dermatologii je 2,5 roku). Základní kurz v oboru 
(40 hod.) bude zřejmě přesunut do 2. období.

• Cílem vzdělávacího programu kmene bylo získá-
ní základních vědomostí a dovedností. Log-book 
bude redukován, budou ho však regulovat jed-
notlivé LF (nutno vypracovat jednotící manuál).

• Zkouška po kmeni: bude ústní formou před 
komisí. Uchazeč musí mít nejméně 0,5 prac. 
úvazek v oboru. Vzdělávání musí v příslušném 
období být časově završeno nejméně 1 měsíc 
před podáním přihlášky ke zkoušce. Oborové 
akreditační komise budou znovu jmenovány.

8. akreditační komise (aK) pro dětskou der-
matovenerologii (dd) a korektivu (Kd)

 Na DD t. č. požadují nejméně 2,5 r. práce na „do-
spělé“ dermatovenerologii – pro lékaře pracující 
na samostatném dětském kožním oddělení je 
potřeba dopracovat uznání praxe (prim. Bučko-
vá) – stanoviskem podpoří výbor ČDS a IPVZ 
a AK všeobecné dermatovenerologie. T. č. se 
předkládají návrhy na složení AK pro DD a KD.
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9. akce společnosti Novartis
 Společnost Medica Healthworld a. s. (z pově-

ření společnosti Novartis) uspořádá akce „Čis-
tá kůže“ a „Den otevřených dermatologických 
center“ a žádá o záštitu. Výbor ČDS uděluje 
záštitu oběma akcím.

10. Konference psychodermatologie 
 v Kuníně (prim. selerová)
 Dne 5. 10. 2018 se koná na zámku Kunín ce-

lodenní Konference psychodermatologie se 
zajímavým programem.

11. Penicilin retard
 Po ukončení registrace Pendeponu v ČR se 

vlečou těžkosti s možností náhrady. Retarpen 
je již též nedostupný a k dispozici jsou dva ná-
hradní Lenticilin a Benzetacil, ale zdravotní po-
jišťovny se zdráhají hradit v indikaci erysipelu.

 Prof. Resl zaslal materiály z předchozích let pro 
argumentaci (s každým ukončením specific-
kého léčebného programu či vstupem nového 
neregistrovaného či nehrazeného retardované-
ho PNC se situace opakuje...).

 Dr. Benáková znovu zpracovala žádost na MZ 
ČR, předseda ČDS znovu zašle na MZ ČR  
a bude urgovat odpověď. Prim. Faustmanová, 
která na tento problém jako první výbor upo-
zornila, byla o průběhu informována.

12. screeningové vyšetření pupečníkové krve 
na syfilis

 Kontroly MZ (hlavní hygienička) na novoroze-
neckých odd. v ČR neprokázaly pochybení. 
Screen se neprovádí pouze u domácích porodů 
a při předčasném kolapsu pupečníku.

13. sPc preparátu mTX (prim. Benáková)
 Výbor ČDS požádal SÚKL o stanovisko k nové 

formulaci o bezpečnosti v SPC methotrexatu.
14. léková agenda (prim. Benáková)
 V mezidobí od poslední schůze výboru přišly žá-

dosti o stanovisko ČDS k následujícím položkám.
 Bez připomínek:
• Picato – stanovení úhrady v definovaných indi-

kacích, dva cykly:
 E/DER  P: Ingenol mebutát je hrazen pacientům 
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se 4–8 viditelnými lézemi nehyperkeratotické,  
nehypertrofické aktinické keratózy na ploše 
menší nebo rovno 25 cm2 na obličeji nebo 
vlasové pokožce, kteří v minulosti prodělali 
léčbu kryoterapií a dosáhli věku 18 let. Hod-
nocení úspěšnosti terapie se provádí přibližně 
za 8 týdnů po léčbě. Pokud kontrolní vyšetření 
prokáže, že bylo dosaženo pouze částečné od-
povědi (vyléčení 75 % nebo více solárních ke-
ratózních lézí zaznamenaných při počátečním 
vyšetření), ošetřené místo bude znovu pečlivě 
vyšetřeno a zvážena nová léčba. Z prostředků 
veřejného  zdravotního pojištění jsou hrazeny 
maximálně dva cykly.

• Stelara (ustekinumab) - finální hodnotící zpráva 
– bez připomínek

• Benepali (biosimilární etanercept) – stanovení 
maximální ceny – bez připomínek

• Acnatac (tretinoin+ klindamycin) - finální 
hodnotící zpráva – bez změn v úhradě i jejich 
podmínek

• Excipial lipo- a hydrolotio (urea k zevní aplika-
ci) - finální hodnotící zpráva: indikace zůstávají 
stejné - P: léčba je hrazena u středně těžké  
a těžké formy chronických kožních onemocně-
ní doprovázených plošně rozsáhlou xerodermií 
a u závažného hand-foot syndromu způsobe-
ného protinádorovou terapií. Limitace  na od-
bornost též E/DER, PED, ONK

• Mycí emoliencia – řada Balneum Hermal, Li-
nola a Oilatum + Lipobase - indikace zůstávají 
stejné, limitace na odbornost též E/DER, PED, 
ONK. Nově návrh o úhradu u řady Balneum 
Hermal – obdobně jakou Linoly a Oilata. Pokud 
s tímto návrhem nebude souhlasit Svaz ZP, ne-
bude SÚKL úhradu stanovovat

 Bereme na vědomí:
• Xeljanz (tofacitinib) – dermatolog nepreskribu-

je, lék je vázán na revmatologická centra pro 
léčbu RA

• Olumiant  (baricitinib) – dermatolog nepreskri-
buje, lék je vázán na revmatologická centra pro 
léčbu RA

• Benlysta (belimumab) – dermatolog nepreskri-
buje, lék je vázán na revmatologická centra pro 
léčbu SLE

• (vorikonazol) – snížení úhrady; dermatolog ne-
preskribuje, lék je vázán na antibiotická centra

• Cresemba (isavukonazol) – ind. invazivní 
aspergilóza; dermatolog nepreskribuje, lék je 
vázán na antibiotická centra

• Glivec (imatinib) – dermatolog nepreskribuje, 
lék je vázán na hematoonkologická centra

• Imnovid (pomalidomid) – dermatolog nepre-
skribuje, lék je vázán na hematoonkologická 
centra

• Ocrevus (ocrelimumab) – lék pro léčbu roz-
troušené sklerózy RRRS, v této 1. HZ SÚKL 
zamítl úhradu ze ZP. Obecně dermatolog nepre-
skribuje, lék je vázán na neurologická centra.

• Rebif (interferon beta-1a) – lék je vázán na 
centra pro RS - zrušení max. ceny a úhrady 
na žádost výrobce z důvodů neobchodování 
určitých balení na trhu v ČR

15. Fokusovaná fototerapie a biolampa
• Ke kódu fokusované fototerapie k léčbě chro-

nické psoriázy (výkon 44285) byla dodána 
nová ekonomická kalkulace a byla zadána  
na VZP.

• Užívání biolampy je t. č. některým zdravotnic-
kým zařízením hrazeno (zejména rehabilitač-
ním odd.). T. č. VZP požádalo o stanovisko 
výbor ČDS. Vypracuje prof. Arenberger.

16. jednání o podmínkách úhrady Kyn-
theum a Tremfya (biologika)

 Budou uvolněny k preskripci za podmínek jako 
ostatní biologika na psoriázu včetně předchozí 
léčby přípravkem Apremilast.

17. výběrové řízení ze dne 8. 8. 2018 v Praze 
v oboru dermatovenerologie

 Proběhlo úspěšně za účasti prof. Arenbergera 
pro zařízení D-clinic na Praze 10 (Dr. Zelenková).

18. čls jeP – delegáti na sjezd čls jeP 
dne 22. 1. 2019

 Na základě výzvy ČLS JEP výbor ČDS nomi-
noval 2 delegáty na sjezd ČLS JEP  – prof. 
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Arenberger, doc. Ettler. Podpořil také kandida-
turu prof. Arenbergera za člena předsednictva 
ČLS JEP.

19. Noví členové
 Projednány a schváleny přihlášky nových čle-

nů: Dr. Kopuletá (Kroměříž-Brno), Dr. Zajícová 
(Ostrava), Dr. Nevrlá (Šumperk), Dr. Šuchaňo-
vá (Banská Bystrica, SR), Dr. Medová (Praha 
10-FNKV).

 Změna adresy/jména: Dr. Kubátová (Humpo-
lec), Dr. Kúkolová (Brno), Dr. Sečníková (Luče-
nec, SR), Dr. Sellner (Brno), Dr. Moskalyková 
(Praha 10), Dr. Útratová (Prostějov).

20. výběrové řízení v Praze v oboru dermato-
venerologie dne 10. 10. 2018

 Výbor ČDS deleguje jako zástupce společnosti 
prim. Gkalpakiotise.

21. venerologie (prof. resl)
 Zatím návrh Metodického pokynu leží na MZ 

ke korekci právníky. Nemocný si sám může 
indikovat laboratorní vyšetření (ale sám si jej 
zaplatí). Pokud ale laboratoř zjistí infekční one-
mocnění, je povinna to hlásit. V zájmu ochrany 
veřejného zdraví je možné požádat o součin-
nost i Policii ČR (viz příloha).

22. Termín a místo kongresu čds-sdvs
 Výbor ČDS projednal návrhy na termín a místo 

příštího kongresu 2019. Po zohlednění různých 

aspektů byl vybrán hotel Clarion v Olomouci 
(osvědčil se v r. 2017) v termínu 6. – 8.6.2019. 
Pořádá Jasta.

23. derma update 2019
 Výbor ČDS projednal návrh uspořádání Derma 

Update 2019. Bylo vybráno KC Cubex Praha 4 
v termínu 26.2.2019. Pořádá Jasta.

24. Plán odborných akcí 2019
 Výbor ČDS žádá potenciální pořadatele odbor-

ných akcí (se záštitou ČDS) v r. 2019, aby je 
přihlásili u doc. Ettlera (ettler@fnhk.cz). Při-
hláška musí obsahovat termín akce, název, 
místo konání, délku trvání, pořadatele a kontakt 
na odborného garanta (e-mail).

25. doména www.derm.cz
 Výbor ČDS schválil proplacení faktury ve výši 

949 Kč za pronájem domény webových strá-
nek na 2 roky.

26. různé
a) Termíny tradičních akcí v roce 2019:
 Lipovské dny 11. – 13.1.2019
 Kouty 7. – 9.2.2019
b) Domácí péče: indikuje PL. Na 14 dní může 

dosud indikovat ošetřující lékař z nemocnice  
a nyní také specialista (tzn. i kožní).

27. Příští schůze výboru čds: 
15.11.2018 

Zapsal: doc. Ettler
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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 v předplněné injekční 
stříkačce. Indikace: léčba středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Dávkování: 
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: 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. 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: chřipka, 
dermatofytózy, neutropenie, bolest hlavy, orofaryngeální bolest, průjem, artralgie, únava. 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. Způsob výdeje 
a hrazení: výdej je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 
09/2017. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi souhrnu údajů o přípravku. Reklama na léčivý přípravek.
Reference: 1. Kyntheum® (brodalumab) Summary of Product Characteristics, July 2017. 2. Blauvelt A, et al. Rapid onset of action in patients with moderate-to-severe 
psoriasis treated with brodalumab: A pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (AMAGINE-2 and AMAGINE-3). 3. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 
2015;373:1318 –28.
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Čisté sebevědomí

Přípravek Kyntheum® je indikován k léčbě 

středně těžké až těžké ložiskové psoriázy 

u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty 

pro systémovou léčbu.1

Jak důležité je pro 

Adama PASI 100?

Rychlý nástup účinku2

Vysoká míra zhojení3

Dlouhodobý účinek3


