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OPDIVO® – imunoterapie,
která dává šanci více pacientůmkterá dává šanci více pacientům

ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo 
metastatického) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic 
(NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastatického NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem 
terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě 
brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie 
lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování a způsob podání: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny (všechny indikace) nebo 
480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom); u adjuvantní léčby melanomu 3 mg/kg i.v. infuzí (60 min) každé 2 týdny. Kombinace s ipilimumabem: Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí 
(30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů 
(480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 
480 mg 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 vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby 
melanomu po dobu max.12 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími 
účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se dávka kortikosteroidů snižuje postupně po dobu min. 1 měsíce. 
V případě závažných, opakujících se nebo život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, 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, 
která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně 
použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje 
možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, svědění, průjem a nauzea, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, 
hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie; u kombinace s ipilimumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená 
chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování:
Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Chraňte před mrazem. Dostupná balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-002. 
Datum poslední revize textu: květen 2019. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii, pokročilý renální karcinom v monoterapii, nemalobuněčný karcinom plic a klasický 
Hodgkinův lymfom.
Název přípravku: YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: ipilimumabum 5 mg v 1 ml koncentrátu. Terapeutické indikace: Melanom: Monoterapie pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu 
u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších; v kombinaci s nivolumabem léčba pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Renální karcinom (RCC): v kombinaci s nivolumabem terapie 
pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Dávkování a způsob podání: Melanom: Monoterapie: Indukční režim: 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny, celkem 4 dávky. Celý indukční režim (4 dávky) 
je třeba dodržet dle tolerance, bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí. Kombinace s nivolumabem: 3 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (90 min) s 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, 
dále nivolumab v monoterapii i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 1 mg/kg ipilimumabu 
i.v. infuzí (30 min) s nivolumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 
6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. U kombinované léčby léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou 
látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo život ohrožující, se mohou týkat GIT, jater, kůže, nervové, endokrinní nebo jiné orgánové soustavy. 
Pokud není identifi kována jiná etiologie, je nutno průjem, zvýšenou frekvenci stolic, krvavou stolici, zvýšení jaterních testů, vyrážku a endokrinopatii považovat za zánětlivé a související s ipilimumabem. U pacientů se závažnou aktivní 
autoimunitní chorobou, kde je další imunitní aktivace potenciálně bezprostředně život ohrožující, se přípravek nemá podávat. Interakce: Ipilimumab je lidská monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 
(CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích 
účinků. Použití antikoagulancií zvyšuje riziko GIT krvácení; pacienti se souběžnou léčbou antikoagulancii musí být pečlivě monitorováni. Těhotenství a kojení: Ipilimumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám, 
které nepoužívají účinnou antikoncepci. Není známo, zda se ipilimumab vylučuje do lidského mléka. Nežádoucí účinky: Velmi časté: snížená chuť k jídlu, průjem, zvracení, nauzea, vyrážka, svědění, únava, reakce v místě injekce, pyrexie, 
v kombinaci s nivolumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, zvýšení AST, ALT, celkového bilirubinu, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, dále 
hyperglykémie, hypoglykémie, lymfopenie, leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, anemie, hypokalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie. Další nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování: Pacienti 
musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte 
před mrazem. Dostupná balení: 10 ml nebo 40 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/11/698/001-2. Datum 
poslední revize textu: únor 2019. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii. 
Výdej těchto léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Dříve než je předepíšete, přečtěte si prosím úplné znění příslušného Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o těchto přípravcích jsou uveřejněny na webových 
stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://ema.europa.eu nebo jsou dostupné u zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, tel.: +420 221 016 111, 
www.b-ms.cz.
* Všimněte si prosím změn v Souhrnu údajů o přípravku 1506CZ1904133-01, datum schválení 14. 6. 2019

Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2019.



Lidová pranostika zatím vychází s počasím, tak uvidíme, jaký bude le-
tošní ročník. Letní prázdniny máme až na výjimky ve zdraví za sebou. Žáci  
i studenti jsou zase ve škole, prvňáčci se na ni těšili, ostatní jen na kama-
rády. Tou výjimkou myslím babičku mé manželky. Trochu jsme ji podezírali, 
že jí nějaká sudička v roce 1919 nabídla nesmrtelnost, a ta se nebránila. 
Se starostou Prahy 7 ještě na jaře v plné síle oslavila sté narozeniny, ale 
prázdniny už na ni byly moc. 

A jak to přežili naši pacienti? Pan Štístko například právě sedí v křesle a vychutnává si infuzi Opdiva. 
Jeho melanom stále neprogreduje, takže mu Opdivo dlouhodobě poskytuje dobrou službu. „Jak jste se měl 
na dovolené,“ ptá se mě. „Ale ano, bylo to fajn a jako vždycky, přes den prázdninové aktivity, ale svých 
5–8 hodin na počítači jsem si po večerech neodpustil,“ odpovídám mu. Každý psycholog vám poradí, 
abyste o dovolené úplně vypnuli, čtrnáct dní bez mobilu, notebook je dokonce sprosté slovo. Ale už vám 
neprozradí, jak to zamává psychikou, když po čtrnáctidenní čisté hlavě nahlédnete do poštovní schránky  
a máte tam přes dvě tisícovky neotevřených mailů. Člověk na to musí jít od lesa. Znám jednoho kolegu, 
který má ve schránce kromě obvyklé zprávy typu „Jsem na dovolené od … do … a budu mít omezený pří-
stup k mailům“ zajímavou lahůdku: „Maily budou během mé dovolené od … do … automaticky mazány.“ 

I přes prázdniny je ale vhodné neztratit s děním kontakt. Už několikrát jsem v úvodnících upozorňoval, 
že v létě je potřeba být mnohem ostražitější než ve zbytku roku. Všechno to, co se úřadům nepodařilo 
realizovat, se může snadněji realizovat v době, kdy jsou všichni někde u rybníka a dokonce si nechají 
automaticky mazat nepřečtené maily. Ráj na zemi pro prosazení nového zákona nebo vyhlášky bez zby-
tečných diskuzí. 

Také v dermatovenerologii tedy máme novinky. Úhradová vyhláška neskončila snad poprvé tím ošk-
livým slovem „nedohoda“, ale všichni se na jejím textu shodli. Uhráli jsme příjemné peníze navíc oproti 
referenčnímu období u biologické léčby i v situaci, kdy ceny anti-TNF-skupiny dramaticky klesly. Reálné 
proplácení zvýšení hodnoty výkonů při uznání kvalifikace nositele z L1 nebo L2 na L3 probíhá po našich 
jednáních s pojišťovnami už druhým rokem, takže každý, kdo se dostal na referenční strop možností 
úhrady své práce, mohl požádat o zohlednění této skutečnosti příslušnou pojišťovnu. To byl také zřejmě 
důvod, proč pojišťovny letos bez velkého rozruchu souhlasily se zjednodušením tohoto procesu a bude to 
zakotveno přímo v dokumentu.

Ze zápisů z výborových schůzí ČDS ČLS JEP, z.s., všichni vědí, že průběžně schvalujeme žádosti  
o jednotlivá centra biologické léčby už delší dobu. Letos se podařilo na probíhajících jednáních s VZP, 
především na srpnovém, dosáhnout podstatného pokroku. VZP má nyní zájem o rozšiřování center se 
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zvláštní smlouvou nejen v rámci lůžkových pracovišť, ale i v ambulantní sféře. Aktuálně bylo nové centrum 
s naší podporou vytvořeno a schváleno do provozu od 1.7.2019. VZP zároveň zveřejnila, jaké podmínky 
musí pracoviště, které se uchází o statut centra se zvláštní smlouvou, splňovat:

součet úvazků lékařů se specializovanou způsobilostí (L3) alespoň 0,5 úvazku
místnost pro podávání infuzí
léky a vybavení pro zvládnutí případné anafylaktické reakce pacienta
zkušenosti s biologickou léčbou
doporučení ČDS ČLS JEP, z.s.
připravenost k předávání dat do registru Biorep, který vytvořila odborná společnost

Z odborného i technického pohledu se jedná o snadno splnitelná kritéria, která může bez problémů 
splnit atestovaný lékař, který již s biologiky pracoval nebo se s nimi seznámil v některém ze stávajících 
center, případně který je podával na svém pracovišti v režimu vzorků nebo samoplátcům. Požadavek na 
místnost pro podávání infuzí je z praktického pohledu sice trochu nadbytečný, ale dá se pochopit, že po-
jišťovna nechce diskvalifikovat jednu molekulu anti-TNF spektra z výběru terapie. Na druhou stranu, infuzní 
stojan se dá postavit v ordinaci kamkoliv, kde si pacient může sednout, takže ani tady nevidíme omezení.

Důkazem, že i ostatní čeští dermatovenerologové pečlivě sledují dění před prázdninami i během nich, 
je vysoká účast hlasujících ve volbách do výboru ČDS ČLS JEP, z.s. Nový výbor dostal opět silný mandát, 
protože k hlasování přistoupila víc než polovina českých dermatovenerologů. Sejdeme se v něm se třemi 
novými tvářemi a s jednou v revizní komisi. Podrobnosti najdete jako obvykle na webu www.derm.cz.

Během prázdnin jsme si také mohli v klidu prostudovat European Training Requirements v derma-
tovenerologii, které konečně vyšly po delší době od schválení i tiskem v časopisu Journal of European 
Academy of Dermatology and Venereology, a najdete je ve fulltextové verzi také na https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/epdf/10.1111/jdv.15670. K čemu jsou nám dobré? Velmi snadno se z nich dozvíme, co se 
předpokládá, že do našeho oboru patří a omezí se tak zbytečné diskuze s jinými obory, že to či ono ne-
smíme jako dermatovenerologové dělat. Hlavním cílem je ale pochopitelně harmonizace kvality dermato-
venerologie v Evropské unii. Ukrajinští kolegové, kteří se velmi snaží držet s Evropou krok, tento dokument 
už stihli přeložit do ruštiny, takže tomu, komu více vyhovuje pro čtení jazyk Puškinův než Shakespearův, 
můžeme tuto jazykovou mutaci snadno opatřit. 

Zajímavým úkolem akreditační komise pro obor dermatovenerologie, který příjemně vybočoval z běžné 
rutiny, bylo definování činností, které může lékař v předatestační přípravě vykonávat samostatně bez dozo-
ru a dohledu po složení zkoušky po kmeni. O této záležitosti jsme ale už opakovaně diskutovali před delší 
dobou. Mezitím ale MZd přišlo s vyhláškou 280/2018 Sb., která dává již lékaři, kterému ještě ani nestačil 
oschnout diplom, relativně široké pravomoci ihned po nástupu do práce. To nám přemýšlení velmi usnad-
nilo. Přesto jsme našli na bázi vykazovaných výkonů některé z nich, které k seznamu ještě přibydou. Vše 
najdete ve vyhlášce, kterou ministerstvo k tomuto účelu v současnosti kompletuje.

I po prázdninách se vyplatí dermatologické dění sledovat. Hned první týden v září proběhl v Praze tří-
denní mezinárodní kurz pro rezidenty i specialisty Melanoma from A to Z, při kterém se konala i oblíbená 
hands-on akce s operováním na vepřových hlavách (pig face training). Zájem několikanásobně překročil 
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Dnes je 25. září a včera jsem se vrátil z brainstormingového meetingu Evropské asociace dermatoonkolo-
gie EADO), na kterém jsme mimo jiné aktualizovali guidelines pro léčbu melanomu. Musí se skutečně oprašo-
vat každou chvíli, vždyť víte, že v adjuvanci je interferon už téměř sprosté slovo a kdo může, podává moderní 
biologickou nebo syntetickou cílenou léčbu. Takže dnešní akademická diskuze se už vede spíš na úrovni: jestli 
Opdivo v monoterapii nebo combo s Yervoyem. Stejně sprosté slovo je WBRT, neboli celomozková radiote-
rapie u mozkových metastáz, takže tipem na téma do dnešní diskuze může být například, jestli preferujete 
pro podporu abskopálního efektu gamanůž před Opdivem nebo jestli máte radši gamanůž v sendviči mezi 
Yervoyem a Opdivem. Pozor ale, v tomhle sendviči není to Y… a O… horní a dolní houska u McDonalda.

Dobrou zprávou je, že jestli se chcete v těch sendvičích zdokonalit, pořádá EADO už několik let v lednu  
v Berlíně Evropskou školu dermatoonkologie, kterou můžete ukončit testem a získat evropský certifikát ze 
systémové dermatoonkologické terapie garantovaný UEMS. Nejenže si rozšíříte obzory pro svou praxi, ale 
máte další dokument v ruce při už výše uvedených diskuzích, co je dermatovenerolog oprávněn dělat. Na 
leden máme už teď dva přihlášené zájemce z České republiky, ale čas na registraci je ještě do 1. prosince.

Ale před 1. prosincem je ještě pátek 29. listopadu. Proč je to datum tak důležité? Určitě si ho nenechte 
ujít. Nejen naše prababička byla letos stoletá. Také časopis Česko-slovenská dermatologie letos slaví stovku. 
A párty bude velkolepá. V pátek 29.11.2019 k jeho narozeninám plánujeme v Praze celodenní konferenci   
s přednáškami na téma – jak se měnila naše diagnostika a léčba důležitých kožních a venerických chorob za 
posledních sto let. Bude to super. Přijďte. Save the date.

„Tak vidím, že vám Optivo, pane Štístko, už vykapalo a zase jsme si dobře popovídali,“ říkám a vytahuji 
jehlu z podkožního portu. „Kdo mi dá příště infuzi, prý jste teď ředitel,“ zeptal se pacient. „Spolehněte se, zase 
já. Kliniku vedu dál obdobně jako můj ředitelský předchůdce, infuzi proto máte u mě garantovanou,“ uklidnil 
jsem ho a dodal: „Jednoduše řečeno, jen jsem se přemístil ze židle náměstka na židli ředitele. Všechno ostatní 
je beze změn. Tak zase příště.“ 

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

technické podmínky, takže z původních 124 zájem-
ců se vybralo ve finále plánovaných třicet. 

Kolem stovky dermatologů se v září sešlo i na již 
10. ročníku takzvaného Kurzu rezidentů. V minulých 
ročnících byl kurz organizován jen pro skutečné rezi-
denty nebo mladé lékaře, kteří ještě rezidenty připo-
mínali. Od letoška je nově určen i pro všechny ostatní 
z nás, kteří se stále rezidenty cítíme. Přednášel nám 
kromě ostatních excelentních speakerů také stále 
mladistvý profesor Sukop. Že byste mu nehádali pět 
křížků na krku? Byl to prostě takový kurz Mladí pro 
mladé. Snad nám to ještě dlouho takhle zůstane.
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po dobu 28 až 56 dnů. Hodnocení provedeno dermatologem. ** Kompilace 13 studií vedených La Roche-Posay.

Zmírňuje zánětlivé a retenční nedokonalosti
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EFFACLAR SPOTSCAN vám podle stupně 
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2 VAŠE VÝSLEDKY
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SOUČASNÉ MOŽNOSTI UDRŽOVACÍ
LÉČBY SEBORHOICKÉ DERMATITIDY
bezvodová, a., pásek, m.   dermatovenerologická klinika 3. lF uk a FnkV, praha

SOUHRN: Seborhoická dermatitida (SD) je časté chronické zánětlivé onemocnění kůže vyskytující se 
s maximem v seborhoické predilekci. SD je přítomna u cca 3–5 % populace, avšak navzdory relativně 
vysoké prevalenci této choroby, je etiologie SD spíše nejasná. Jelikož se jedná o chronické onemoc-
nění, SD vyžaduje léčbu dlouhodobou a proto je nutné pacienta správně edukovat o způsobu terapie 
jak v akutní, tak v udržovací fázi léčby, se zaměřením na vhodnou formu externa, kterou pacient bude 
tolerovat i po řadu let.

KLÍČOVÁ SLOVA: seborhoická dermatitida – udržovací léčba – vhodné vehikulum

SummAry: Seborrheic dermatitis (SD) is a common chronic inflammatory skin disease that occurs in  
a seborrheic predilection. SD is present in approximately 3–5 % of the population, but despite the relatively 
high prevalence of the disease, the etiology of SD is still rather unknow. Because it is a chronic disease, 
SD requires long-term treatment and therefore it is necessary to properly educate the patient about the 
treatment method in both the acute and maintenance phases, focusing on the appropriate external form 
that the patient is tolerating for many years.

Key wOrdS: seborhheic dermatitis – maintenance therapy – appropriate vehicle

v léčbě seborhoické dermatitidy je zapotřebí komplexního 
přístupu, strategie jsou podobné jako u ekzémů – na prvním 
místě zmírnit zánět, poté obnovit bariérovou funkci kůže 
a nakonec redukovat nežádoucí mikrobiální flóru.

Seborhoická dermatitida (SD) u dospělých je časté 
chronické zánětlivé onemocnění kůže v predilekci 
s maximem v oblasti obličeje (čelo, glabela, obo-
čí, perinazální a nazolabiální oblast, vousatá část 
obličeje) a dále v místech bohatých na mazové 
žlázky: kštice (zejména při vlasové hranici frontál-
ně, pretemporálně, retroaurikulárně), méně často 
hrudník (zejména nad sternem a intermammárně) 
a horní třetina zad interskapulárně (vzácněji může 
být postižena také intertriginózní lokalita typická 
u dětí, zde obtížně odlišitelné od např. erythema 

intertrigo). Jedná se o tzv. seborhoickou predilek-
ci. SD se projevuje typickými ostře ohraničený-
mi, mírně infiltrovanými, erytematoskvamózními 
ložisky, nepravidelného tvaru, s drobnělamelózní 
deskvamací – mastné (někdy suché) žlutavé šu-
pinky na světle oranžovorůžové spodině (obličej, 
hrudník, záda), centrosternálně bývají přítomna fi-
gurovaná ložiska, naopak interskapulárně anulární 
či polycyklická ložiska. Ve kštici se může objevit 
deskvamace s bělavými šupinami dvojího cha-
rakteru: drobnělamelózní, otrubovitá deskvamace 
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(pityriasis sicca) spojená s prostými „lupy“ (mír-
ná forma seborhoické dermatitidy – přítomnost až  
u 50 % populace) a hrubělamelózní, masivní (tinea 
amiantacea), v obou případech se však jedná pou-
ze o popisné označení, za kterým se může skrývat 
nejen seborhoická dermatitida, ale také atopická či 
kontaktní dermatitida nebo psoriáza. Další možné 
dělení SD v oblasti kštice je v závislosti na cha-
rakteru šupin: při mastné deskvamaci „seborrhoe 
oleosa“ a naopak při suché deskvamaci „seborrhoe  
sicca“. (1, 2, 10, 11)

Navzdory vysoké prevalenci onemocnění (cca 3–5 % 
populace, častěji postiženi muži než ženy), se o etio- 
patogenezi onemocnění mnoho neví.(2) Předpoklá-
dá se, že zásadní roli u seborhoické dermatitidy 
hraje dysfunkce keratinocytů ve třech klíčových ro-
vinách: porucha kožní bariéry, kolonizace lipofilní-
mi kvasinkami rodu Malassezia a porucha regulace 
zánětu v oblasti nespecifické imunity kůže (zánět 
u seborhoické dermatitidy má spíše iritativní cha-
rakter). Množství malasezií koreluje se závažností 

seborhoické dermatitidy a též s efektem léčby.(1) 
Rovněž se uplatňují odchylky v množství a složení 
kožního mazu, tzv. dysseborea.(10) Malasezie pro-
dukují enzym lipázu, který rozkládá triacylglycero-
ly na volné mastné kyseliny, a ty poté iritují kůži 
(nastává dysregulace kožní bariéry), sekundárně 
dochází k deskvamaci (vznik žlutavých mastných 
šupinek v postižené lokalitě).(3)

Onemocnění se v dospělé populaci vyskytuje  
s maximem mezi 20.–50. rokem života a poté 
ve věkové kategorii nad 65 let (typicky v období 
puberty v souvislosti se zvýšenou aktivitou ma-
zových žlázek, poté ve středním věku, posledního 
vrcholu dosahuje u starší populace (7–10 %), 
kde se uvažuje o asociaci se zvýšeným výsky-
tem depresí). U dospělých pacientů se jedná  
o chronické onemocnění (klinický průběh může 
být recidivující, subakutní nebo chronický – 
dlouhodobý, opakovaně se střídají exacerbace  
a remise). Rovněž je přítomna asociace s roč-
ním obdobím, v létě spíše zlepšení a na podzim  

o
b

r. 
1makro hrudník před léčbou 

mediket ictafoam pěna

o
b

r. 
2makro hrudník po léčbě 

mediket ictafoam pěna
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a v zimě naopak exacerbace, tudíž i léčba to-
hoto onemocnění musí být dlouhodobá, resp. 
intermitentní. Projevy SD ve kštici provází pruri-
tus, u projevů v oblasti obličeje může být rovněž 
přítomen pruritus, avšak pacienti častěji udávají 
spíše zvýšenou senzitivitu projevů (pnutí, pálení, 
zvýšená iritabilita). V klinické praxi se můžeme 
setkat s kombinací SD a jiné obličejové dermató-
zy (nejčastěji rosacey nebo periorální dermatitidy, 
méně často akné) či atopické dermatitidy (resp. 
kombinace s atopickou diatézou).(1, 10, 11)

Rizikové faktory pro exacerbaci choroby: zimní 
sezóna, horké, suché, prašné ale i vlhké podnebí, 
únava, stres, pocení, obezita, nevhodná či dráždivá 
hygiena a kosmetika, léky – methyldopa a neu-
roleptika (haloperidol, chlorpromazin, thiotixen), 
cimetidin, etionamid, zlato, psoraleny, stanazolol, 
lithium, INF-alfa, karence zinku, biotinu a vitamínu 
B6.(1, 10)

Rizikové komorbidity podílející se na exacerba-
ci choroby: neurologické choroby s abnormitami 
neurotransmiterů: Parkinsonova choroba, epilep-
sie, polymyelitida, paralýzy, depresivní poruchy, 
stav po cévní mozkové příhodě, dále HIV infek-
ce, hepatitida C, alkoholická pankreatitida, dále 
Downův syndrom, morbus Hailey-Hailey.(1, 10)

V diagnostice seborhoické dermatitidy má zásad-
ní význam klinický obraz: seborhoická predilekce 
projevů s typickou morfologií v kombinaci s undu-
lujícím průběhem choroby (časté střídání remisí 
a exacerbací onemocnění), dále můžeme využít 
inflamatoskopii (vyšetření zánětlivých lézí pomocí 
ručního/digitálního dermatoskopu) v rámci dife-
renciální diagnostiky seborhoické dermatitidy od 
psoriázy (kštice, trup), popřípadě možnost pro-
vedení probatorní excize rotačním průbojníkem  
a histopatologickou konfirmaci diagnózy (histolo-
gicky: nepravidelná akantóza, fokální parakeratóza, 

o
b

r. 
3

makro trup před léčbou 
mediket ictafoam pěna o

b
r. 

4 makro trup po léčbě 
mediket ictafoam pěna
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SoučaSné možnoSti udržovací 
léčby Seborhoické dermatitidy

rozšířená folikulární ústí, spongióza, perivaskulární 
lymfohistiocytární infiltrát v horním koriu). Dále 
lze využít např. stěry na bakteriologii a mykologii, 
epikutánní testy k odlišení bakteriální či mykotické 
superinfekce a dále spolu podílu možné kontaktní 
alergie.(1, 10, 11)

Inflamatoskopie je relativně nový obor rozvíjející se 
v rámci dermatoskopické diagnostiky zánětlivých 
(nenádorových) onemocnění kůže. V rámci infla-
matoskopie se rozlišuje několik klíčových vzorů: 
1) cévy (morfologie a distribuce), 2) šupení-
-deskvamace (barva a distribuce), 3) folikulární ústí, 
4) další struktury (morfologie a barva), 5) speci-
fické znaky. Inflamatoskopii můžeme použít přede-
vším pro rozlišení mezi seborhoickou dermatitidou  
a psoriasis vulgaris. Při dermatoskopickém vyšet-
ření u dermatitidy pozorujeme červené tečkovité 
cévky (dotted vessels) v nerovnoměrné distribu-
ci nebo ve skupinkách v kombinaci se žlutavými 
šupinami (přítomnost samotných žlutých šupin 
je častější, avšak mohou být přítomny také žluté 
a bílé šupiny současně) uloženými nerovnoměrně 
v rozsahu celé léze, nejčastěji na matně červeném 
pozadí, zatímco u plakové psoriázy nacházíme 
rovněž červené tečkovité cévky, avšak v pravidel-
né distribuci, na homogenním světle na růžovém 
pozadí, s bělavými šupinami, uloženými v centru 
nebo nerovnoměrně v rozsahu celé léze.(12)

Lokalizace ve kštici je samostatnou kapitolou in-
flamatoskopie. U psoriatického ložiska uloženého 
ve kštici se většinou nachází cévní vzor charakte-
ru: interfolikulárních zkroucených smyček, které 
můžeme pozorovat jako červené tečky/globule při 
menším zvětšení a tangenciální orientaci derma-
toskopu, anebo polymorfní korálkovité kruhy, při 
větším zvětšení a kolmé orientaci dermatoskopu 
(tyto cévní struktury odpovídají elongovaným, di-
latovaným kapilárám v dermálních papilách a ko- 
relují s aktivitou choroby). Dilatované kapiláry jsou 
některými autory označovány za klasické glome-
rulární cévky. U ložisek seborhoické dermatitidy 

lokalizovaných ve kštici můžeme naopak pozo-
rovat dominující arborizující cévky a interfoliku-
lární jednoduché smyčky, přitom červené tečky/
globule, glomerulární cévky a zkroucené smyčky 
chybí (u SD není epidermální hyperplazie nápadná,  
a tak můžeme sledovat horizontálně se šířící cévky 
podél subpapilárních plexů jako arborizující cévky). 
Pokud se v lézi nachází společně pouze arborizující 
cévky a interfolikulární jednoduché smyčky (bez 
kombinace s dalšími vzory) je možné vyloučit dia-
gnózu psoriázy.(13)

Diferenciální diagnostika: atopická dermatiti-
da (pozitivní rodinná anamnéza, pruritus projevů 
na integumentu, xeróza a lichenifikace, atopická 
stigmata, atopická diatéza – astma bronchiale, 
senná rýma, polyvalentní alergie, predilekce v ob-
lasti flexur – kubity, podkolenní, obličej, lat. par-
tie krku, ruce), kontaktně alergická dermatitida 
(anamnéza, pozitivní epikutánní testy, vznik v místě 
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kontaktu, přítomnost ostrého ohraničení, přítom-
nost papul či vezikul a posléze madidace, projevy 
mají „evoluční“ polymorfii, subjektivně dominuje 
pruritus, „crescendo“ typ reakce – reakce nabý-
vá s dobou na intenzitě), periorální dermatitida 
(začátek v periorální či periorbitální oblasti, pří-
tomnost papulopustul, perilabiální lem intaktní, bez 
seborhoické deskvamace, dominuje pálení, pnutí  
a zvýšená senzitivita), rozacea (centrofaciální 
světle růžový erytém, papuly, pustuly, angietkázie, 
fymatózní hmoty, pocit pálení a pnutí, nástřik spo-
jivek), acne vulgaris (věk, přítomnost komedonů, 
akné predilekce, většinou bez deskvamace, zvýše-
ný mazotok), mikrobiální ekzém (vzniká většinou 
v predisponovaném terénu s poškozenou kožní 
bariérou, exsikace, macerace, chronická iritace, 

venostáza, drobné papuly až papulovezikuly, he-
moragické krusty, v typickém obraze tvoří numu-
lární „penízkovitá“ erytematózní ložiska, lokalizace 
periorálně, perinazálně retroaurikulárně, většinou 
unilaterální). (1,10)

Zásadním problémem není terapeutické zklidnění 
akutních exacerbací, ale spíše dlouhodobé udr-
žení uspokojivého stavu a předcházení relapsům 
v závislosti na undulujícím průběhu choroby. O to 
nutnější je správná edukace pacienta mimo jiné  
o spouštěcích faktorech a rizikových komorbidi-
tách. V případě těžké formy SD (rozsahem a in-
tenzitou) u mladších pacientů (zejména pacienti 
patřící do skupiny MSM – Men Who Have Sex 
With Men), která je rezistentní na léčbu, bychom 
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měli vždy vyloučit HIV pozitivitu (až 85 % HIV po-
zitivních pacientů má současně seborhoickou der-
matitidu – těžká forma podobná až psoriáze – tzv. 
seborhiasis).(1, 7, 10)

V léčbě seborhoické dermatitidy je zapotřebí kom-
plexního přístupu, strategie jsou podobné jako  
u ekzémů – na prvním místě zmírnit zánět, poté ob-
novit bariérovou funkci kůže a nakonec redukovat 
nežádoucí mikrobiální flóru. Do určité míry je tera-
pie komplikována iritabilitou postižené kůže, která 
je přítomna při SD; ta totiž může vést až ke vzniku 
kontaktní alergie, a to nejen na dermokosmetiku, 
ale také na topickou léčbu.(1)

U akutního vzplanutí SD, kdy je nutno působit pře-
devším protizánětlivě a zmírnit erytém, je na místě 
užití topických kortikosteroidních extern (využití 
zejména u středně těžké a těžké SD v oblasti ob-
ličeje) v postupném deeskalačním schématu. Zpo-
čátku se topické kortikoidy užívají denně, poté se 
rychle přechází na ústupovou terapii. Mezi topické 
kortikosteroidy, které lze bezpečně využít u terapie 
akutního vzplanutí SD v oblasti obličeje i trupu, pa-
tří středně silné topické kortikosteroidy (hydrokor-
tizon butyrát – Locoid krém, bez halogenace, alklo-
metazon dipropionát – Alfoderm krém, halogenace 
přítomna, metylprednisolon aceponát – Advantan 
krém/mléko, bez halogenace) a silné topické kor-
tikosteroidy (flutikason propionát – Cutivate krém, 
halogenace přítomna, mometazon furoát – Elocom 
krém, halogenace přítomna). Dlouhodobé užívá-
ní topických kortikosteroidů není doporučováno 
vzhledem k jejich nežádoucím účinkům, jako jsou 
teleangiektázie, periorální dermatitida, hypetrichó-
za a atrofie kůže. Při používání topických kortiko-
steroidů v léčbě akutního vzplanutí SD je klíčové 
zvolit správnou galenickou formu, ideálně krémy, 
lotia, hydrogely či pěnu.(1, 4)

Dále je možné v topické terapii SD využít široké 
škály antimykotik (využití zejména u mírné SD 
v oblasti obličeje – protizánětlivý efekt topických 

antimykotik je podobný jako u lokálního hydro-
cortisonu, což je asociováno s pomalým ústupem 
nepříjemného erytému v oblasti obličeje a druhot-
ně vede k nižší adherenci pacientů k monoterapii 
topickými antimykotiky v akutní fázi SD), které se 
buď kombinují s topickými kortikosteroidy již od 
počátku léčby (ve fázi akutního vzplanutí), nebo se 
využívá jejich protizánětlivých vlastností (zároveň 
schopnosti potlačovat malasezie) v dlouhodobé 
udržovací monoterapii (antimykotické dermokos-
metické prostředky nebo topická antimykotika).  
Z topických antimykotik se nejvíce využívají azo-
lová antimykotika jako ketokonazol (Nizoral šam-
pon), klotrimazol (Imazol krémpasta) a miconazol, 
které tlumí syntézu buněčné stěny hub.(4)

Dále je možné využít ciklopirox (Batrafen krém); 
jedná se o širokospektré antimykotické agens, je-
hož mechanismus účinku zahrnuje inhibici funkce 
katalázových a peroxidázových enzymů buněk hub 
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a pro svůj vlastní protizánětlivý účinek je všeobec-
ně pacienty snášen lépe než ketokonazol.(5) Problé-
mem však je galenická forma těchto antimykotik, 
která v ČR není ideální pro aplikaci do oblasti ob-
ličeje, kde by byla vhodnější pěna, lotio či emulze 
(při nevhodné galenické formě dochází ke vzniku 
pocitů dyskomfortu – pálení, erytému, pruritu, což 
má za následek snížení adherence k léčbě).
  
V případě těžké SD s častými exacerbacemi v ob-
lasti obličeji jsou pro udržovací léčbu vhodnými 
externy lokální imunomodulátory z důvodu před-
cházení rizik dlouhodobé léčby topickými kortiko-
steroidy. Pimekrolimus (Elidel 1,0% krém), takroli-
mus (Protopic 0,1%, 0,03% mast) jsou zde použity 
jako off-label léčba (pacient si tedy musí jejich 
užití hradit sám, mimo zdravotní pojištění). Inhibují 
calcineurin, calcium dependentní fosfatázu, ne-
zbytnou pro T-buněčnou aktivaci a proinflamatorní 
produkci cytokinů. Používají se zpočátku většinou 
1–2 x denně do stabilizace choroby (maximálně 
však po dobu 6 týdnů), poté se přechází na režim 
aplikace pouze 2 x týdně (např. Po, Čt) a při úpl-
né stabilizaci choroby se aplikují již jen nárazově.
(1) Je nutno pacienta poučit, že po dobu prvních 

7–10 dnů může pociťovat mírné pálení, pnutí a ští-
pání aplikovaných míst na obličeji, zároveň může 
být přítomen i mírný erytém (tomuto dyskomfortu 
lze částečně předejít medikací Ibuprofenu 400 mg 
tbl. cca 30 min. před aplikací inhibitorů kalcineu-
rinu), dále je nutné pacienta poučit o alkoholové 
intoleranci, která je přítomna často po celou dobu 
užívání topických inhibitorů kalcineurinu (po poži-
tí alkoholických nápojů dochází k zarudnutí míst, 
na která byly topické inhibitory kalcineurinu apli-
kovány, erytém přitom přetrvává cca 20–30 min.  
a poté spontánně odezní, nejedná se tedy o alergii, 
ale o specifický nežádoucí účinek léčby), dále je 
nutné informovat o potřebě důsledné fotoprotekce 
(optimálně minerální UV filtry s SPF 50+) při uží-
vání topických inhibitorů kalcineurinu. Fototerapie 
při této formě udržovací léčby není doporučována. 
Dále musí být pacient poučen o potřebě obnovy 
kožní bariéry vhodnými indiferentními emoliencii, 
avšak promazání kůže může být provedeno až za 
dvě hodiny po aplikaci takrolimu nebo event. bez-
prostředně po aplikaci pimekrolimu.(4)

Cílem udržovací léčby je co nejdéle zachovat 
efekt navozený topickými kortikoidy/inhibitory kal- 
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cineurinu. Udržovací léčba tedy především regu-
luje tvorbu kožního mazu, udržuje v rovnováze 
přirozenou kožní mikroflóru (mikrobiom), redukuje 
podráždění a pruritus, rovněž podporuje obnovu 
kožní bariéry.(1)

Mezi lokální udržovací léčbu u SD patří například: 
metronidazol v krému, který má mimo svůj anti-
bakteriální účinek také efekt imunomodulační, pro 
který je metronidazol využíván při topické léčbě SD 
(lze aplikovat zejména při kombinaci s rozaceou), 
efekt topického metronidazolu je srovnáván s efek-
tem topického ketokonazolu.(4) Jako keratolytikum 
můžeme využít např. kyselinu salicylovou. Seleni-
um sulfid podporuje odlupování infikovaného stra-
tum corneum epidermis.(4) Sodium sulfacetamid 
má antibakteriální a antiinflamatorní učinek. Sirná 
externa mají nespecifický antibakteriální a anti-
mykotický účinek. Lithium sukcinit, u nějž není 
mechanismus účinku zcela objasněn, redukuje 
erytém a šupení při léčbě SD oproti studiím s pla-
cebem.(6) Individuálně vyráběné léčebné přípravky, 
tedy magistraliter preskribce není u SD rozsáhlá  
a využívá se spíše při postižení mimo obličej (pro 

menší iritabilitu těchto extern při aplikaci na projevy 
SD na trupu – lépe tolerovány). O to větší má v této 
problematice význam léčebná dermokosmetika,  
u které si pacient může vybrat pro něj vhodnou ga-
lenickou formu. V USA se pro přípravky tohoto typu 
používá termín medical device. Nejedná se tedy  
o lék, ale o léčebný prostředek.(1)

Z klasických substancí se k udržovací léčbě nej-
častěji používá ichtamol, zejména bílý (natrium 
bituminosulfonicum), spíše okrajově klasický 
(ammonium bituminosulfonicum). Synonymem 
je ichtyol. Je odvozen od zbytků zkamenělin ryb 
přítomných ve výchozí břidlicové surovině. Oproti 
dehtu kamenouhelnému (v ČR předepisován dnes 
jako magistraliter preparát s obsahem 3–20 % pix 
lithantracis) je hlavní předností ichtyolu jeho mini-
mální iritační a fotosenzibilizační potenciál. Po per-
kutánní resporbci, při aplikaci na větší povrch těla, 
není nefrotoxický ani kancerogenní, tudíž prakticky 
postrádá nežádoucí účinky.(8)

Hlavní výhodou bílého ichtyolu je účinnost na více 
úrovních: především schopnost regulace tvorby 
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kožního mazu, antipruriginozní, antiflogistický  
a antiseptický efekt v kombinaci s antimikrobiál-
ními a antimykotickými účinky. Bílý ichtyol navíc 
oproti tmavému neobsahuje vysokomolekulární 
sulfonové kyseliny, které mohou působit iritačně 
(redukovaný iritační potenciál).(8) Ideální gale-
nickou formu pro aplikaci bílého ichtyolu u SD 
představuje na prvním místě pěna, poté krém  
a nakonec pasta. Jedním z dostupných produktů 
na českém trhu, který v rámci udržovací dermo-
kosmetiky u SD obsahuje bílý ichtyol je Mediket 
Ictafoam pěna. Tento přípravek kombinuje vlast-
nosti bílého ichtyolu s další aktivní látkou Der-
mosoft Decalact (jedná se o aktivní látku 100% 
přírodního původu, která chrání především fyzi-
ologickou kožní bariéru tvořenou lipidy, rovněž 
působí antibakteriálně – synergický efekt s bílým 
ichtyolem, má deodorizační účinek a díky své 
anionitě poskytuje dlouhodobější efekt, přitom 
představuje snadno biologicky rozložitelnou lát-
ku, takže má rovněž velmi omezený iritační po-
tenciál). Mechanický zpěňovač navíc umožňuje 
významně snížit množství mycích detergentů (tím 
opět redukuje iritační potenciál přípravku). Aplika-
ce Mediket Ictafoam pěny je možná na projevy SD 
lokalizované na obličeji, trupu nebo ve kštici, liší 
se pouze způsob aplikace. U projevů na obličeji 
a trupu se Mediket Ictafoam pěna (4–5 stisknu-
tí zpěňovače) aplikuje na vlhkou kůži a preparát 
se pozvolna vmasíruje do kůže a poté se smyje 
čistou vodou. Pro dosažení optimálního efektu je 
vhodné pěnu aplikovat na místa postižená SD 2–3 
x týdně (např. Po a Čt nebo Po, St, Pá) po dobu 
4–8 týdnů a poté přejít na preventivní aplikaci 
pěny pouze 1–2 x týdně (např. So nebo Po a Čt) 
dlouhodoběji. Mediket Ictafoam pěna představuje 
nejen účinnou možnost udržovací dermokosmeti-
ky k dlouhodobé prevenci relapsů u SD, ale také 
možnost šetrné hygienické péče o pokožku obli-
čeje. Klasická mýdla a sprchové gely totiž nejsou 
u pacientů s SD vhodné, jelikož vysušují a iritují. 
Proto se u pacientů s SD doporučuje používat spí-
še mycí roztoky, pěny či emulze.(1, 10)

Samostatným tématem je léčba SD ve kštici, kdy 
často již u novorozenců, díky přechodně zvýšené 
hladině maternálních androgenů, následné sti-
mulaci sebaceózních žláz a na to nasedajícímu 
zvýšenému množství malasezií, dochází k tvorbě 
žlutavých mastných krust v oblasti skalpu.(9) Při 
nánosu šupin je vhodné předléčit pacienta ke-
ratolytiky či olejovými zábaly k odloučení krust.  
U akutních stavů SD u dospělých se opět volí lokál-
ní kortikosteroidy.

Při SD lokalizované ve kštici se obvykle topická te-
rapie zahajuje použitím léčebného šampónu a po-
stupně se dle potřeby mohou přidávat topické kor-
tikosteroidy. V případě mírných forem SD ve kštici 
je většinou dostačující použití medicinálních šam-
pónů v monoterapii (bez kombinace s topickými 
kortikosteroidy). Použití medicinálních šampónů je 
zpočátku denní, postupně se přechází na aplikaci 
obden a poté následuje přechod na fázi udržovací, 
která je definována aplikací pouze 2x týdně (např. 
Po a Čt), avšak dlouhodobě k udržení SD ve sta-
bilním stavu. Pro správné užívání medicinálních 
šampónů je klíčová jejich aplikace do mokré kštice 
a následné ponechání na cca 5–10 min., poté se 
šampón smyje čistou vodou (je vhodné pacienta 
poučit o tom, že medicinální šampóny pění pouze 
minimálně). V medicinálních šamponech se vysky-
tují především složky antiseptické jako octopirox, 
zinek pyrithion, selenium disulfid, složky antimyko-
tické jako ketokonazol a antipruruginoza jako poli-
dokanol, tanin či resorcin. Mezi další účinné látky 
používané v topické terapii SD ve kštici se řadí ke-
ratolytika a dehty (kamenouhelný – pix lithantracis, 
sedimentační – ichtamol nebo rostlinné). Dehty 
se používají pro své kombinované antiflogistické, 
antimikrobiální a antipruriginózní účinky.(1, 10)

Jako udržovací léčbu u postižení kštice volíme 
kortikoidy šetřící medicinální externa, optimálně ve 
formě pěny, gelu či spreje. Prostředků vhodných 
pro aplikaci do kštice, v udržovací fázi léčby SD, 
je na českém trhu velmi málo. Mezi nejčastější 
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Pacienti se seborhoickou dermatitidou se velmi často objevují v našich ordinacích, 
nezřídka tuto diagnózu zachytíme náhodně při řešení jiného kožního problému. In-
flamatoskopie nám nabízí nový a odlišný pohled na toto onemocnění. Aktuální široká 
paleta dermatologických extern nám umožňuje sestavit pacientovi terapii tzv. na míru. 
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účinné látky, které jsou v těchto přípravcích obsa-
ženy, patří např. ichtamol, piroktolamin, kyselina 
salicylová či urea. Při lokalizaci SD ve kštici může-
me s výhodou použít např. Mediket Ictafoam pěnu 
(obsahující bílý ichtyol), která se aplikuje přímo do 

mokrých vlasů, pěna se po aplikaci pozvolna vma-
síruje do pokožky kštice a nechá působit na cca 
3–5 min., poté se opláchne čistou vodou, aplikační 
schéma je stejné u projevů SD ve kštici, na obličeji 
a trupu viz. výše.
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RECIDIVUJÍCÍ BALANOPOSTHITIS
procházka, p.   Venerologická ambulance lidická, praha, medicentrum beroun s.r.o.

SOUHRN: Balanoposthitis je obecný pojem pro zánětlivé i nezánětlivé onemocnění glans penis 
i předkožky. Podle příčiny vzniku se rozdělují na balanoposthitis infekčního a neinfekčního původu. 
Nejčastější je kvasinková balanoposthitis. Léčba všech typů balanoposthitis není jednoduchá, zahrnuje 
nejen samotnou terapii, ale i odhalení příčiny vzniku a její odstranění, včetně řešení metabolických 
onemocnění, jejichž prvním symptomem je často právě balanoposthitis.

KLÍČOVÁ SLOVA: Balanoposthitis – infekční a neinfekční původ – STI léčba

SummAry: Balanoposthitis is a general term for inflammatory and non-inflammatory disease of glans 
penis and prepuce. It is devided into balanoposthitis of infectious and non-infectious origin. The most fre-
quent among them is candidiasis balanoposthitis. Treatment of all types of  balanoposthitis is not easy, it 
includes not only the therapy itself, but also identification of the cause of origin and its liquidation, including 
the treatment of metabolic diseases, the first symptoma of which is often the balanoposthitis.

Key wOrdS: Balanoposthitis – infectious and non-infectious origin – STI treatment

Pojmem balanoposthitis je označován zánět po-
stihující glans (balanitis) a předkožku (posthitis), 
přičemž příčin je velmi mnoho, jedná se o multifak-
toriální onemocnění.

V prenatálním vývoji se koncem 12. týdne gestace 
tvoří kožní řasa, která je základem glandu a prepu-
tia. V 5. měsíci gravidity je glans plně překryt kůží  
a postupně až do porodu dochází ke keratinizaci 
mezi oběma epiteliálnímí vrstvami. Při porodu je 
u malého novorozence povětšinou vidět obraz tzv. 
konglutinace, kdy předkožka není přetažitelná pro 
adheze mezi vnitřním listem a žaludem. U novo-
rozence je konglutinace normou, postupně vlivem 
intermitentních erekcí a hromadění smegmatu 

dochází mechanicky k oddělení povrchního epitelu 
kůže žaludu od epitelu vnitřního listu předkožky.(1) 
Při porodu je předkožka přetažitelná jen asi u 4 % 
novorozenců, ve 3 letech má ale již asi 90 % chlapců 
plně přetažitelnou předkožku(2) a do 17 let má 99 % 
chlapců plně přetažitelnou předkožku.(3)

Etiologie balanoposthitis
Příčiny vzniku zánětu předkožky a žaludu mohou 
být:

a) infekčního původu: k infekci dochází orálním 
stykem, přenos například Streptococcus aga-
lactie, Staphylococcus aureus, Haemophilus in-
fluenzae. Jsou to bakterie, které osídlují tonzily 

i přes někdy banální příčinu může být léčba velmi svízelná, 
je potřeba vnímat nález jako možný symptom metabolického 
onemocnění nebo systémového onemocnění a nepodceňo-
vat možnost skryté sti.

Referátový výběr
z dermatovenerologie 18 4| 2019



a sliznici dutiny ústní obecně. Nebo se přenáší 
vaginálním stykem, kdy dochází k přenosu pato-
genní, zejména kvasinkové i protozoární, poševní 
flóry. Další variantou je přenos análním stykem, 
což znamená osídlení oblasti glandu i předkož-
kového vaku smíšenou bakteriální střevní flórou 
(enterokoky, klostridie, pseudomonády), ale i kva-
sinkami.

b) neinfekčního původu: na bázi proběhlé kontakt-
ně alergické přecitlivělosti časného nebo pozdní-
ho typu. Alergeny mohou být masťové základy  
v aplikovaných externech, zejména parabeny 
nebo lanoliny, velmi často se projevuje alergická 
reakce na neomycin zarudlým terénem s olupo-
váním. Dále častými alergeny mohou být dez-
infekční prostředky, spermicidní látky, nezřídka 
je plošné zarudnutí penisu důsledkem používání 
kondomu, kdy se takto projeví kontaktní přecitli-
vělost na latex.

Velmi zvláštní, ale ne zcela raritní je projev fixního 
lékového exantému ve formě erozivní balanopo-
sthitis při užívání ibuprofenu či salicylátů. Jedná 
se o buňkami zprostředkovanou alergickou reakci 
pozdního typu – IV. typ podle Coombsa a Gella. 
Projevuje se recidivujícím nálezem erytematózní-
ho ložiska s centrální erozí na stejných místech 
při opakujícím se užití medikamentů, spojený  
s výraznou palčivostí v místě výskytu. Zásadní 
pro efektivní léčbu je vysledování léků, které stav 
způsobují. Pokud nestačí jejich vysazení a pacient 
nereaguje na podání kortikosteroidních extern, 
je nutná krátkodobá léčba celkovými kortikoste-
roidy.(4, 5)

Dále velmi často přicházejí pacienti do ambulance 
s iritací na předkožce vzniklou mechanickou příči-
nou – například po poranění od zipu u kalhot nebo 
při masturbaci. Velmi nebezpečná pro riziko vzniku 
nekrózy je toxická balanoposthitis po opakované 
apliakci Podophylinu. Dále je nutné zmínit balanitis 
xerotica obliterans, která se projevuje atrofickým 

bělavým svraštělým povrchem, někdy zároveň 
pozorujeme strukturu zevního ústí uretry. Může se 
projevit koincidence s cirkumscriptní sklerodermií 
a chronickým erytematodem. Terapie je svízelná, 
pokud není efekt lokálně podávaných kortikoste-
roidů dostatečný, je indikována celková léčba re-
tinoidy.

Balanoposthitis u dětí
Není až tak výjimečná, postihuje asi 4 % malých 
chlapců většinou do 5. roku života. Predisponují-
cím faktorem je inadekvátní hygiena ze strany ro-
dičů i přetrvávající konglutinace vedoucí k částeč-
né či plné phimose, takže se zadržují v předkožko-
vém vaku anerobní i anaerobní bakterie i kvasinky. 
Velmi častý je nález Candida albicans, ale možná 
je též sekundární impetiginizace (Staphylococcus 
pyogenes, Streptococcus beta haemolyticus, 
Escherichia Coli). Což vše vede ke vzniku žlutavé 
exsudace v preputiálním vaku s bělavožlutavými 
povlaky na glandu. U adolescentů je většinou pří-
činou chemická iritace mýdly či pěnou do koupe-
le nebo spodním prádlem při použití nevhodného 
pracího prášku nebo aviváže. Nezřídka je na vině 
mechanická iritace antistatickou žínkou, podráž-
dění při časté nebo agresivní masturbaci nebo 
poranění zipem – „zip-fastener injuries“. V klinic-
kém obrazu dominuje zarudnutí glandu a preputia 
s otokem měkkých tkání. Prognóza nonspecifické 
bakteriální i kvasinkové akutní balanoposthitis je 
velmi dobrá, při phimosis je nutné chirurgické 
řešení.(6, 7)

Balanoposthitis candidomycetica
Preputiální vak i glans je osídlen Candidou al-
bicans. Jedná se o fyziologický nález, který se 
nemanifestuje klinickými příznaky. Teprve pokud 
saprofytická flóra přejde vlivem predisponujících 
faktorů do parazitární formy, dochází k subjektiv-
ním obtížím i objektivnímu nálezu, který povět-
šinou donutí pacienta k vyhledání lékaře. Změna 
kyselého ochraného pH na alkalické přispívá  
k přemnožení „normální“ saprofytické kvasinkové 
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flóry. Přemnožená kvasinková flóra produkuje 
exotoxiny, které vyvolávají zánětlivou reakci, ná-
sledkem zánětu vznikají nové metabolity, podpo-
rující parazitární formy (enzym leucinaminopep-
tidáza).(8)

K výskytu přispívá imunosuprese (HIV+ pacienti, 
pacienti s hepatitis), diabetes mellitus, dna, leu-
kemie, užívání kortikosteroidů, antibiotik (zejmé-
na penicilínové řady), cytostatik, imunosupresiv, 
dále dysbalance mikrobiálního a kandidového 
osídlení preputia a glandu (přemnožení „normál-
ní“ saprofytické kvasinkové flóry) vlivem změny 
slizničního kyselého pH na alkalické hodnoty.  
K tomuto stavu vede nevhodné používání kos-
metiky, mýdel na zevní genitál, nošení nevhod-
ného spodního prádla ze syntetických vláken, 
nedostatečná hygiena, opakované zapocení  
z neprodyšného spodního prádla, iritace z mok-
rých plavek, pokud jsou ponechány dlouho na 
těle, dlouhodobý pobyt v chlorované vodě nebo 
uretrální fluor. Uretrální fluor může být projevem 
současně se vyskytující STI urethritis (chlamy-
diové, gonorhoické, mykoplasmatové, eventuálně 

trichomonádové či přenesených komensálů z du-
tiny ústní či střevních bakterií). Přenos je možný 
nechráněným vaginálním stykem s partnerkou 
s neléčenou kvasinkovou vulvovaginitis. Klasic-
kým klinickým obrazem je zarudnutí glans penis 
i vnitřního listu preputia, často splývající papul-
ky s bělavými kolereky, někdy přecházejícími do 
povrchních erozí s výraznou sekrecí a následným 
otokem měkkých tkání zevního genitálu, který je 
nebezpečný pro možný vznik phimosis.

Terapie: V lokální léčbě jsou na výběr azolová an-
timykotika (klotrimazol, ekonazol), ciklopiroxola-
min, dále pro zklidnění nálezu a snížení sekrece 
při erozivní formě se používají oplachy v černém 
čaji nebo Jarischův roztok. Při možné bakteri-
ální superinfekci, kdy bereme v úvahu osídlení 
předkožky zejména střevními bakteriemi (Ente-
rococcus faecalis, E. Coli) použijeme antibiotika 
buď ve formě magistraliter, například 2% CHLMF  
v ambidermanu nebo speciality mupirocin či aci-
dum fusidicum. Celkovou léčbu zvolíme při ne-
úspěchu lokální léčby nebo při výrazném nálezu 
a při predikci neefektivní lokální terapie, pokud 
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pacient je diabetik nebo z různých příčin je v imu-
nosupresi. Vybírámě většinou z triazolových deri-
vátů (flukonazol, prokanazol). Musíme však brát  
v úvahu možnou hepatotoxicitu, proto při opako-
vaném podávání provádíme kontroly JT. A nesmí-
me zapomínat na lékové interakce s léky, které se 
metabolizují přes cytochrom P450 (klarytromy-
cin, cisaprid – prepulsid), metronidazol, kterým 
léčíme současný nález Trichomonias vaginalis. 
Důležitá jsou režimová opatření: omezit zapocení, 
sprchovat genitál vodou bez mýdla, omezit kou-
pání v chlorované vodě – bazénech, vířivkách, 
nechodit do sauny, nosit spodní prádlo ze 100% 
bavlny prané bez aviváže, nejíst ostré jídlo. Nutná 
je gynekologická kontrola partnerky k vyloučení 
kvasinkové vulvovaginitis, s čímž souvisí i zákaz 
sexu do plného vyléčení obou partnerů.

Balanoposthitis smíšeného typu
Podkladem je kolonizace preputiálního vaku  
i povrchu glandu bakteriemi, které jsou pro toto 
prostředí patogenní. Jsou přenesené například  
z tonzil nebo dutiny ústní při aktivním orální styku 
(napřiklad Streptococcus agalactiae, Staphyloco-
ccus aureus, Haemophilus influenzae) nebo při 
aktivním anální styku (smíšená bakteriální střevní 
flóra – enterokoky, Streptococcus faecalis, Prote-
us, Pseudomonas aeruginosa i kvasinková flóra). 
Predisponujícími faktory jsou špatná osobní hy-
giena nebo i naopak „přemývání“ genitálu alkalic-
kými mýdly, retence smegmatu, diabetes mellitus 
a neléčené STI urethritis (kapavka, urogenitální 
chlamydiová infekce D-K ale i L1-L4 - lymphogra-
nuloma venereum, mykoplasmatová infekce, tri-
chomonias vaginalis). V klinickém obraze dominují 
ostře ohraničená živá ložiska bez navalitých okrajů 
v edematozně prosáklém terénu s hnisavou sekrecí 
a žlutavým povlakem v preputiální vaku či na glan-
du nebo jen živě červené solitární papule na glandu 
či vnitřním listu preputia. Zárověň nalézáme často 
výrazně zvětšená, citlivá regionální lymfatika ve 
tříslech. K efektivní léčbě volíme lokálně vysycha-
vé obklady s Jarischovým roztokem nebo koupele  



v černém čaji, antimykotická nebo antibiotická ex-
terna. Pokud se takto stav nezvládne, ordinujeme 
celkovou léčbu antimykotiky (triazolové deriváty)  
v kombinaci s antibiotiky (makrolidy nebo TTC 
řadu). Zároveň léčíme zjištěné STI urethritis.

Balanoposthitis speciální 
nozologické jednotky
Balanitis circumscripta plasmacellularis Zoon: 
typický je výskyt v 5. deceniu, etiologie je nezná-
má. Objektivně se jedná o ložiska hnědé až sytě 
červené barvy s lakově lesklým povrchem, je zde 
velmi důležité histologické odlišení od Erythropla-
zia Queyrat (carcinoma in situ), které budí dojem 
stejného klinického obrazu, neboť pozorujeme os-
tře ohraničené červené ložisko na glandu či na pre-
puciu matného povrchu s tendencí ke vzniku eroze 
s exsudací. Je třeba si uvědomit, že až ve 30 % se  
v terénu Erythroplazia Queyrat rozvíjí spinocellulár-
ní karcinom a je u něho velmi častá koincidence  
s nálezem HPV 8 a 16. V terapii se používají topic-
ké středně silné kortikosteroidy, chirurgická excize 
je nutná k ověření diagnózy.

Balanitis errosiva circinata: je způsobená infekcí 
fusiformními bacily, trichomonády, spirily, nezřídka 

infekcí chlamydia trachomatis sérovary D-K. Vzni-
ká velmi často po bezbariérovém análním styku. 
Pokud je součástí M. Reiter (autoimunitní parain-
fekční reakce vyvolavatelem chlamydia trachoma-
tis D-K), kdy je asociace s HLA B-27, pozorujeme 
charakteristickou klinickou trias: arthritis + ure-
thritis + conjunctivitis. V klinickém obrazu domi-
nují erytematózní ložiska s povrchními kruhovitý-
mi erozemi, které následně exulcerují se vznikem 
hlubokých purulentních vředů doprovázených re-
gionální lymfadenopatií. Je bezpodmínečně nutné 
u pacienta vyloučit infekci chlamydia trachomatis! 
Lékem volby jsou antibiotika makrolidové či tetra-
cyklinové řady.

Balanitis ulcerosa et gangrenosa (Fournierova 
gangrena): příčinou tohoto vzácného gangrenóz-
ního erysipelu penisu je streptokoková infekce či 
infekce fusiformními bacily. Podstatou je nekroti-
zující fascitis kavernozních těles penisu. Je vídána 
velmi zřídka, například při těžkém imunodeficitu 
(HIV, imunosupresivní terapie). Klinický obraz je 
velmi dramatický, penis se velmi rychle destruuje, 
vlivem rychle se rozpadajících vředů s nekrotickým 
povlakem. Ireverzibilní defekty penisu a skrota jsou 
doprovázené zimnicí, třesavkou, vysokou febrilitou. 
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Jedná se o velmi závažný celkový stav, kdy hrozí 
sepse a toxický šok. V terapii pomůžou jen masivní 
dávky širokospektrých antibiotik parenterálně po-
dávané na monitorovaném lůžku, často je bohužel 
indikována amputace penisu.

diferenciální diagnostika balanoposthitis
Ulcus durum – jedná se o I. stadium syfilis – kli-
nicky indolentní bubo, navalitý okraj, šankr, vyšet-
ření v zástinu, sérologie.

Herpes simplex – subjektivně bolestivost, typic-
ká herpetiformní konfigurace, polymorfnost lézí se 
sekundární impetiginizací, bolestivá oboustranná 
regionální lymfadenopatie, časté jsou celkové pří-
znaky.

Erythema exsudativum multiforme / Stevens-
-Johnson syndrom TEN – špatně se hojící 
mokvavé eroze z rozpadlých plihých bul – poléko-
vé vlivy – NSA, sulfonamidy, streptokové či HSV 
infekce.

Fixní lékový exantém (reakce pozdního typu) – 
při opakovaném podání medikamentů na glans 
penis či na preputiu na stejném místě nález ery-
tematózního ložiska s ostře ohraničeným ede-
matózním okrajem a centrálním puchýřem, který 
může přecházet do bolestivé eroze, hojení je přes 
hnědolividní makulózní ložisko s hyperpigmentací. 
Vyvolávající léky: salicyláty, NSA, sulfonamidy, pe-
nicilínové a tetracyklinová antibiotika, antimalarika, 
metronidazol.
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recidivující balanopoSthitiS

inzerce

Lichen ruber planus – lesklé mnohočetné lividně 
červené papulky nebo anulární ložiska, vyskytují 
se u 20 % pacientů s kožními a slizničním projevy 
lichenu v jiných lokalitách.

Psoriasis vulgaris – ostře ohraničená zarudlá lo-
žiska krytá stříbřitými šupinami, po odstranění vlh-
noucí ložiska (Ausspitzův příznak). Pozor: nález na 
penisu může být i jediná lokalita výskytu lupénky 
– k diagnostice přispěje histologie.

Management balanoposthitis
Anamnéza – osobní, léková, pracovní a zejména 
alergické, pozor na kontaktní přecitlivělost, probrat 
předchozí léčbu, nevynechat dotaz na sexuální ori-
entaci a typ rizikového styku. Při anamnéze riziko-
vého styku je nutné indikovat vyšetření STI, samo-
zřejmě dle inkubačních dob, tedy provést vyšetření 
urogenitálních chlamydií sérovary D-K event. LGV, 
gonorrhea, mykoplasmata, ureplasmata, syfilis, 
hepatitis B a C, HIV.

Dále je nezbytné důkladně popsat objektivní ná-
lez – erytém, papulózní či makulózní exantém, 
žlutavý či bělavý povlak doprovázený zápachem, 
deskavamace detritu, nánosy smegmatu, fisu-
ry, eroze, ulcerace, edém preputia vedoucí ke 
vzniku phimosis, paraphimosis, vyšetřit hmatná 
citlivá zvětšená regionální lymfatika v tříslech. 
Subjektivně může pacient pociťovat svědění či 
citlivost předkožky i glandu nebo pálení v močové  
trubici.(8, 9)

Indikovaná laboratorní vyšetření
Pro diagnostiku kvasinkové infekce, gram pozitivní 
flóry – streptokoky či stafylokoky, gram negativní 
flóry – Neisserie gonorrhoae, E. Coli, Enterobac-
ter, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, 
chlamydií sérovary D-K event. LGV, mykoplasma 
hominis et species, ureaplasma urealyticum, my-
coplasma genitalium, fusiformní bakterie i přímé-
ho průkazu Treponema pallidum) jsou určená níže 
uvedená vyšetření:

mikroskopický nativní preparát, kultivační vyšet-
ření z preputiálního vaku i z glandu

výtěry z uretry na kultivaci, gonokultivaci či PCR 
vyšetření

kultivační či PCR vyšetření sekretu z eventuální 
eroze či ulcerace na glandu či preputiu

biochemické vyšetření: JT, urea, kreatinin, gly-
kemie, hladina kyseliny močové, CRP, KO

histologické vyšetření: k diagnostice lichen 
sclerosus et atroficus, balanitis plasmacellularis 
Zoon, HPV balanitis, psoriasis a vyloučení neopla-
sií – Erytroplasia Queyrat, spinocell. Ca, M. Bowen

Při nálezu ulcerací – je indikovaný stěr z defektu 
na vyšetření v zástinu (ulcus durum), možný je 
ale jen bez předchozí lokální ATB léčby.(10)



Léčba
Záleží na typu infekčního agens. Vždy je prefero-
vána lokální antimykotická léčba, krátkodobě se  
v úvodu používají ke zklidnění nálezu kombinované 
preparáty clotrimazolu s prednisolonem, eventuál-
ně při bakteriální superinfekci i v kombinaci s an-
tibiotickým externem. Někdy je indikována toaleta 
s vysychavými roztoky. Samotné topické kortiko-
steroidy jsou indikovány u léčby lichen anularis či 
Balanitis plasmacellularis Zoon.

Při rozsáhlém nálezu doprovázeném i otokem 
měkkých tkání zevního genitálu je indikováno 

celkové podání antimykotik (triazolové deriváty 
– itraconazol, fluconazol). Celkově kombinace 
antimykotik (fluconazol) a antihistaminik se pro 
lékové interakce nedoporučuje, ale při sekundární 
bakteriální superinfekci je vhodná ordinace anti-
biotik celkově, raději však neordinovat PNC ATB – 
je riziko potence kvasinkové infekce. Nejvhodnější 
jsou makrolidové ATB – Erythromycin 500 mg 2x 
denně 1 týden.(11)

Při nálezu Trichomonas vaginalis v kultivaci či zá-
pachu, svědčícím pro anaerobní flóru, se nasazuje 
metronidazol 250 mg, ale opět pozor na lékové 
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herpes progenitalis kontaktní alergický ekzém po neomycinu
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interakce s celkovou léčbou antimykotiky (triazo-
lové deriváty).

Obecně při špatné terapeutické odezvě na výše 
uvedenou léčbu je plně indikováno nasazení kor-
tikosteroidů celkově (Prednison do 60 mg pro die  
s postupným sestupným vysazováním) dopro-
vázené antiulcerózní terapií a substitucí kalia za 
kontrol biochemických parametrů. Vždy zároveň 
podáváme celkově i antimykotika.

Kortikosteroidy celkově jsou indikovány též při dia-
gnóze Lichen sclerosus et atrophicus.

Nedílnou součástí léčby balanoposthitis je do-
držování zásad režimových opatřeních. Mezi 

ně patří: omezení zapocení, sprchovat si geni-
tál zásadně vodou bez mýdla, omezit koupání 
v bazénech a vířivkách, respektive okamžitě si 
následně vyměnit mokré plavky za suché, nosit 
čisté spodní prádlo ze 100% bavlny prané bez 
aviváže (jsou i tací co chodí „na ostro“), prát 
v dětském pracím prášku, omezit ostrá jídla.  
A nikdy nezapomenout na gynekologické vyšet-
ření par tnerky. Také to znamená, že do zaléčení 
obou platí striktní zákaz sexu i s kondomem, 
včetně orálního či análního styku. Pokud je 
suspekce na kontaktní přecitlivělost, zjistěnou 
například z anamnézy, tak je potom nutné vylou-
čení podezřelého alergenu (kondom, lubrikans, 
lokální externa s parabeny či lanoliny, pěny do 
koupele) provedením epikutánních testů.

Balanoposthitis jsou velmi různorodou skupinou onemocnění, reprezentující zánětlivé 
i nezánětlivé procesy na glandu i na preputiu. I přes někdy banální příčinu („přemno-
žení“ kvasinkové flóry) může být léčba velmi svízelná, je potřeba vnímat nález jako 
možný symptom metabolického onemocnění (diabetes mellitus, dna, CHRI, thyreo-
pathie) nebo systémového onemocnění (M. Reiter), nepodceňovat možnost skryté 
STI. Balanoposthitis může být i projevem carcinoma „in situ“, ale i projevem mož-
né kontaktní přecitlivělosti. 
Je vždy nutné mít na paměti 
možnost sebepoškozování 
či u malých chlapců zneuží-
vání jinou osobou.

mudr. přemysl procházka
Venerologická ambulance
Kartouzská 6, 150 00 Praha 5
Medicentrum Beroun
premek.prochazka@seznam.cz, 721 104 310

Závěr

1. drlík, m.: nejčastější problémy v dětské androlo-
gii, 2013.

2. gairdner, d.: the fate of the foreskin, a study of 
circumcision. br. med. Journal 1949. 

3.  oster, J.: archives of disease in childhood 1968 
– Further fate of the foreskin, incidence of pre-
putial adhesions, phimosis and smegma among 
danish schoolboys.

4. braun – Falco, o.: dermatologia a venerologia. 1. 
vyd. martin: osvěta, 2003.

5. štork, J. et al.: dermatovenerologie. praha: ga-
lén, 2008.

6. guidelines sti 31th  european conference iusti 

31.8.–2.9.2017, helsinky.
7. tsekova, n., miteva, l., bakardijev, i., pehliva-

nov, g.: medical university, sofia, bulgaria, po-
ster „child balanoposthitishere“, 31th  european 
conference iusti 31.8.–2.9.2017, helsinky.

8. guidelines balanoposthitis – sti and aids World 
congress 14.–17.7.2013, Vienna.

9. guidelines sti 29th european conference iusti 
24.–26.9.2015, sitges, barcelona.

10. guidelines sti 31th  european conference iusti 
31.8.–2.9.2017, helsinky.

11. edwards, s. k.: european guideline for the mana-
gement of balanoposthitis, 2001.

literatura

Referátový výběr
z dermatovenerologie 28 4| 2019



Spalničky ve vySoce proočkované populaci – Svízelná klinická i laboratorní diagnoStika

SPALNIČKY VE VYSOCE 
PROOČKOVANÉ POPULACI
– SVÍZELNÁ KLINICKÁ I LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
limberková, r.1, manďáková, z.1, lexová, p.2, gašpárek, m.3   
1národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus b 19,
státní zdravotní ústav praha
2oddělení epidemiologie infekčních nemocí, státní zdravotní ústav praha
3národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat, státní zdravotní ústav praha

Souhrn: Spalničky jsou vysoce nakažlivé exantematické virové onemocnění. Světová zdravotnická 
organizace (WHO) vytvořila plán eliminace tohoto onemocnění v 5/6 WHO regionů, a to do roku 2020. 
Přes nezpochybnitelné úspěchy eliminačního programu je v posledních letech situace ve výskytu 
spalniček nepříznivá a v evropských zemích, včetně České republiky, probíhají epidemie různého roz-
sahu.  Za tento trend odpovídá jednak klesající proočkovanost dětí, ale také postupný pokles postvak-
cinačních protilátek u dospělých, tzv. vyvanutí imunity. V současných epidemiích probíhá onemocnění 
pod dvojím obrazem, jednak jako primoinfekce s charakteristickým klinickým a laboratorním nále-
zem, či jako reinfekce vakcinované osoby, kde klinický i laboratorní obraz mohou být modifikovány. 
Změněná epidemiologická situace vede ke zvýšenému zájmu o toto onemocnění a přináší celou řadu 
otázek, které se týkají vnímavosti k nákaze, možnosti ochrany před onemocněním, vhodnosti použití 
jednotlivých laboratorních metod a následné interpretace jejich výsledků. 

Klíčová Slova: spalničky – klinický obraz – očkování – laboratorní diagnostika – vnímavost

Summary: Measles is a highly infectious, exanthematous viral disease. The World Health Organization 
(WHO) has presented a plan for measles elimination in 5/6 of the WHO regions by the year 2020. Despite 
the undeniable success of the measles elimination programme, the situation of measles has turned out 
unfavourable in recent years, with measles outbreaks of different sizes reported across European count-
ries, including the Czech Republic. This trend can be expl  ained, on the one hand, by decreased vaccine 
coverage, but on the other hand, by the progressively decreasing levels of post-vaccination antibodies 
in adults, i.e. waning immunity. In recent outbreaks, two types of cases have been observed: 1) primary 
infection with typical clinical and laboratory findings or 2) reinfection in vaccinated persons whose clinical 
and laboratory picture can be modified. The changing epidemiological situation brings about an increased 
interest in this disease as well as a number of questions related to the susceptibility to measles infection, 
possible protection from the disease, suitability of different laboratory methods for use in the diagnosis, 
and subsequent interpretation of results. 

Key wordS: measles – clinical picture – vaccination – laboratory performance – immunity  
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Původce a klinický obraz onemocnění
Původcem spalniček je obalený RNA virus z čeledi 
paramyxovirů (rod Morbillivirus). Virus je rychle 
inaktivován teplem, slunečním světlem, kyselým 
pH, éterem a trypsinem. Ve vzduchu nebo na po-
vrších přežívá asi dvě hodiny. V oblastech mírného 
klimatu se onemocnění vyskytuje od konce zimy 
do začátku jara. Virus existuje v jediném anti-
genním typu, genotypů v současnosti známe 24. 
Onemocnění vyvolané tímto virem obvykle probíhá 
ve dvou fázích, první je katarální neboli prodro-
mální stadium, následuje stadium exantematic-
ké. Jediným zdrojem infekce je nemocný člověk,  
a to od prvních příznaků prodromálního stadia 
do šestého dne po vzniku exantému. Jedná se  
o kapénkovou infekci, vstupní branou jsou spojivky  
a sliznice respiračního traktu. Za dva až tři dny po 
infikaci a replikaci viru v respiračním epitelu nazo-
faryngu a regionálních mízních uzlinách probíhá 
první virémie. Druhá virémie přichází asi 5–7 dní 
po začátku onemocnění a probíhá v regionálním  
a distálním retikuloendoteliálním systému. In-
kubační doba onemocnění je obvykle 10 dnů do 

katarálního stádia a 14 dnů do vzniku exantému,  
v rozmezí 7–21 dnů. Prodromální fáze onemocně-
ní se manifestuje slabostí, bolestí svalů, kloubů, 
teplotou, nechutenstvím, rýmou a kašlem. Klinický 
obraz připomíná závažnější infekci horních cest 
dýchacích. Ke konci prodromálního stadia, často 
před výsevem exantému, se objeví Koplikovy skvr-
ny, které jsou pro spalničky patognomické. Jedná 
se o bělavé skvrny na bukální sliznici v úrovni mo-
lárů, které se často šíří po sliznicích celé dutiny 
ústní i na jazyk. Exantém začíná většinou na krku 
za ušima, šíří se dále na obličej, hrudník, horní  
a dolní končetiny, přičemž nevynechává dlaně ani 
plosky. Exantém je makulopapulózní, bledorůžový 
až živě červený, má tendenci ke splývání. Výsev 
exantému trvá většinou 5 dnů a celá doba výse-
vu je provázena teplotami, které přesahují 39 °C 
a málo reagují na antipyretika. Exantém regreduje 
postupně, začíná mizet nejdříve z míst, kde výsev 
začal. Kůže se po vymizení exantému často olu-
puje. Součástí klinického obrazu je mukopurulentní 
konjunktivitida, která bývá často přítomna po celou 
dobu klinické manifestace onemocnění. Během 

g
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f 
1 nemocnost u evidovaných případů spalniček v čr podle věkových skupin, leden až duben 2019 

(data k 10.5.2019) Zdroj: ISIN, SZÚ
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výsevu exantému trvají anebo se ještě zhoršují 
respirační příznaky, kašel bývá suchý dráždivý (la-
ryngotracheální). Při postupu infekce na dolní dý-
chací cesty se přidává obraz spastické bronchitidy, 
komplikací mohou být bronchiolitidy a pneumonie.  
V průběhu infekce dochází k přechodnému, i něko-
lik týdnů trvajícímu, těžkému potlačení buněč-
né imunity, které má za následek vznik časných  
i pozdních komplikací. Mezi nejčastější časné kom-
plikace patří gastroenteritida, bronchiolitida a pne-
umonie, která je buď primární intersticiální, nebo 
sekundární bakteriální. Klinicky dominuje dušnost 
s nutností oxygenoterapie. Závažnou komplikací 
je postižení centrálního nervového systému, akut-
ní encefalitida. Manifestuje se vzestupem teploty  
v rekonvalescenci, bolestí hlavy, poruchou vědo-
mí a často jsou přítomny křeče. Po onemocnění 
encefalitidou zůstávají neurologické následky. In-
cidence encefalitid je uváděna 1 na 1 000–2 000 
onemocnění. Spalničky mohou být komplikovány  
i hepatitidou a mesotitidou. Pozdní závažnou kom-
plikací je subakutní sklerotizující panencefalitida, 
chronické degenerativní onemocnění, které se 
může rozvinout za několik let či až za desítky let 
po akutním onemocnění. Výskyt této komplikace 
je častější u dětí, které prodělaly onemocnění před 
druhým rokem života. Příčinou úmrtí u malých dětí 
je nejčastěji pneumonie, u starších dětí encefalitida 
(1). Terapie spalniček je pouze symptomatická, při 
bakteriálních komplikacích se podávají antibiotika. 
Výše popsané klinické projevy platí plně pro pri-
moinfikované osoby, při reinfekci vakcinovaného 
může být klinický obraz modifikován. Klinické pro-
jevy bývají vyjádřené jen mírně. Exantém může mít 
atypický charakter i průběh, například vezikulární 
či hemoragické projevy, otoky končetin, začátek 
exantému na končetinách. V diferenciální diagnos-
tice spalniček je nutné zohlednit, že vyrážku spal-
ničkového charakteru může způsobit řada infekč-
ních příčin jako zarděnky, parvovirus B19, HHV6, 
EBV, adenoviry, enteroviry, spála, dengue, ale také 
řada neinfekčních příčin, z nichž nejčastější je to-
xoalergický exantém, zejména polékový.(2)

Očkování
V České republice bylo povinné jednodávkové 
očkování proti spalničkám zahájeno v září 1969. 
Týkalo se dětí narozených v roce 1968, které byly 
starší 10 měsíců. V roce 1970 se vakcinace posu-
nula na 12 měsíců věku dítěte a od roku 1975 se 
začalo očkovat dvěma dávkami. Následovaly dvě 
mimořádné vakcinace k podchycení nevakcinova-
ných a non-respondentů: v letech 1975 až 1978 
pro žáky prvních tříd a v letech 1979–1981 pro 
žáky osmých tříd. V roce 1982 se přešlo na dvou-
dávkovou vakcinaci, první dávka se aplikovala od 
prvního dne 15. měsíce věku dítěte a druhá dávka 
za 6 až 10 měsíců po první. Poslední úprava očko-
vacího schématu platí od ledna 2018, první dávka 
ve 13. až 18. měsíci věku a druhá dávka v dokon-
čeném 5. až 6. roce věku dítěte. Nová legislativní 
úprava rovněž zahrnuje očkování nově přijímaných 
pracovníků infekčních a dermatovenerologických 
klinik, vyjma těch, kteří doloží prožití onemocnění 



či mají IgG protilátky.(3) Postupně se používaly ná-
sledující očkovací látky – monovakcína Movivac  
v letech 1969–1987, bivakcína Mopavac (spal-
ničky, příušnice) v letech 1987–1994 a trivakcíny 
Trivivac (spalničky, příušnice, zarděnky) od břez-
na 1995 do září 2009 a Priorix od roku 2009 do-
sud (registrace 1999, od 2003 pro samoplátce). 
K dispozici je rovněž čtyřvalentní vakcína Priorix 
Tetra se složkou varicelovou (od 2007 pro sa-
moplátce). V roce 2019 se objevila na českém 
trhu ještě trivakcína M-M-RvaxPro. Očkování 
MMR vakcínou nepředstavuje vyšší riziko než ja-
kékoli jiné očkování. Na rozdíl od febrilních křečí  
a trombocytopenické purpury, které se po vak-
cinaci mohou vyskytnout, nebyla asociace mezi 
očkováním a autismem, astmatem, leukémií, 
Crohnovou chorobou či demyelinizačním posti-
žením vědecky prokázána. Účinnost vakcíny proti 
spalničkám se udává 93 % po aplikaci jedné dáv-
ky a 97 % po dvou dávkách. Vakcínu proti spal-
ničkám je možné použít do 72 hodin od kontaktu  
s nemocným jako postexpoziční profylaxi a očko-
vat lze také kdykoliv v inkubační době. Očkování  
v těchto případech nezajišťuje stoprocentní ochra-
nu před onemocněním, ale nezhoršuje průběh pří-
padného následného onemocnění a nemá vliv na 
průběh postvakcinační reakce. Kvůli zarděnkové 
složce je vakcinace kontraindikována u gravidních, 
navíc po aplikaci vakcíny by žena neměla měsíc 
otěhotnět (teratogenní účinek viru zarděnek). Pře-
očkování vnímavé dospělé populace se provádí 
jednou dávkou kombinované vakcíny, což přiná-
ší také benefit v podobě boosteru (navýšení) IgG 
protilátek proti příušnicím a zarděnkám. Protilátky 
se po aplikaci vakcíny objeví za 12–15 dní, vrcholí 
mezi 21. až 28. dnem, po revakcinaci se protilátky 
pravděpodobně vytvoří dříve. Mateřské protilátky 
dětem vakcinovaných matek přetrvávají asi 3–4 
měsíce, děti matek přirozeně promořených jsou 
chráněné téměř 12 měsíců. K zajištění kolektivní 
imunity je podle WHO potřeba minimálně 95% 
proočkovanost populace dvěma dávkami vakcíny. 
V České republice se po mnoho let proočkovanost 

pohybovala nad touto hranicí, od roku 2014 začala 
postupně klesat a při poslední administrativní kon-
trole proočkovanosti byla zjištěna alarmující čísla, 
v celorepublikovém průměru 83,5 % a v Praze po-
uhých 71,3 % proočkovaných tříletých dětí. Pokles 
celkové proočkovanosti vede k nárůstu počtu vní-
mavých jedinců, a tím je dán prostor pro zavlečení 
nákazy do populace a vznik epidemií.

Laboratorní diagnostika
Podle současné legislativy se za laboratorně po-
tvrzený případ spalniček považuje ten, který spl-
ňuje alespoň jedno z následujících pěti kritérií: 
izolace spalničkového viru na tkáňových kulturách 
či detekce RNA viru spalniček (přímý průkaz), de-
tekce specifických IgM protilátek, sérokonverze 
či signifikantní vzestup IgG protilátek v párovém 
séru (nepřímý průkaz) a poslední možností je 
přímá detekce virového antigenu monoklonálními 
protilátkami.(4) V počátku onemocnění z hlediska 
rychlosti a jednoznačnosti laboratorního potvrzení 
onemocnění je vhodnější přímý než nepřímý prů-
kaz. Ideální doba odběru biologického materiálu 
pro přímý průkaz viru (nazo/orofaryngeální výtěry, 
moč) je do 3. dne po výsevu exantému, výpovědní 
hodnota se v této době pohybuje nad 80 %. Od-
běry nazo/orofaryngeálních vzorků se provádí do 
virového transportního média, které chrání virus 
před degradací. Pro sérologické vyšetření se za 
adekvátní vzorek považuje ten, který je odebrán 
od 4. do 28. dne po výsevu exantému, tehdy do-
sahujeme 90–100% záchytnosti IgM protilátek.(5) 
Pro následná protiepidemická opatření je to ale 
poměrně pozdě. Další nevýhodou sérologického 
vyšetření je, že musíme vyloučit nespecifickou 
spalničkovou pozitivitu IgM protilátek vyšetřením 
křížově reagujících IgM protilátek proti viru zar-
děnek, parvoviru B19, EBV a HHV6;  při interpreta-
ci dále musíme brát v úvahu i recentní vakcinaci,(4) 
po níž mohou IgM protilátky přetrvávat i více než 
6 týdnů. Pozitivita IgM protilátek může být zjištěna 
také při boosterování protilátek, kdy sice máme 
sérologické známky probíhajícího onemocnění, 
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ale o onemocnění se nejedná, neboť klinické 
projevy chybí. Svízelnost laboratorní diagnostiky 
ve vysoce proočkované populaci dále spočívá  
v tom, že kritéria laboratorně potvrzeného případu 
bezvýhradně platí pouze pro primoinfikované oso-
by. V současných epidemiích však tvoří vysoké 
procento nemocných reinfikované vakcinované 
osoby, pro které tato kritéria platí jen částečně  
a zejména sérologický průkaz je u nich obtížný.  
V počátku onemocnění, do 3. až 4. dne po výse-
vu exantému, jsou IgM protilátky přítomny pouze  
u 60–70 % primoinfikovaných, u reinfikovaných se 
IgM protilátky často nevytvoří vůbec kvůli rychlé-
mu vzestupu IgG protilátek. Ze stejného důvodu při 
reinfekci vakcinovaných nemusí dojít k signifikant-
nímu vzestupu IgG protilátek při vyšetření párové-
ho vzorku séra. Z uvedeného plyne, že laboratorní 
diagnostika spalniček založená na sérologickém 
vyšetření akutního vzorku krve (nejčastěji vyšet-
řovaném klinickém materiálu) neposkytuje vždy, 
a to zejména u reinfikovaných vakcinovaných, 
jednoznačně interpretovatelné výsledky.(5) Dalším 
specifikem u reinfikovaných vakcinovaných je, že 
díky rychlému vzestupu IgG protilátek u nich brzy 
dochází k neutralizaci viru, čímž je snížena prav-
děpodobnost detekce viru při pozdějším odběru.  
Z uvedeného plyne, že některá onemocnění mohou 
zůstat i laboratorně nerozpoznána, zejména pokud 
se jedná o reinfikované vakcinované osoby s mo-
difikovaným klinickým obrazem. Legislativní po-
vinností laboratoří je zasílat do národní referenční 
laboratoře nejen IgM pozitivní séra ke konfirmaci, 
ale i izoláty RNA či původní materiál PCR pozitivní-
ho pacienta k provedení genotypizace a následné 
sekvenční analýzy – základního nástroje moleku-
lární surveillance.(4) Virus spalniček existuje v jedi- 
ném sérotypu, ale genotypově se jednotlivé kme-
ny liší. Podle klasifikačního systému založeného 
na genové analýze 450 nukleotidů N proteinu je 
v současnosti definováno 8 clades (A-H) a 24 
subclades (A, B1-3, C1-2, D1-11, E, F, G1-3, H1-
2). V současnosti je v oběhu 5 genotypů (B3, D4, 
D8, D9, H1), které jsou globálně rozšířené.(6)

Vnímavost k nákaze 
Na ochraně před onemocněním se podílí slizniční, 
buněčná a humorální imunita. Zásadní roli v pro-
tekci ale hraje buněčná imunita. U lidí s defektem 
buněčné imunity může dojít k progresivnímu one-
mocnění plic nebo nervového systému, u těchto 
osob rovněž chybí charakteristický exantém.(7) Pro 
testování buněčné imunity neexistuje standardi-
zovaná assay, vhodná pro velké množství vzorků,  
a tak je preferovaným přístupem pro hodnocení 
imunity testování IgG protilátek. Korelát protekce 
stanovený není, proto je pozitivita IgG protilátek 
prokázaná jakoukoli sérologickou metodou pova-
žována za důkaz odolnosti k nákaze.(8) Osobám  
s hraničními a negativními hodnotami IgG protilá-
tek se doporučuje přeočkování. Podle ACIP jsou 
odolnými ti, kteří se narodili před zavedením plošné 
vakcinace, v ČR jsou to osoby narozené do roku 
1968.  Podle sérologických přehledů 2013 je mezi 
těmito osobami jen 1–3 % vnímavých osob. Další 
skupinou jsou ti, kteří onemocnění prokazatelně 
prožili a ti, kteří mají IgG protilátky proti spalnič-
kám – postinfekční či postvakcinační. Poslední, 
tentokrát diskutabilní skupinu, tvoří dvěma dávkami 
vakcinované osoby.(9) Zkušenosti z našich epide-
mií posledních let totiž ukazují, že ani dvoudávko-
vá vakcinace nepředstavuje záruku ochrany před 
onemocněním, například při epidemii v roce 2017 
bylo 42 % nemocných očkováno dvěma dávkami. 
Podobně jako u jiných očkování (např. proti tetanu 
nebo klíšťové encefalitidě) může u osob očkova-
ných proti spalničkám docházet k „vyvanutí imu-
nity“, to znamená, že i očkovaní se po určité době 
mohou stát opět vnímavými vůči onemocnění. 
Očkováním a vysokou proočkovaností došlo sice 
k významnému omezení cirkulace viru v populaci, 
což byl požadovaný záměr očkovací strategie. Na 
druhou stranu však sníženou cirkulací viru došlo 
k omezení příležitosti k posilování hladin postvak-
cinačních protilátek, a tím mohlo docházet k je-
jich postupnému poklesu – vyvanutí. Sérologické 
přehledy 2013 ukázaly 2 % séronegativních mezi 
25–29letými, 14 % mezi 30–34letými, 17 % mezi 
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35–39letými a mezi 40–44letými už je vnímavá 
téměř čtvrtina z nich – 23 %.(10) Vysoce rizikovou 
skupinu pro onemocnění spalničkami představují 
zdravotníci, kteří se mohou sami nakazit a násled-
ně být zdrojem nákazy pro vnímavé osoby. V přípa-
dě onemocnění většího počtu zdravotníků na jed-
nom oddělení může navíc dojít k ohrožení fungo-
vání provozu pracoviště. Při epidemii v roce 2014 
onemocnělo 88 zdravotníků,(11) v roce 2017 se 
jednalo o 20 (12) a v roce 2018 o devět pracovníků 
ve zdravotnictví. Významná část z nich byla v mi- 
nulosti řádně očkována dvěma dávkami vakcíny.

epidemiologická situace v evropě 
a ve světě
V éře před očkováním se na celém světě vyskyto-
valo každý rok asi 100 milionů případů onemocně-
ní spalničkami především u dětí, přičemž 6 milionů 
osob na toto onemocnění zemřelo. Podle údajů 
Světové zdravotnické organizace (WHO) do za-
čátku 21. století počet nemocných klesl zhruba na 
35 milionů případů za rok a úmrtnost na spalničky 
poklesla z 651 600 úmrtí v roce 2000 na 134 200  
v roce 2015. Přesto spalničky nadále zůstáva-
jí jednou z hlavních příčin úmrtnosti malých dětí  
v globálním měřítku. Ve 35/53 států WHO Eurore-
gionu, jsou endemické spalničky eliminovány (tzn. 
36 a více měsíců bez nepřetržitého přenosu viru 
spalniček), existují však stále evropské země s en-
demickým přenosem.(13) Spalničky se šíří Evropou 
díky nedostatečnému vakcinačnímu pokrytí, neboť 
pouze 4 státy EU/EEA dosahují požadované ˃ 95% 
pokrytí dvěma dávkami.(14) Navíc globální vakci-
nační pokrytí dvěma dávkami již 9 let stagnuje na 
pouhých 64 %. V roce 2018 bylo v celém WHO 
Euroregionu nahlášeno 82 596 případů spalni-
ček se 72 úmrtími. Nejvíce případů bylo hlášeno 
z Ukrajiny (44 386), Srbska (5 776), Francie (2 
921), dále pak z Itálie, Řecka, Albánie a Rumunska,  
kde bylo i nejvíce úmrtí.(22) Do června 2019 bylo 
na Ukrajině hlášeno již přes 54 200 případů a 37 
úmrtí; v zemích EU/EEA pak asi 10 100 případů  
a 7 úmrtí.

epidemiologická situace v Čr 
Před zavedením očkování byly v ČR každoročně 
hlášeny desítky tisíc případů onemocnění. Po za-
hájení celoplošné vakcinace počet onemocnění 
prudce klesl, úmrtí na spalničky nebylo v ČR za-
znamenáno od roku 1980, ale ještě v roce 1971 
bylo hlášeno 20 případů úmrtí. Poslední početnější 
epidemie spalniček v ČR proběhla v roce 1996, 
onemocnělo při ní 2 421 osob, 80 % z nich tvo-
řily osoby narozené v letech 1971 až 1980. V ná-
sledujících letech se spalničky vyskytovaly spíše 
sporadicky obvykle v souvislosti s importem one-
mocnění. V roce 2014, po importu onemocnění  
z Indie, došlo k epidemii v Ústeckém kraji (198/221 
případů), mezi nejpostiženější patřili narození  
v letech 1970–1980. Dominující byl genotyp B3.  
V roce 2017 proběhla epidemie v Moravskoslez-
ském kraji (130/146 případů), nejpostiženější byly 
děti 0–3 let a osoby ve věku 35–44 let, epidemii vy-
volala jiná varianta genotypu B3. Při epidemii v roce 
2018 byla převaha případů v Praze (102/207 pří-
padů) a Středočeském kraji (32/207 případů), nej-
více dospělých nemocných bylo ve věku 35–39 let  
a 45–49 let, u dětí bylo nejvíce případů mezi 1–4le-
tými. Importováno bylo 45/207 případů, převážně 
z Ukrajiny. Epidemii vyvolal genotyp D8. Nepřízni-
vý trend pokračuje i v letošním roce s dominancí 
výskytu onemocnění v Praze, Královéhradeckém, 
Pardubickém a Moravskoslezském kraji. Do kon-
ce září je evidováno již 585 případů, importováno 
bylo 51 z nich, zejména z Ukrajiny. Nejpostiže-
nějšími věkovými skupinami jsou opět 35–39letí  
a 45–49letí, následují je 0leté děti. Pokud bychom 
hodnotili nemocnost podle věkových skupin, pak 
tyto děti jednoznačně dominují (Graf 1). Předběžně 
lze říci, že se v roce 2019 uplatňuje stejná varianta 
genotypu D8 jako v loňském roce, kromě ní byla 
detekována ještě další odlišná varianta téhož ge-
notypu. Sekvenční analýza vzorků teprve probíhá. 

Opatření při výskytu spalniček 
Nemocný musí být izolován po dobu sedmi dnů od 
výsevu exantému, aktivně se vyhledávají kontakty 
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Úspěšnost eliminace spalniček do roku 2020 je nereálná. Nepříznivá epidemiologická 
situace v Evropě i ve světě, klesající proočkovanost a vyvanutí imunity jsou tři zásadní 
aspekty ovlivňující výskyt spalniček nejen v České republice. V důsledku nedávných 
epidemií letos ztratila Česká Republika status země s eliminovanými spalničkami.(13) 

Jaký bude další epidemiologický vývoj, zda nová legislativní úprava očkovacího 
kalendáře spolu s větší informovaností laické i odborné veřejnosti o přínosu očko-
vání povede k vyšší prooč-
kovanosti, a tím ke zvýšení 
kolektivní imunity, uvidíme  
v průběhu následujících let. 

mudr. radomíra limberková
Státní zdravotní ústav 
CEM – Národní referenční laboratoř pro zarděnky, 
spalničky, parotitidu a parvovirus B 19
Šrobárova 48, 100 00 Praha 10 
radomira.limberkova@szu.cz
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a zdroj nákazy. Vnímavým osobám v kontaktu 
s nemocným se do 72 hodin provede profylak-
tická vakcinace. Osobám, které nemohou být ze 
zdravotních důvodů očkovány, je doporučeno 
preventivní podání imunoglobulinu.(15) Vnímavým 
osobám, u kterých uplynuly tři dny od posledního 

styku s nemocným, se nařizuje lékařský dohled  
s trváním po dobu maximální inkubační doby, to 
je 21 dní. V rámci protiepidemických opatření byla 
při všech epidemiích v České republice provedena 
mimořádná vakcinace vnímavých zdravotnických 
pracovníků v ohnisku nákazy.
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Kongresy AAD jsou každoročně navštěvovány mnoha tisíci dermatology z celého světa. I letos se této 
akce zúčastnilo okolo 10 000 lékařů, kteří si z ní odnesli mnoho nových poznatků pro další praxi a vzdělání 
v pre- a postgraduální přípravě.
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Prof. Shapiro se zabýval léčbou alopecií. Dobré výsledky vykazuje PRP (destičkami obohacená plazma), 
která může být podpořena metodou microneedling (stimuluje angiogenezi). K aplikaci minoxidilu se nově 
používá foam. Blokátory JAK kinázy mají nyní použití i v této léčbě (tofacitinib, ruxolitinib). Přestože je 
tato léčba nákladná, je dostupná i ve veterinární medicíně pro alopetické psy (Apoquel® tbl.) s obsahem 
oclacitinibu. Předpokládá se i pozitivní vliv na alopecii, jestliže se zlepší mikrobiom transplantací stolice. 
Nověji se aplikuje naltrexon/pioglitazon na frontální alopecii.

Dr. DeKlotzová prezentovala různé diagnostické a léčebné perličky. Použití KOH na šupiny zlepší vidi-
telnost vajíček svrabu. Kyselina deoxycholová (DCA) v injekcích je nyní povolena pro redukci submen-
tálního tuku – narušuje buněčnou membránu adipocytů, ale má řadu nežádoucích účinků. Injekce DCA 
intralezionálně také redukují rezidua i po involovaných hemangiomech. Doporučuje použití „wet wrap“  
u těžké refraktorní atopické dermatitidy v kombinaci s teplým (ohřátým fénem) bavlněným pyžamem. Na 
mimokožní tuberózní sklerózu (zlepší i kožní léze) je vhodné použít systémové podání mTOR inhibitorů (ra-
pamycin, sirolimus, everolimus). Angiofibromy lze léčit místní aplikací 1% rapamycinu, popř. v kombinaci  
s pulzním barvivovým laserem na „port wine stains“; lokálním použitím 1% sirolimu lze zlepšit lymfangi-
omy, trichoepiteliomy. Při kryoterapii je potřeba dítě zaujmout, nějak rozptýlit, aby nebylo neklidné.

Prof. Lebwohl v rychlosti shrnul některé perličky z biologické léčby psoriázy. Kýženým cílem je sice 
dosáhnout PASI 100, ale moderní blokátory IL-23 dosahují již běžně PASI 90. Ustekinumab je již uvolněn  
i pro děti. Blokátory IL-17 mají rychlý nástup účinku, není určena maximální dávka, protože i při vyšší 
dávce nevykazují toxicitu (nicméně na možnou kandidózu lze přidat fluconazol). U blokátorů IL-17 a 23 
nehrozí riziko tuberkulózy. Etanercept byl s úspěchem použit na 10 případů toxické epidermální nekrolýzy. 
Většina biologik má k dispozici autoinjektory, ev. se připravují. Certolizumab pegol neproniká skrz placen-
tu, lze jej aplikovat těhotným. Apremilast zpočátku vyvolá průjmy (má proto upravené zaváděcí dávkování), 
u většiny do 15 dní ustanou. V některých zemích se praktikuje podávání biologik přímo v ordinaci, což 
vyjde levněji.
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Prof. Tomecki uvedl novinky v léčbě kožních infekcí. Na zoster působí Valacyclovir 1 g 3x za den po 7 dní, 
vakcína Zostavax (zeslabený virus) snižuje pravděpodobnost zosteru o 50 %. Shingrix je mrtvá vakcína 
s 90% efektivitou u starších osob (> 70 let) – přidává se gabapentin proti neurologickým nežádoucím 
účinkům. Na moluska mimo 10% KOH je k dispozici combo (16,7% ac. salicylici/16,7% ac. lactici), ča-
jovníkový olej s jódem, ev. oxid dusný nebo cantharidin. Leishmanióza má dvě základní formy: nového  
a starého světa. K léčbě lze použít pětimocný antimon, amfotericin B, pentamidin, miltefosin (Impavido), 
paromomycin, ev. fyzikální léčba. Celková léčba onychomykóz stále používá allylaminy (terbinafin s 40–
50% úspěšností), azoly (itraconazol, fluconazol), lokálně morfeliny (amorolfin s 60% účinností), hydroxy-
pyridony (cyclopirox). V lokální léčbě je nový 10% efinaconazol a 5% tavaborol, z fyzikální léčby Nd:YAG 
laser. P.o. léčba terbinafinem má 31–50% klinickou úspěšnost, přičemž vykazuje 40–70% mykologickou 
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kongresové centrum Wasthington
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Vestibul kongresu

úspěšnost. Na pityriasis versicolor lze použít ada-
palen 0,1% gel, protože snižuje mazovou sekreci. 
Při chirurgických zákrocích dermatologové použí-
vají rádi lokální ATB – ty však většinou nesnižují 
riziko infekce, naopak zvyšují rezistenci a náklady. 
Nověji se používá ratapamulin 1% v masti, ozeno-
xacin 1% krém, kyselina fucidová a výplachy rány 
3,3% sterilní solí. Z celkových ATB je k dispozici 
také bicilin.

Prof. Jorizzo uvedl nejdůležitější rysy deskvama-
tivní gingivitidy. Většinou se jedná o lichen pla-
nus, jizvící pemfigoid nebo pemfigus vulgaris, což 
vede ke snížení ústní hygieny a kolonizaci candi-
dou. Diagnózu lichenu podpoří současný výskyt  
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slunce svědčí pro xanthogranulom, červené paralelní hřebeny pro angiom; u melanomu bývá také, ale  
v hnědém provedení. Náhrdelník perel lze vidět u keratoakantomu.

Doc. Ortizová vyjmenovala některé zásady korektivních zásahů: vždy dobře vysvětlit, (aby očekávání bylo 
v souladu s možnostmi), lépe podléčit než přeléčit, provést fotodokumentaci před a po a blázna rozhod-
ně neléčit. Při použití laserů je třeba dodržovat zásady bezpečnosti – používat brýle. Správná anestezie 
předchází nepříjemné bolesti, vhodné je i ledování. Důležité jsou optické vlastnosti kůže – hlubší penetrace 
světla může být na víčkách, intenzivnější zbarvení často určuje úspěch (rudější rosacea, venózní malfor-
mace, epilace tmavších vlasů, tetováž). Při aplikaci botoxu nutná opatrnost v určitých oblastech (glabela), 
výplně se nemají přehánět (nekumulovat stejný den).

Dr. Butterwicková upozornila, že 25 % zákazníků kosmeticko-korektivních zásahů jsou muži. Neu-
rotoxiny se nově aplikují i do krku a hřbetů rukou a jsou vyvinuty nové druhy. Výplně jsou připraveny  
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expozice firem

i jinde (např. na vulvě), diferenciálně diagnosticky 
se musí odlišit erythema multiforme, také komplex 
aft. Pro léčbu lichenu místně se uplatní kortikoidy 
(triamcinolon je 50x silnější než hydrocortison)  
a tacrolimus, systémově methotrexat a mycofenolát 
mofetil. Agresivní léčba předchází vzniku pozdější-
ho spinaliomu, proti kvasince funguje fluconazol.

Prof. Marghoob uvedl některé novější nálezy  
v dermatoskopu. Obraz žluté mušle vykáže akan-
tolytická dyskeratóza, inverzní (negativní) síť bývá 
typická pro melanom. Ekrinní porom má prolongo-
vané cévní kličky (obraz maliny), „delta sign“ bývá 
u svrabu, „delta jet“ ještě s chodbičkou. Zapadající 
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bílý dům

z hydroxyapatitu, také z hyaluronidázy. Používají se 
nové kanyly při aplikaci do rtů. Vaginální zákroky 
mají za úkol zlepšit laxicitu a rejuvenaci. Skulpturní 
zákroky zahrnují kryolipolýzu axilárních záhybů, in-
jekce Natrium deoxycholátu, celulitida se koriguje 
pomocí produktů Clostridium hystolyticum. PRP 
(platelet rich plasma) má použití při rejuvenaci, ale 
také při léčbě alopecie. Jizvy se remodelují pikose-
kundovými lasery, popř. dermálními mikrojehlami. 
Další rozvoj zaznamenaly absorbovatelné stehy. 
Trendem je kombinování různých metod a zlepšení 
výsledků.

Prof. Tomecki připomněl, že HIV infekci má 76 
milionů osob (z toho 3 miliony dětí). Každý rok 
se nově nakazí dva miliony osob a zhruba stejný 
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Pokud se účastníkovi nepodařilo stihnout danou přednášku, byla možnost ve většině 
případů ji vyslechnout v jiné sekci, protože sekce byly skládány podle různých ná-
hledů na podobnou problematiku, popř. získat (ne ode všech přednášek) zkrácenou 
verzi v aplikaci na mobilu. Kongres přinesl mnoho nových poznatků pro další praxi  
a vzdělání v pre- a postgra-
duální přípravě a lze ho do-
poručit jak rezidentům, tak 
již zkušeným dermatologům.

doc. mudr. karel ettler, Csc
Klinika nemocí kožních a pohlavních 
LF UK a FNHK
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
ettler@fnhk.cz

Závěr

počet každoročně na HIV zemře. Je zhruba k dispozici 30 léků, většinou se používají kombinace; je zná-
ma i profylaktická léčba (Truvada). Syfilis se každoročně nakazí asi 12 milionů osob (nárůst je zejména 
v Latinské Americe a v Rusku). Narůstá i lymfogranuloma venereum (proktitida u homosexuálů), také 
horečka Skalistých hor (4 případy za rok – rickettsiosa). Klíšťata v Texasu přenášejí Amblyoma americana; 
jelení klíště anaplasmosu (Ehrlichiózu), Lymskou nemoc a babesii (podobné malárii). Výskyt lepry narůstá  
v Brazílii a Paraguay.

Prof. Eichenfield shrnul novinky v dětské dermatologii. Guidelines pro léčbu atopické dermatitidy byly 
obohaceny o crisaborol a Dupilumab. V probiotické léčbě se uplatnila bakterie Roseomonas mucosa. 
U dětí byl popsán zvýšený výskyt kontaktní dermatitidy na borax (slizovou látku), kterou si připravují  
z pracích prášků, lepidel a dalších zdrojů na hraní či prostě pro potěšení. Natrium borax je také obsažen  
v holících krémech. K léčbě preadolescentní akné se použilo 0,05% tretinoin lotio. Na ložiskovou alopecii 
u 8–10letých dětí tofacitinib, na axilární hyperhidrózu (dobrá odpověď u 60 %) glycopyronium tosylat 
(ale u 16 % vznikla mydriáza, u 20 % suchost v ústech). Nové guidelines pro hemangiomy konstatují, že 
nejrizikovější je první měsíc života a s léčbou by se mělo začít co nejdříve.

Prof. Menter shrnul nejdůležitější momenty vztahující se k psoriáze: nejnovější biologika cílená na blokaci 
IL-17 a IL-23 vykazují vysokou účinnost. Komorbidity psoriázy zkracují délku života: asi nejvíce se na tom 
podílí riziko aterosklerózy. Nástup biosimilarů zlevní léčbu a tím zvýší dostupnost biologické léčby.

Prof. Goldová vypíchla některé aspekty lokální dermatologické léčby. Vehikulum může podstatně ovlivnit 
účinnost (např. steroidů)) – mast zvyšuje, spray neúčinkuje do hloubky. Někdy se přidává malé množství 
surfaktantů. Novou PAD technologii využívá např. calcipotriol. Tazaroten je v krému i v gelu. Jsou zavá-
děny některé nové lokální léky – tapinarof (ovlivňuje AhR), JAK blokátory, crisaborol (nově se zkouší i na 
psoriázu), cannabinoidy (cannabidiol).

Prof. Lebwohl informoval o novější léčbě atopické dermatitidy. Mimo dupilumabu se zdá slibným také 
lebrikizumab, zkouší se MOR-106 (anti IL-17C), dále serlopitant a tradipitant (NK1R antagonista). Tofaciti-
nib (Xeljanz®) se použil i na sarkoidózu. Nedoporučuje se ACE – většinou vždy zhorší každou vyrážku. NB 
UVB se používá ke tlumení atopického a uremického pruritu. U pyoderma gangrenosum je vhodné otevřít 
fistule a intralezionálně inj. triamcinolonu.
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PROGRAM
8. LISTOPADU 2019

SEKCE AKNÉ 
A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY

8.30 – 9.00 Prezence účastníků

9.00 – 9.30 Zahájení konference
 prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA 
 doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
   
9.30 – 9.50 prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA  15+5 min.
 Název přednášky bude upřesněn

9.50 – 10.20  prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. - FN Brno, 25+5 min. 
 Pigmentové névy v péči plastického  chirurga

10.20 – 10.50 MUDr. František Koukolík, DrSc. – 25+5 min.
 Jak naše mozky zpracovávají lidskou tvář a její krásu?
  
10.50 – 11.15 PŘESTÁVKA

11.15 – 11.40 doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. – 20+5 min.
 Bazaliom – častý nález na obličeji

11.40 – 12.00 MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. – 15+5 min.
 Periorální dermatitida

12.00 – 12.20 MUDr. Michaela Havlíčková  – 15+5 min.
 Mezoterapie v léčbě alopecií

12.20 – 12.40    MUDr. Klára Honzíková a MUDr. Hana Bučková, Ph.D. 
 Kožní projevy v obličeji u kojenců – 15+5 min.

12.40 – 13.40 OBĚD

13.40 – 13.45 slosování anketních lístků

13.45 – 14.00 prim. MUDr. Hana Zelenková, Ph.D., MBA
 Čo si dokážu pacienti vypestovať na hlave (aj na obličaji)
 
 14.00 – 14.15 MUDr. Petr Třeštík – 10+5 min.
 Kazuistiky ze Svitav

14.15 – 14.30 Vítěz kazuistik Čech a Moravy
 MUDr.  Radim Strnadel
 Projevy HIV/STD v obličeji

14.30 – 14.45  Dermatologické aktuality – 15 min.

14.45 – 16.00 Sdělení partnerů
 
16.00 – 16.30  Zhodnocení, závěr konference, předání potvrzení o účasti



VĚDOMOSTNÍ TEST
V etiopatogenezi seborhoické dermatitidy velmi 
pravděpodobně hraje roli: 
a) kolonizace kvasinkami rodu Malassezia a jejich 

množství
b) porucha kožní bariéry a porucha regulace zánětu 

nespecifickým imunitním systémem
c) kolonizace bakteriemi rodu Propionibacterium 
d) množství mastných kyselin na povrchu kůže 

U akutního vzplanutí seborhoické dermatitidy 
je možné použít:
a) Pimekrolimus krém 
b) Metylprednisolon aceponát
c) Ciclopirox krém 
d) Fototerapie UVB 311nm

V inflamatoskopii u seborhoické dermatitidy 
pozorujeme:
a) u ložiska na těle: rovnoměrně rozložené tečkovité 

cévky se žlutavými a bílými šupinami
b) u ložiska na těle: nerovnoměrně rozložené tečkovité 

cévky se žlutavými a bílými šupinami
c) u ložiska ve kštici: arborizující cévky
d) u ložiska ve kštici: tečkovité cévy

Jak vysoké vakcinační pokrytí dvěma dávkami 
vakcíny zajistí dostatečnou kolektivní imunitu 
proti spalničkám?
a) do 85 %
b) do 90 %
c) do 95 %
d) nad 95 %

Lze očkovat proti spalničkám v inkubační 
době onemocnění?
a) v žádném případě
b) ano
c) ne, očkování v inkubační době zhorší průběh 

případného následného onemocnění
d) ne, očkování v inkubační době zhorší postvakcinační 

reakci

Jaký je nejvhodnější klinický materiál  
a laboratorní metoda pro potvrzení 
onemocnění spalničkami v jeho počátku?
a) sérum pro stanovení IgG protilátek
b) nazo/orofaryngeální vzorky pro detekci virové nukleové 

kyseliny – PCR
c) sérum pro stanovení IgM protilátek
d) sliny pro stanovení IgG protilátek

Která citace není pravdivá? 
a) projevem fixního lékového exantému může být 

balanoposthitis
b) fixní lékový exantém – jedná se o buňkami 

zprostředkovanou alergickou reakci pozdního typu – 
IV. typ podle Coombsa a Gella

c) fixní lékový exantém dobře terapeuticky reaguje na 
kombinaci kortikoidů a retinoidů 

d) fixní lékový exantém se často projevuje výraznou 
palčivostí

Co přináší anální sex?
a) riziko osídlení oblasti glandu i předkožkového vaku 

smíšenou bakteriální střevní flórou (enterokoky, 
klostridie, pseudomonády), kvasinkami

b) možnost vzniku nálezu Balanitis errosiva circinata
c) riziko nákazy urogenitálních chlamydií sérovary 

D-K,LGV, gonorrhey, syfilis, hepatitis B a C, HIV
d) vždy odmítavou reakci ze strany partnerky či partnera

Magistraliter lze plnohodnotně připravit nedostupný 
vyráběný léčivý přípravek:
a) Eryfluid
b) Framykoin 
c) Bactroban 
d) Fucidin

Z antibiotik máme pro magistraliter přípravu dostupný:
a) mupirocin
b) V-penicilin
c) gentamicin-sulfát
d) ofloxacin
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CenA zA nejryChLejšÍ OdPOVěď

mudr. klusová dana  
Jablunkov
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vědomoStní teSt

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

do 30.11.2019 prostřednictvím elektronic-
kého formuláře umístěného na stránkách 

časopisu 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 2019 věnuje značka:
la roche-posay.
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VýherCI 
VědOmOStnÍhO teStu 

z čísla 3/2019:

mudr. felŠÖová simona 
praha 8

mudr. černeková alena 
kyjov

mudr. sCHmittová jana 
strakonice 

jméno

korespondenční adresa

telefon

e-mail

NOVINKA

EFFACLAR
SPOTSCAN
PRVNÍ INOVATIVNÍ 
NÁSTROJ UMĚLÉ 
INTELIGENCE 
PRO PACIENTY 
S AKNÓZNÍ PLETÍ

PRO ZLEPŠENÍ 
KOMPLIANCE 
VAŠICH PACIENTŮ 
NA KAŽDODENNÍ 
BÁZI 

správné odpovědi z čísla 3/2019
1 A 2 A,C,D 3 A,B,C 4 B 5 A,B,C,D
6 C 7 B 8 B 9 B,D 10 A,B
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SOUČASNÉ POSTAVENÍ 
MAGISTRALITER PŘIPRAVOVANÝCH LÉČIV
sklenář, z.1, 2   
1Farmakologický ústav 1. lF uk, praha
2Fragnerova lékárna u černého orla, praha

Souhrn: Význam individuální přípravy léčivých přípravků nabývá v posledních letech na významu, 
především z důvodu výpadků či ukončení výroby či dovozu průmyslově vyráběných léčivých přípravků 
(HVLP). Tím, že od roku 2010 narůstá dostupnost substancí léčivých látek, které lze pro magistraliter 
přípravu využít, je taková náhrada nedostupných HVLP umožněna. Situace též dala možnost vzniku 
nových receptur, které dosud v praxi chyběly. Magistraliter preskripce však skýtá určitá úskalí, na 
která musí předepisující lékař pamatovat. Připravovaný lék musí vždy splňovat požadavky na jakost, 
účinnost i bezpečnost, za což odpovídá připravující lékárník, resp. příslušná lékárna. V článku je 
uveden přehled vybraných farmakoterapeutických skupin, ve kterých se uplatní nové receptury, které 
budou představeny v některých dalších příspěvcích.

Klíčová Slova: příprava léčivých přípravků v lékárnách – magistraliter příprava – nově dostupné 
substance pro přípravu léčiv

Summary: The extemporaneous preparations prescribed by specialist are getting more important in 
recent years mainly because of inaccessibility or cessation of production of certain medical products. The 
increasing availability of compounds allowed wider use extemporaneous preparations even making new 
ones since 2010. However there are several pitfalls, which must be taken in account by specialist. The 
extemporaneous preparation must meet several requirements, which are efficacy and safety, which are 
responsibility of pharmacist. This paper focus on selected pharmaceutical drug in which new extempora-
neous preparations could bring benefit.

Key wordS: formulation in pharmacies – compounded preparation – new available substances for 
compounding preparation

ÚVOd
Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP) 
zaujímají stále v terapii své určité opodstatněné 
místo, v určitých situacích dokonce význam-
né postavení. Rozsah lékárenské přípravy trvale 

klesal, uvádí se, že koncem 90. let 20. století tvořil  
v České republice (ČR) cca 5 %.(1) Od roku 2010 
však narůstá dostupnost léčivých látek pro ma-
gistraliter přípravu, což umožnilo vznik nových 
receptur, které dosud v praxi chyběly a též mohly 

Cílem použití magistraliter připraveného lp je terapie „šitá 
na míru“ konkrétnímu pacientovi.
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nahradit některé obsoletní předpisy novými. Něk-
teré receptury vznikly od autora a jeho úzkých 
spolupracovníků a byly publikovány v lékařských  
a lékárenských časopisech (např. Pediatrie pro 
praxi, Česko-slovenská dermatologie, Česká a slo-
venská farmacie, Praktické lékárenství či slovenský 
Farmaceutický obzor), jiné byly převzaty ze zahra-
ničí, především z Německa a v České republice tak 
byly dány do širšího povědomí. Cíl a práce autora 
a jeho spolupracovníků tak otevřely cestu k vytvo-
ření dalších standardizovaných receptur(2) a od roku 
2012 rovněž vytvoření webového portálu,(3) kde lze 
jednoduše vyhledat, kterými léčivy pro přípravu dis-
ponuje lékárna v České republice, samozřejmě za 
předpokladu, že se příslušná lékárna na tento portál 
zaregistruje a uvedené informace dá k dispozici.

Přednosti a uplatnění individuální přípravy
Cílem použití magistraliter připraveného LP je te-
rapie „šitá na míru“ konkrétnímu pacientovi. Indi-
viduální příprava se logicky využívá tehdy, jestliže 
potřebujeme specifickou recepturu, kterou nemů-
žeme zabezpečit průmyslově vyráběným příp-
ravkem. Dále se uplatňuje tehdy, je-li daná léčivá 
látka sice dostupná v registrovaném HVLP, niko-
liv však v požadované velikosti balení, koncentraci, 
lékové formě, nebo když obsahuje pro pacienta ne-
vhodné pomocné látky apod. Individuální příprava 
též umožňuje zvolit libovolné množství přípravku 
(nejlépe takové, které pacient zcela spotřebuje), 
žádanou lékovou formu, vehikulum, koncentraci 
účinné látky, případné kombinace s dalšími léčivy, 
které registrované HVLP nenabízejí. Využíváme 
ji tudíž nejen za situace, kdy poptávku nedokáže 
dostatečně uspokojit nabídka přípravků hromadně 
vyráběných, ale také tehdy, jestliže jsou příslušné 
průmyslově vyráběné přípravky momentálně ne-
dostupné (výpadek ve výrobě, ukončená registra-
ce), případně nejsou s danou účinnou látkou v ČR 
vůbec registrované.

To se v poslední době stává poměrně často a ma- 
gistraliter přípravu tak poměrně dostatečně vy- 



užíváme. Konkrétními příklady, které můžeme 
uvést, jsou z oblasti dermatologie opakující se 
výpadky mastí Bactroban či Framykoin (IPLP lze 
díky dostupnosti účinných látek i základu plně na-
hradit HVLP), ukončené dodání či výroba u kožních 
roztoků Dalacin T a Eryfluid, zásypu Septonex, De-
latar krému, Endiaron pasty či masti Mykoseptin, 
nebo naprostá nedostupnost, případně i v zahrani-
čí, kožních přípravků obsahující 0,1% koncentraci 
tretinoinu či dostupnost léčivého laku s obsahem 
silného kortikosteroidu. V pediatrii je to např. dlou-
hodobý výpadek čípků Rectodelt, nedostupnost  
v ČR čípků či perorální suspenze s obsahem dom-
peridonu, orálních přípravků s obsahem nystatinu, 
mikonazolu, perorální či topické přípravky s obsa-
hem propranololu k léčbě infantilního hemangiomu 
apod. V ORL pak můžeme zmínit nedostupnost 
mezi ušními HVLP obsahující např. antimykotika 
či kortikosteroidy. V zubním lékařství je poptávka 
po magistraliter lécích ještě vyšší, neboť nabídka 
orálních HVLP pro použití ve stomatologii je v ČR 
prakticky nulová (absence lékových forem typu 
mukoadhezivních past, orálních gelů, výplacho-
vých vod apod.). Situace si proto „vyžádala“ vlast-
ní publikaci, která se dočkala již třetího dotisku.(4)  
V neposlední řadě můžeme zmínit bohaté využití 
magistraliter přípravy ve veterinární medicíně, ne-
boť s nabídkou domácích dostupných přípravků je 
to obdobné, jako v zubním lékařství.

Magistraliter příprava se plně uplatní u léčiv málo 
stabilních (např. dithranol) nebo takových, které 
se nevyplatí vyrábět průmyslově z ekonomických 
důvodů. U IPLP je nezanedbatelný i psychologický 
vliv na pacienta a v neposlední řadě ekonomická 
záležitost, protože nezřídka magistraliter (MS) 
připravený přípravek je cenově výhodnější – jak pro 
pojišťovnu, tak pro pacienta (bez doplatku). 

Na závěr nutno podotknout, že magistraliter přípra-
va není ani nemůže být konkurencí k registrovaným 
průmyslově vyráběným léčivým přípravkům, ale je 
právě jejich vhodným doplněním.

Úskalí individuální přípravy
Každá MS receptura musí v první řadě vyhovovat 
požadavku na fyzikálně-chemickou stabilitu a při 
vytváření předpisů je zapotřebí na uvedené pama-
tovat. Při tvorbě receptury by se měl předepisující 
lékař řídit zásadami účelné farmakoterapie, vyhýbat 
se předepisování léčivých látek s pochybným nebo 
nepříliš ověřeným účinkem, či přímo léčiv obso-
letních. Vystříhat se předpisu polypragmatických 
směsí, nevytvářet zbytečně složité recepty – pa-
matovat na riziko vzájemných inkompatibilit, které 
pochopitelně vzrůstá s počtem obsažených léčiv. 
Účinné látky jsou různých iontových povah, mají 
odlišná stabilitní optima apod. Je třeba si uvědomit 
vlastnosti masťových a krémových základů a pama-
tovat na inkompatibility s určitými léčivými látkami. 
Doporučuje se proto při předepisování kombinací 
léčivých látek neexperimentovat, ale nejprve kon-
zultovat lékárníka-specialistu na přípravu léčiv, což 
platí i v případě vlastností konkrétních masťových/
krémových základů. 

V případě, že se v předpisu vyskytuje inkompatibilita, 
má lékárník možnost (a dokonce povinnost) tako-
vý předpis upravit, o čemž lékaře informuje, resp. 
s ním nutné změny konzultuje. Díky rozšíření palety 
léčivých látek pro MS přípravu dnes již naštěstí ubylo 
předepisování registrovaných HVLP, které mají být do 
magistraliter připraveného přípravku inkorporovány.  
V případě, že lékárna takový předpis obdrží, má upřed-
nostnit, je-li dostupná, přípravu ze substance. Uvede-
né totiž naráží i na legislativní problém, poněvadž vět-
šina registrovaných HVLP má ve svém souhrnu údajů 
o přípravku (SPC) přímo uvedenu nevhodnost ředění 
nebo mísení s jinými základy(5) a podmínky použití 
registrovaného léčivého přípravku upravuje zákon  
o léčivech,(6) resp. vyhláška o správné lékárenské pra-
xi (7). Používání HVLP do IPLP by mělo být prováděno 
jen ve vymezených a ověřených případech, (což je 
poněkud problematické), a vždy v souladu s přísluš-
nými právními předpisy. Legislativní i technologický 
problém mísení HVLP do IPLP tak může pomoci vy-
řešit právě přímé použití substance dané účinné látky. 
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Použitím substancí léčivých látek je v lékárně umožněna příprava způsobem lege 
artis, bez použití průmyslově vyráběných přípravků obsahující danou léčivou látku, 
tedy bez případných rizik vyplývajících z takového postupu. Společně se zajištěním 
uvedených léčivých látek se rozšířila možnost tvorby nových receptur, které vyžadují 
lékaři různých odborností, a skutečně se již uplatnily v dermatologii, pediatrii, ORL, 
zubním lékařství, veterinární 
medicíně. V dalších člán-
cích budou postupně někte-
ré nově vytvořené receptury 
představeny.

pharmdr. Zbyněk sklenář, ph.d., mba 
Farmakologický ústav 1. LF UK
Albertov 4, 128 00 Praha 2
zbynek.sklenar@gmail.com
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nově dostupné substance 
pro magistraliter přípravu
Od roku 2010 do dnešní doby se podařilo prostřed-
nictvím distributorů na náš trh zajistit pro přípravu 
léčivých přípravků několik desítek substancí léčivých 
či pomocných látek s patřičným certifikátem jakosti 
(atestem). Není zde cílem jednotlivé látky vyjmeno-
vávat; v dalších článcích časopisu budou prezento-
vány vybrané receptury se zaměřením na kožní léka-
řství, které nově dostupné látky obsahují. Receptury 
jsou vytvořeny buď autorem a jeho spolupracovníky, 
nebo mají předlohu v zahraniční odborné literatuře,(8, 

9) případně byly vytvořeny jinými pracovišti, což bude  
v textu uvedeno. U nově vytvořených receptur je kladen 
důraz na účelnost, jejich praktická příprava je ověře-
ná, většina z nich je již v praxi s úspěchem používána. 

Příklady nově dostupných léčivých látek 
pro magistraliter přípravu
Antibiotika
nitrofurantoin, klindamycin-fosfát et chlorid, genta-
micin-sulfát, ofloxacin, doxycyklin-hyklát, neomy-
cin-sulfát, mupirocin, bacitracin zinečnatý, polymi-
xin B-sulfát 

Antimykotika
nystatin, klotrimazol, mikonazol, fluconazol

Kortikosteroidy
hydrokortison-acetát, triamcinolon-acetonid, pred-
nison, prednisolon, betamethason-dipropionát, fluo- 
cinolon-acetonid, mometason-furoát, betametason- 
valerát, klobetasol-propionát 
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Galenoderm s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika, www.galenoderm.com

I.O.:  „Léčba je hrazena u středně těžké a těžké formy chronických kožních onemocnění doprovázených plošně 
rozsáhlou xerodermií a u závažného hand foot syndromu způsobeného protinádorovou terapií.“
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Účinná a léty ověřená 
KOŽNÍ EMULZE NA SUCHOU KŮŽI
Zkrácená informace o přípravku: 
EXCIPIAL U LIPOLOTIO 40 mg/ml kožní emulze. Složení: Jeden ml emulze obsahuje: urea 40 mg. Indikace: K ochraně a ošetřování velkých ploch citlivé 
nebo mírně podrážděné kůže, pro suchou až velmi suchou kůži, vhodné k doplňkové lokální léčbě kožních onemocnění silně účinnými kožními přípravky, 
k péči o pokožku při doléčování kožních onemocnění. Svědivé projevy, atopický ekzém, psoriáza. Dávkování a způsob podání: Přípravky se nanáší 2 až 3krát 
denně na postižená místa. Dávkování platí i pro děti. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v SPC. 
Uchovávaní: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Způsob výdeje: Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu, léčivý přípravek je částečně hrazen 
ze zdravotního pojištění. Registrační číslo: 46/096/91-S/C. Držitel rozhodnutí o registraci: Galderma International, Francie. Datum revize textu: 16.1.2019. 

Materiál je určen zdravotnickým odborníkům.

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

Zkrácená informace o léčivém přípravku

LEO Pharma s.r.o., Hanusova 18/1411, 140 00 Praha 4
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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


