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

Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem
u pokročilého (neresekovatelného nebo metastatického) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo
metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastatického NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých. Renální karcinom (RCC):
monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL):
monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo
metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po
selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování*: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny (všechny indikace) nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální
karcinom). Kombinace s ipilimumabem: Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min)
každé 2 týdny nebo 480 mg 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. Způsob
podání: Pouze jako i.v. infuze. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti
mají být průběžně sledováni (min. do 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se musí dávka kortikosteroidů snižovat postupně po dobu min.
1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo jakýchkoli život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami,
očním melanomem, autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností.
Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, a nepředpokládá se, že inhibice nebo indukce enzymů cytochromu P450 (CYP) nebo jiných enzymů metabolizujících léky současně podávanými přípravky
bude mít dopad na jeho farmakokinetiku. Vzhledem k potenciální interferenci systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv s farmakodynamikou nivolumabu je třeba se jejich podávání na počátku, před
zahájením léčby, vyhnout. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají
účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, svědění,
průjem a nauzea, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie,
hypomagnezemie, hyponatremie; u kombinace s ipilimumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest,
horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků
a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu
v 10ml injekční lahvičce s uzávěrem a tmavě modrým, resp. šedým odtrhovacím víčkem; 24 ml koncentrátu ve 24 ml injekční lahvičce s uzávěrem a červeným odtrhovacím víčkem. Velikost balení: 1 injekční lahvička.
Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-003. Datum první registrace: 19. 6. 2015 Datum poslední revize textu: červenec 2020.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii, kombinaci s ipilimumabem a od
1. 10. 2020 v adjuvanci, pokročilý renální karcinom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic, klasický Hodgkinův lymfom a skvamózní karcinom hlavy a krku. Podrobné informace
o tomto přípravku jsou dostupné na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, www.b-ms.cz. Před předepsáním se seznamte s úplnou
informací o přípravku.
*Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku.
1. Weber JS, et al. Lancet Oncol 2015;16:375-84. 2. Robert C, et al. N Engl J Med 2015;372:320-30. 3. Weber J, et al. N Engl J Med 2017;377:1824-1835. 4. Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2020. 5. Brahmer J, et al. N Engl J Med 2015
Jul 9;373(2):123-35. 6. Borghaei H, et al. N Engl J Med 2015;373(17):1627-39. 7. Motzer JR, et al. N Engl J Med 2015;373:1803-1813. 8. Motzer RJ, et al. N Engl J Med 2018; 378:1277-1290. 9. Armand P, et al. Journal of Clinical Oncology 2018;36:1428-1439.
10. Ferris RL, et al. Oral Oncology 2018 (81):45-51. 11. Sharma P, et al. Lancet Oncol 2017; 18:312-22. 12. Bedke J, et al. Oral presentation at German Society for Hematology and Medical Oncology (DGHO) Annual Meeting 2017.
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PREVENCE A VZDĚLÁVÁNÍ
„Á, to jste vy,“ vyhrkl jsem překvapeně. Pohled na něj jak na hrdinu
z béčkového katastrofického filmu. Přede mnou se ve dveřích objevila postava v respirátoru, přes něj rouška, celá hlava za plastovým štítem, černé
rukavice, čepice, a vše ostatní zahaleno do černého dlouhého kabátu. Prostě pracovník, kterého vyslali vyzvednout na patologii z lednice mrtvolu,
infikovanou nějakým neznámým původcem z jiné galaxie.
A přece jen pan Štístko. „Jdu na infuzi Opdiva,“ pochopil jsem ze zvuků
za třemi vrstvami ochrany dýchacích cest. „Mám auto v servisu, tak jsem to
vzal dnes sockou a náležitě jsem se na riziko nežádoucích sociálních kontaktů vybavil,“ švitořil dále a svlékal se ze svých skafandrů. Je mu stále dobře. Metastázy jeho melanomu
nijak neobtěžují, jen si občas zajde na svou dávku nivolumabu a je v pohodě. Jsme rádi i za něj.
Infuze už vesele kape. Cesta tramvají ho nějak rozpovídala a zvýšila jeho zvědavost. „Jak jste zkoušeli
online tu evropskou atestaci z kožního?“ vyzvídá na mě.
Rozpovídávám se i já. Byla to docela zábava. Měli jsme několik přípravných testování. Snížili jsme počty
otázek z necelých 400 na dvě stě. Žádná bomba, ale umožnilo to zkoušet jen jeden den a ne běžné dva
dny jako každý rok. Osobně si moc nedovedu představit, že bychom seděli dva dny na počítači a sledovali,
jestli někdo v Curychu nebo Rijádu neopisuje. Pravda, hodně toho za examinátora udělá technika. Celé
zkoušky jsou streamovány z Göteborgu a tam také všechno na dálku kontrolují. Nejen, že máte k dispozici
online přehled, jak kdo pokročil ve vyplňování svého testu (každý má svůj unikátní koktejl otázek a odpovědí, který mu namixuje počítač v centrále), ale také jestli neopisuje nebo si něco nekopíruje. Všechny
počítače jsou totiž připojeny na sledovací centrum a všechno, co se na monitoru děje, vidí technik ve
Švédsku. Tak třeba zjistili, že jeden kolega v Německu si zapnul nahrávání videa z obrazovky, zřejmě pro
to, aby měl všechny otázky doma na památku. Takový památníček ale není dovolen a uchazeč byl z testu
vyřazen. Úkolem nás učitelů je tak prostorový dohled přes kamery a konzultace s uchazeči v případě
nutnosti objasnit nejasnosti.
Asi už víte, že nové vedení Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV) má velký zájem na
dalším prohloubení spolupráce s Evropským dermatologickým výborem Evropské unie lékařských specialistů (EBDV UEMS), který evropské atestace z dermatovenerologie pořádá. Nedávno proběhla telekonference (obr. 1), které se za výkonný výbor EADV zúčastnil prezident prof. Stratigos, generální tajemnice
prof. Marinovic, prof. Rudnická a prof. Röcken a za EBDV UEMS prezident prof. Arenberger a generální
tajemnice Dr. Jasaitiene. Připojena byla i prof. Salavastru, která zastupovala EADV v EBDV UEMS, a prof.
Gisondi, který letos přebírá tuto funkci po ní. Jednání bylo úspěšné a bylo domluveno, že EADV bude
ve spolupráci s EBDV UEMS připravovat uchazeče o evropskou atestaci z dermatovenerologie a dá se
předpokládat, že absolventi těchto kurzů budou mít ještě větší úspěšnost v této zkoušce, než tomu bylo
v posledních 15 letech, ve kterých se tato atestace pořádá.
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Obr. 1

Telekonference EADV a EBDV UEMS

Obr. 2

„Tak to je fakt hustý. A jak vás platí pojišťovny? Už je to lepší?“ vyzvídal pan Štístko.
Za výbor české dermatovenerologické společnosti jsem měl se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
v poslední době dvě schůzky a podařilo se mi díky důrazu na prevenci domluvit bonifikaci ambulantních
dermatovenerologů. První jednání bylo ještě o prázdninách a už jsem o něm v úvodníku psal. Bylo dohodnuto, že ambulantní dermatovenerologové budou za preventivní kožní vyšetření s použitím optického
dermatoskopu dostávat od roku 2021 u VZP bonifikaci. Při vykázání dostatečného počtu kódů 44001,
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Jednání na VZP 25.08.2020
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REDUKCE
LÉZÍ UŽ OD
1. TÝDNE 1,3

1. volba v léčbě

mírné až středně těžké
papulopustulózní akné 2

•

Neobsahuje antibiotikum

Reference:

1. Pariser DM, et al. J Drugs Dermatol. 2007;6(8):898–904 2. European evidence-based (S3) guidline for the treatment of acne – update 2016 3. Gollnick HPM, Daelos Z, Glenn MJ et
al. Br J Dermatol. 2009;161(5):1180–89

Zkrácená informace o léku:

Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g gel. Složení: Jeden g gelu obsahuje adapalenum 1mg (0,1%), benzoylis peroxidum 25mg (2,5%). Indikace: Lokální léčba acne vulgaris v případě přítomnosti
komedonů, papulek a pustulek. K léčbě dospělých, dospívajících a dětí starších 9 let. Dávkování a způsob podání: Aplikuje se na celou oblast postiženou akné jednou denně, večer,
na čistou a suchou kůži. Gel se aplikuje v tenké vrstvě bříšky prstů, je potřeba vyhnout se očím a rtům. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou
látku uvedenou v SPC. Těhotenství, u žen plánujících těhotenství. Upozornění: Nemá se aplikovat na poškozenou kůži, porušenou kůži (pořezání nebo oděrky), ekzematózní kůži, na kůži
spálenou od slunce. Nemá přijít do kontaktu s očima, ústy, nosními dírkami, sliznicemi. Pokud se objeví podráždění, pacient má být poučen, aby používal nekomedogenní zvlhčující přípravky, aby přípravek používal méně často (např. každý druhý den), dočasně přerušil léčbu anebo ji ukončil. Pacient se má vyhýbat nadměrnému pobytu na slunci a působení UV záření.
Přípravek nemá přijít do kontaktu s barevným materiálem, může dojít k vyblednutí a změně barvy. Interakce: Nemají se současně používat jiné retinoidy, benzoyl-peroxid, přípravky
s podobným mechanismem účinku. Nežádoucí účinky: Časté: suchá kůže, iritační kontaktní dermatitida, podráždění kůže, pocit pálení na kůži, erytém, olupování kůže (exfoliace).
Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců. Velikost balení: 30g balení s pumpičkou. Způsob výdeje: Výdej přípravku je vázán
na lékařský předpis, přípravek je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Registrační číslo: 46/941/16-C. Držitel rozhodnutí o registraci: Galderma International, La Défense Cedex
92927, Francie. Datum revize textu: 26. 6. 2019. Před předepsáním přípravku si přečtěte úplný souhrn údajů o přípravku.

Galenoderm s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3

www.galenoderm.com

říjen 2020

Materiál je určen zdravotnickým odborníkům.

Obr. 3

Jednání na VZP 14.10.2020

indikujících provedení Preventivní optické dermatoskopie s onkologicky negativním nálezem, nebo kódů
44002, kterými se vykazuje Preventivní optická dermatoskopie s onkologicky pozitivním nálezem, má
kožní lékař možnost získat bonifikaci (obr.2). Signální kódy v letošním roce moc z nás nepoužívalo, ale
to není úplně důležité, protože to bylo zavedeno pouze pro to, aby si VZP udělala přehled, kolik lékařů
a v jakém objemu bude výkon používat a jak má nastavit úhradu. Vše se ještě specifikovalo při druhém
jednání na VZP 14.10.2020, na kterém VZP zveřejnila způsob bonifikací (obr. 3).
My ale tady povídáme o důležitých věcech a pan Štístko už je na suchu. Infuze Opdiva dokapala, vše
je v pořádku.
Doufám, že i vy jste v pořádku a že vás koronavirus neskolil. Držte se a snad už brzo naviděnou. Asi
ještě stále online na únorovém Dermatologickém update, ale určitě už onsite v červnu na česko-slovenském kongresu v Olomouci. A kdybychom se do svátků neviděli, tak Veselé izolace a šťastný nový lock.

Prof. MUDr. Petr Arenberger,
DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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Oddejte
se opojné
vůni květin

Řada obsahuje:
Sprchové krémy a oleje, tělové krémy,
tělové máslo a krémy na ruce.
· Citlivě čistí a zabraňují vysušování
· složení bohaté na přírodní vyživující oleje
· Regeneruje, hydratuje a zklidňuje
· Extrémně dlouhé provonění pokožky*
*Klinický test potvrdil mnohem delší provonění pokožky těla
než je tomu u běžných oplachových prostředků.

www.dermacol.cz
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OBJEVTE SÉRA
S AKTIVNÍMI LÁTKAMI

ODPOVÍDAJÍCÍMI POTŘEBÁM VAŠÍ CITLIVÉ PLETI.
O

HYALU B5

KONCENTROVANÉ SÉRUM
PROTI VRÁSKÁM PRO
VYPLNĚNÍ, HYDRATACI
A OBNOVU PLETI

VITAMIN C10

ANTIOXIDAČNÍ OBNOVUJÍCÍ
SÉRUM PROTI VRÁSKÁM

Celkové vyplnění pleti
[Duo kyselin hyaluronových]

Rozjasnění mdlé pleti
[Vitamin C]

Zklidňující a obnovující účinky
[Vitamin B5]

Okamžité zklidnění pleti
[Neurosensin]

Obnova a zpevnění pleti
[Madecassoside]

Vyhlazení pleti
[Kyselina salicylová]

RETINOL B3

KONCENTROVANÉ
SÉRUM PROTI VRÁSKÁM
S REGENERAČNÍM A PLEŤ
VYHLAZUJÍCÍM ÚČINKEM
Silný účinek proti známkám
stárnutí pleti
[Čistý a postupně uvolňovaný
retinol]
Obnova pleti
[Vitamin B3]
24h hydratace
[Glycerin]

*Průzkum trhu s dermokosmetikou provedený společností IQVIA, v období říjen 2018 – červenec 2019, mezi dermatology 46 zemí (více než 80 % světového HDP), kteří odpovídali na otázku:
Jakou dermokosmetickou značku doporučujete svým pacientům nejčastěji?

JINÝ ÚHEL POHLEDU A PRAVDĚPODOBNÉ

SMĚRY VÝVOJE KOMPRESIVNÍ TERAPIE
Resl, V.1 , Leba, M.1, Soukup, R.2, Blecha, T.3, Řeboun, J.3
Fakulta zdravotnických studií ZCU Plzeň
2
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)
3
Fakulta elektrotechniky ZCU Plzeň
1

SOUHRN: Obsahem národních i EU standardů jsou léta známé anatomické i patofyziologické základy
a podstata jak chronické venózní insuficience, tak kompresní terapie. S příchodem širokého sortimentu kompresních materiálů, především neelastických a vícevrstevných, se v posledním desetiletí objevují nové názory i pochybnosti o efektivitě, dosaženém tlaku, správnosti výkladu funkce komprese,
jejího druhu i způsobu používání, i o univerzálnosti zákona dle Laplace. Kritizují se také nedostatečné
informace o vlastnostech materiálů od výrobců a klade se větší význam na dynamické působení
komprese a její personifikaci. Za účelem zlepšení informovanosti o kompresních pomůckách je snaha
zavádět nejen laboratorní, ale i in vivo indexy statické a dynamické tuhosti a amplitudy. Praktický
význam by měla i permanentní znalost výše a stálosti dosaženého kompresního tlaku, nejen lokálního,
ale i plošného. Rovněž u kompresních systémů lze zlepšovat spolehlivost, kvalitu, stálost dosaženého
tlaku, vzhled i snadnost používání ke zlepšení kvality života pacientů.
KLÍČOVÁ SLOVA: chronická žilní insuficience – kompresivní bandáž – kompresivní punčochy –
vícevrstevná komprese (4LB systémy) – senzory komprese – měření komprese – index statické
a dynamické tuhosti – amplituda – interface tlak
Summary: Anatomical and pathophysiological bases and essence of chronic venous insufficience as
well as compression therapy in the National and European guidelines are well known for a long time. New
views as well as doubts appear together with occurence of wide offer of compression material products,
first of all non-elastic and multilayers bandages, their effectiveness, achieved pressure, accuracy of function of the compression interpretation, kind and way of its using, and as for universality of Laplace´s law.
Insufficient information on quality materials provided by manufacturer have been criticized as well pointing
out to the importance of dynamic action compression and its individualisation. For purposes of the improvement of know-how about compression utilities there is endeavour to introduce not only laboratory,
but also in vivo indexes of static and dynamic stiffness and amplitude. Also, permanent knowledge of
height and constancy of achieved compression pressure - not only local, but also surface one - seems to
be of practical importance. Last but not least compression systems make possible to innovate reliability,
qualities, constancy of pressure achievement, appearance and ease of using resulting in improvement of
patient life quality.
Key words: Medical elastic compression stockings – Compression bandaging – Four-layer systems
– Chronic venous insufficiency – pathophysiology of compression – Interface pressure – Elastic and
inelastic bandages – Sub-bandage pressure – Static Stiffnes Index – Dynamic Stiffnes Index – Amplitude
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ÚVOD
Systematickým výběrem stěžejních publikací pojednávajících o problematice kompresní terapie
z let 2006–2019 vznikl níže uvedený soubor úvah
i možných dalších směrů vývoje a výzkumu. Základy kompresní léčby jsou běžně známy a jsou
součástí standardů.(20, 54, 74) Podrobněji se lze
s nimi seznámit také v našich nedávných publikacích.(58, 59)
Důležitými pojmy pro pochopení, konstrukci
i indikace léčebné komprese jsou: anatomie povrchových a hlubokých žil dolních končetin (DK),
resp. subfasciálního venózního systému, význam
a funkce chlopní, spojovací perforátory (nejdůležitější: Cocket I.–III., May, Boyd se nacházejí v tzv.
Lintonově linii a mohou být při insuficienci i příčinou bércových vředů).(55, 56)
Pro tok krve je důležitá svalově – kloubní pumpa.
Porucha se nazývá phleboarthrosis. Při stahu svalů (svalové systole) se stlačením žil posunuje krev
k srdci a v diastole (uvolnění svalů) se krev nasává z periferie. Funkční chlopně zabrání zpětnému
toku – refluxu krve. Z celého objemu krve v DK (až
90% žilního návratu) obstará právě svalová pumpa, část pak negativní atmosferický tlak v hrudníku
při nádechu a další mechanizmy. Ve stoje působí
proti gravitaci.(19, 24, 37, 55) Svalovou pumpu zhoršuje
nečinnost, nehybnost, abnormální chůze, kloubní
změny, obezita! Venózní tlaky se značně mění při
změně polohy těla.(14, 16, 19, 32, 75)
U neporušených žil při chůzi (cvičení), klesne tlak
ve stoje z původních 80–90 mmHg cca na 20–30
mmHg (ambulatorní venózní tlak), kdežto u chronické venózní insuficience (CHVI) klesne jen cca
na 50 mmHg. Lze tak odhalit, zda insuficience je
opravitelná operativně, příp. skleroterapií, nebo ji
lze ovlivnit (třeba i s ohledem na celkový stav pacienta) „pouze“ konzervativně kompresivní terapií.(15)
Zvýšený žilní tlak i při chůzi se označuje jako ambulatorní chronická žilní hypertenze.(1, 10, 15, 19, 55, 75)

Zánět nebo varixy působí povrchní nebo hlubokou
insuficienci žil a rozvíjí se stadia CHVI podle CEAP
klasifikace z r. 1994/1995.(9)
Matematické principy kompresní terapie
Matematické modely jsou značně svízelné a dosti
problematické. Zabývali se jimi mnozí autoři, především v souvislosti s výpočtem interface tlaků,
zvláště u vícevrstevných materiálů. Al Khaburi
vycházel z teorie válce, Sikka se snažil vytvořit
vzorec výpočtu na základě kónického kužele.(2, 63)
Přístup se jeví dosti složitý i diskutabilní (konstanty, experiment s pevností, vliv úhlu navíjení obvazu,
tření vrstev atd.). Více se matematické přístupy
a modely používají při tvorbě nových kompresních
pomůcek, při výběru materiálů, hodnocení jejich
vlastností, např. po ručním nebo strojovém praní,
před klinickým testováním (viz kap. Pružnost). Této
problematice se věnoval doktorand z týmu spolupracovníků projektu v Liberci.(62)
Základní fyzikální zákony
Pro pochopení patogeneze CHVI i důsledků a funkce komprese jsou důležité zákonitosti podle Starlinga a zákon dle Pascala, které jsme blíže popsali
v dřívější publikaci.(55, 58, 60, 65, 66) Pro vlastní konstrukci a pochopení principů funkce komprese
je nejdůležitější zákon podle Laplace.(61, 70) DK je
srovnatelná s válcovým tělesem a mnohé výpočty
jsou tak kalkulovány, ale v některých publikacích
se uvažuje spíše o tvaru kužele. Ze zákona lze odvodit nárůst tlaku se změnšujícím se poloměrem,
tj. tlak na kotníku je větší než na lýtku. To platí
i pro tlak pod obvazem, který je pod trvalým napětím
a překrývá se na noze.(17, 18, 23, 70)
P=T/r
Tlak (P) je přímo úměrný napětí bandáže (T) a nepřímo úměrný poloměru nohy (r).
Jestliže aplikujeme na DK obvaz, je napětí úměrné
množství síly potřebné k prodloužení nebo rozšíření obvazu. U pacienta s vyzáblou nohou postupně
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menší poloměry znamenají tvorbu menšího napětí obvazu. Naopak pro velkou, nebo oteklou nohu
s většími poloměry, může znamenat vyšší napětí. V praxi si lékaři musí být vědomi, že zranitelné
oblasti, jako např. kost holenní nebo hřbet nohy
potřebují být někdy při aplikaci obvazu chráněny
vhodnou inlejí.(5) Zákon úzce souvisí i s problematikou interface tlaků (viz bod 7.)
1. Komprese
Komprese je na základě dlouhodobé zkušenosti
všeobecně uznávaný a účinný základní léčebný
úkon. Je určený ke zvládání žilních (smíšených)
a lymfatických chorob. Zejména efektní je při
chůzi. Proto se věnuje značná pozornost dynamickému chování komprese,(27, 30, 41, 44, 54, 55, 57, 67)
(viz dále). Komprese zřejmě více ovlivňuje hluboké žíly, (a to již od 20 mmHg), jak pro to svědčí výzkum na podkladě magnetické rezonance.
Chceme-li stlačit i povrchní žíly, musíme přidat ke
kompresi inleje.(19, 32)

Ideální vlastnosti vykazuje dynamická komprese
(např. intermitentní pneumatická komprese),(57)
kdy se interface tlak měnil paralelně se svalovým
stahem. Rozdíly tlaku jsou 15–30mmHg. Vyšší tlakové amplitudy a redukce ambulantní žilní hypertenze odpovídá tuhému kompresnímu materiálu.
Podobné výsledky se zjišťují u krátkotažných obinadel, která se však hůře aplikují jak zdravotníky,
tak i pacienty, neboť je nutná značná dovednost při
přikládání. Kompresní punčochy s vysokou tuhostí
však nebyly dosud vyvinuty. Tento typ komprese
preferují hlavně v Holandsku.(27)

Podle standardů se stále používá tzv. graduovaná
komprese, která zejména vyhovuje pacientům na
lůžku (redukce stázy, prevence trombózy). Má tlakový gradient s poklesem tlaku od distální partie po
proximální partie nohy, uvádí se také pod názvem
degresivní komprese. Je logická i u stání v klidu,
působí proti hydrostatickému tlaku (gravitaci), proti
roztažení žil a proti otoku.(19, 24, 25, 27)

Pro zpřesnění indikací a povědomí o dosažené
kompresi by bylo žádoucí, aby lékaři měli více
informací o vlastnostech kompresivních pomůcek, které mnohdy chybí, nebo jsou neúplné.(48, 50)
U kompresivních obvazů výrobce deklaruje roztažnost materiálu, ale ne tlak působící jako jednotlivá síla obvazu. U kompresních punčoch výrobci
uvádějí rozsah očekávaného tlaku na DK, který je
založen na různých laboratorních zkouškách. Kompresní třídy se liší mezi státy. Kompresní punčochy
potřebují být pružné, aby se přetáhly přes patu.
Nicméně, pružnost materiálu, jako druhý důležitý
parametr, který charakterizuje kompresní pomůcku, je zřídkakdy výrobci deklarován. Vlastnosti
kompresivní pomůcky, zejména tlak a tuhost, by se
měly měřit nejen laboratorně, ale i in vivo a měly by
být deklarovány.(49)

Zkoumá se, zda by byla možná také volba jiné
formy komprese, tzv. progresivní komprese (vyšší tlak pod kolenem, nižší na kotníku). Vysvětlení:
snad lepší redukce zpětného návratu krve. Vyzkoušeno zatím jen u 130 mobilních pacientů, efekt
interface tlaků je srovnatelný u obou druhů kompresí. Potvrdil to i počítačový model nohy. (Obě
komprese redukují o 9 mmHg ambulantní venózní
tlak – užívalo se: 25 mmHg na kotníku a 12 mmHg
na lýtku = degrese a obrácené hodnoty tlaků =
progrese). Klinický efekt, resp. dopad však nikdo
zatím nezhodnotil.(11, 12)

Současné snažení směřuje k návrhu jednoduché,
spolehlivé a dostupné metody měření tlaku. Často
až standardně se používají snímače tlaku (Kikuhime, MediTrade, Soro, Dánsko). Tlak pod obvazem
by se měl měřit mediálně na DK při přechodu lýtkových svalů v Achillovu šlachu, nebo rozhodně
by se mělo přesně definovat místo měření.(23, 48,
49)
Důležité by bylo přijetí metody k určení interface tlaku a tuhosti na noze a nespoléhat se jen na
data odvozená z textilních laboratorních zkoušek.
Je nutné si uvědomit, že sondy zatím neměří tlak
z celého obvodu nohy, ale pouze jen z malé kožní
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oblasti a tento tlak také závisí na zakřivení měřeného místa podle zákona dle Laplace a také na konzistenci podložené tkaniny.(50)
2. Klasifikace kompresních systémů
Klasifikace kompresních systémů je uvedena
v mezinárodních předpisech International Compression Club (www.icc-compressionclub.com)
a bandážování lymfatických nemocí bylo prodiskutováno v European Wound Management Association (EWMA 2006) Focus Dokument.(17, 18)
3. Základní vlastnosti komprese
Čtyři základní vlastnosti (tlak 3.1, layers 3.2., komponenty 3.3., elasticita 3.4.) kompresních bandáží
popsal Partsch, včetně mnemotechnické pomůcky
„P - LA - C - E“.(23, 50, 51)
3.1. Tlak
Může být mírný, středně mírný, silný nebo velmi
silný. Příliš malý tlak pod bandáží je neúčinný, naopak velký může pacienta poškodit, nebo jím není
tolerován. Výhodný je střídavý vysoký pracovní
tlak, kdy svaly lýtka jsou aktivní a vrcholy přítlaku
s obdobími klidu působí masáž. Zejména se to pozitivně projevuje v těch místech nohy, kde nejsou
fungující chlopně a redukuje se tak žilní hypertenze, reflux, edém. Průkaz byl proveden duplexním
skenováním.(47) Vstoje je u zdravého člověka, ale
i osob s CHVI tlak asi 80–100mmHg ve v. dorsalis
pedis na nártu a 50–70mmHg v úrovni lýtka. Během chůze tlak poklesne na cca 20 mmHg (49, 50)
u jedince s normálně funkčními chlopněmi. U CHVI
se ale při každém kroku střídavě dostaví reflux
(zpětný tok), což má za následek stálou žilní hypertenzi a otok.(3, 8)
Na výsledném tlaku bandáže se významně podílejí textilní elastické vlastnosti materiálu a mají také
rozhodující význam na účinnost kompresivní léčby. Ukazuje to, že vysoké píky tlaku během chůze
s nepružnými obvazy („vysoký pracovní tlak“) jsou
schopny zúžit nebo uzavřít hluboké žíly přerušovaně
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tak, že reflux je zablokován a ambulantní hypertenze se redukuje. To se pozorovalo i u pacientů
s kongenitální absencí chlopní.(6, 14, 15, 33, 39) Na druhou stranu, zbytek tlaku během sedu a lehu by měl
být v rozsahu, který je komfortní pro pacienta. Tato
kritéria vysokého pracovního tlaku a nízkého klidového tlaku jsou naplněna efektivněji krátkotažnými
obvazy s roztažností méně než 100%, než dlouhotažnými obvazy s roztažností přes 100% (50)
3.2. Layers – vrstvy (bandáží, punčoch, resp.
kompresních systémů) řeší problematiku překrývání
a tlaků jedné nebo více vrstev. Ve své podstatě i jednoduchý obvaz, často s překrýváním otoček, většinou 50%, produkuje již silnější tlak pod obvazem,
natož pak systémy s více vrstvami (4LB). Příkladem
jednovrstevné aplikace jsou (většinou) kompresní
punčochy. Na výsledném tlaku se podílejí ještě další
faktory – výběr obvazové techniky a tvar nohy, který
často určí i množství vrstev bandáže.(6, 23, 34, 35)
inzerce

Účinné řešení
problémů
při Pityriasis
versicolor

Vitella
Versi

Gel pro kůži
s Pityriasis versicolor

&

Mediket
Versi
Mycí gel pro kůži
s Pityriasis versicolor

www.mediket.cz • www.vitella.cz

3.3. Komponenty
tj. vliv složení kompresních materiálů na tvorbu
elasticity, resp. nepružnosti. Součástmi kompresních systémů jsou pružné a nepružné materiály
nebo jejich kombinace. Materiály mají vliv na výsledný tlak, mnohdy plní i další funkce, např. ochrany, inleje. I z klinického hlediska je podstatné pochopit vliv stupně pružnosti na funkci kompresních
materiálů. Elasticity je dosahováno hlavně vlivem
přísady elastomerů. Rovněž nepružné materiály
(bavlna) mohou ale mít významný vliv na stupeň
komprese. Důležitý je však nejen dosažený tlak, ale
i jeho udržitelnost. V praxi při aplikaci nepružných
obvazů může nastat bezprostřední pokles tlaku,
dokonce i bez pohybu. Je to způsobeno náhlým
uvolněním krátkotažného, tedy nepružného obvazu.
Ten se musí často při velkém otoku znovu natáčet
i několikráte denně, aby neztratil svoji funkci.(39, 50, 72)
3.4. Elastická (pružná) a neelastická (nepružná)
vazba k roztažnosti kompresích pomůcek
Termíny „nepružný“ a „pružný“ vznikly na základě fyzikálních vlastností obvazů. Každý obvaz má,
resp. by měl mít, definovanou a deklarovanou
pružnost. Výrobce ji stanovil v laboratoři.
Pružnost (také elasticita nebo tuhost) jsou součástí mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami a zda deformace tělesa či konstrukce nepřesáhla dovolenou hodnotu.
Tuhost tělesa je obecně fyzikální veličina, charakteristická pro každé pružné těleso, která udává
míru změny jeho délky vzhledem k velikosti působící vnější síly při pružné deformaci. (Netýká
se jen materiálu). Tuhost pružiny je definována
vztahem,

kde F je velikost síly působící na těleso a ∆l je rozdíl
délek (charakteristického rozměru) před deformací
(stlačením či roztažením) a po deformaci.
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Poddajnost je převrácená hodnota tuhosti.

Britský fyzik Robert Hooke v r. 1676 zformuloval
zákon, jenž říká, že při pružné deformaci je normálové napětí přímo úměrné relativnímu prodloužení.
Hookův zákon je základním kamenem matematické
teorie pružnosti. Pružné (elastické) těleso je takové, které se působením vnější síly deformuje, ale
po odstranění této síly se vrací do původního tvaru
a velikosti. Tělesa, která se po odstranění vnější
síly nevrátí do původního tvaru, se označují jako
nepružná (plastická) tělesa.
Pojmy jako napětí a deformace vyjadřují intenzitu
vnitřních sil a jejich vztah vyjadřuje Hookeův zákon.
Deformace (také prodloužení) se vztahují k danému rozměru tělesa a udávají poměr mezi prodloužením (zkrácením) a původním rozměrem. Používá
se i pojmu Youngův modul pružnosti a pro smyk
(skos) je definován vztah nazývaný jako Hookeův
zákon pro smyk. U těles se zkoumají trhací a tahové diagramy a meze pružnosti (elasticity). Vztahy
při opakovaném namáhání tlakem i tahem vykazuji
hysterézu.(22, 29, 52, 69)
3.4.1 Pružnost
Pružnost komprese (punčochy, obvazy) může být
charakterizována tuhostí materiálu (viz dále).
3.4.2 Tažnost (Pružná/nepružná (dlouze/krátko
roztažná) komprese)
Bandáže se rozdělují podle tažnosti na dlouhotažné
a krátkotažné.
Dlouhotažné, elastické obvazy jsou zhotovené
z vláken obsahujících syntetické příze. Pružné obvazy jsou schopné roztahování více než 100 %
jejich originální délky. Udrží tlak po delší dobu
a lépe vyhoví změnám tvaru a pohybu končetiny.
Samozřejmě elastický obvaz může být natažen
méně než 100 % své originální délky.(39, 71)

Výhodou bandáží je malá pořizovací cena a možnost je využít bez ohledu na proporce končetiny.
Nevýhodou je nutná zkušenost s aplikací bandáží, kdy špatné provedení může znamenat zhoršení
průběhu nemoci.(37, 51, 58)
Vývoj přinesl výrobu dalších kompresních pomůcek, které se skládají z více vrstev. Původně pružné
materiály se stanou nepružnými. Příkladem jsou
např. LB systémy. Jednotlivé součásti jsou pružné,
ale finální obvazová aplikace je málo pružná. Důvodem této změny je vliv tření mezi různými vrstvami. Z důvodů vzniklých změn od jednoduchých

i samostatných nepružných, pružných obvazů až
k vícevrstným, resp. mnohosložkovým, obvazovým systémům je vhodnější mluvit o nižší nebo
vyšší tuhosti obvazového systému a pojmy, resp.
vlastnost „pružný“ a „nepružný“ užívat pro jednotlivé obvazy.(36, 49, 50)
Veličina „tažnost“ představuje hodnotu, o kolik procent lze původní délku bandáže prodloužit. Tažnost
se vypočte:

3.4.3 Tuhost
Účinnost komprimační terapie závisí hlavně na
schopnosti vykonávat tlak a na tuhosti materiálu. Rozdíl mezi nepružnou bandáží a pružnou
spočívá především v její vysoké tuhosti, resp.
nepoddajnosti. Tuhost materiálu obvazu nebo
kompresivního systému je charakterizována rozdílem mezi pracovním a klidovým tlakem, tj. je-li
lýtkový sval aktivní (vstoje, cvičí, za chůze), nebo
je relaxovaný. Tuhost vzniká způsobem pletení –
punčochy pletené dokola mají nízkou kompresní

Rozdíly mezi materiály obvazů a index tuhosti SSI
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Obr. 1

Krátkotažné obvazy, nepružné materiály obsahují málo nebo žádná pružná vlákna a zvětšení
délky je často značně menší než 100 % v napnutém stavu. Navozují nízký klidový tlak a vysoký
pracovní tlak. Účinkují na povrchový i hluboký
žilní systém a jsou vhodné jak pro mobilní, tak
ležící pacienty u pokročilých stádií žilních onemocnění. Aplikace vyžaduje zkušenost. Při nesprávném provedení mohou vést ke vzniku druhotných komplikací.
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třídu; nízkou mají rovněž elastické bandáže. Punčochy vysoké kompresní třídy jsou pletené plošně. Také vícevrstevné bandáže mají vyšší tuhost
(obr. 1).(31, 32, 46)
Existuje několik zařízení a metod, např. metody
Hatra a Hohenstein, pro určování statické tuhosti
kompresivních punčoch.(63) Metody jsou založené
na stejném principu; vzorek punčoch je připevněn
do zařízení. Síla, nutná k roztažení materiálu, se
využije k výpočtu statické tuhosti. Tyto laboratorní
techniky se ale běžně nepoužívají.

Obr. 2

Index tuhosti je definován jako zvýšení tlaku pod
bandáží, které je založené na rozdílu tlaku z klidu ke
stoji či k práci.(7, 50, 64) Tento tlakový rozdíl je výsledkem změny v obvodu nohy. To se stalo základem
myšlenky měřit tlak v definované pozici DK v klidu
vždy ve stejném bodu, tj. tehdy, kdy je obvod minimální, s následným měřením, kdy se obvod maximálně zvětší vlivem kontrakce svalů za aktivního
stání (tím se myslí stání na špičce jedné nohy, což
se podle autorů rovná chůzi, nebo práci).
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Tuhost se podle CEN (Comitte European de Normalisation) (7) definovala jako zvýšení tlaku na
1 cm vzrůstu obvodu nohy. (Např. při změně polohy z lehu do stoje vzroste obvod o 1 cm, resp. jako
zvýšení tlaku v B úrovni, jestliže se obvod zvětší
o 1 cm a je vyjádřen v mmHg na centimetr, nebo
v hektopascalech na centimetr.)
Je potřebné nalézt, nebo stanovit jednoduchou,
jednotnou a standardní metodu individuálního měření tuhosti a tlaku. Poměrně často se používá měření pomocí Kikuhime.(50)
4. Index statické tuhosti – SSI
Představuje možnost, jak efektivně vyjádřit účinnost kompresních pomůcek. Definici SSI (nebo
by bylo možné také říci „klidový index tuhosti“), je
možné vyjádřit rozdílem tlaku mezi aktivním stáním
a polohou vleže naznak.(42, 46, 50) SSI popisuje i tuhost materiálu.
Vzorec SSI: SSI = (hodnota tlaku vstoje)
- (hodnota tlaku v poloze naznak) [mmHg]

Ilustrace SSI při měření interface tlaku u neelastického materiálu v závislosti na pozici těla
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SSI se uvádí rovněž jako rozdíl „interface“ tlaků
v mmHg (tj. tlak na rozhraní mezi obvazem a kůží)
v poloze ve stoje a vleže při změně délky o 1 cm.
Ideálně je možné jej dosáhnout na DK v místě,
kde se zvětší obvod o 1 cm při změně polohy
z lehu na zádech do polohy vestoje. Vhodné místo
měření SSI se ukázalo být v bodu B1 na mediální části bérce, v místě přechodu Achillovy šlachy
v m. gastrocnemius, tj. asi 12–14cm nad středem
vnitřního kotníku. Zvýšení tlaku o 10 mmHg a více
(z polohy vleže do stoje) signalizuje vysoký SSI,
který je charakteristický pro nepružné bandáže.
Naopak menší změna tlaku, než 10 mmHg je příznačná pro elastické obvazy.(8, 31, 51) Namísto měření jednotlivého zvýšení obvodu v úrovni, kde je tlak
měřen, se navrhuje převzít nárůst obvodu o 1 cm
tak, že SSI se rovná rozdílu mezi tlaky během stání
a ležení (mmHg) vyděleným celkovou změnou původního obvodu v leže v cm. Toto se použilo hlavně z důvodů zjednodušení, protože exaktní měření
s konvenční páskou není snadné a výsledky měření
byly značně závislé na správném změření v přesném místě nohy.
Bandáže dle Unny a vícevrstevné krátkotažné
obvazy vykázaly signifikantně vyšší hodnoty
(23.8 ± 11.1 a 28.3 ± 10.6 mm Hg) než dlouhotažné obvazy (5.1 ± 4.1 mm Hg) a dokola
pletené punčochy třídy II. (3.2 ± 2.8 mm Hg,
p<.001).(50) Hodnoty SSI menší než 10 mmHg
jsou u pružného materiálu (dlouhotažný, elastická bandáž) a vyšší než 10 mmHg u nepružných bandáží (krátkotažných, vysoká tuhost =
nepoddajnost).
Z popsaných skutečností vyplývá, že navržený SSI
je smysluplný parametr odrážející důležitý vztah
mezi pozicí vleže naznak a efektivitou ve svislé pozici, celkem bez potřeby kontinuální registrace tlaku během chůze. Kompresní terapeutické systémy
s vysokým SSI (nepružné, vícevrstevné) produkují
vyšší tlaky během stání a nižší vleže, na rozdíl od
systémů s nižším SSI (elastické).(50)
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V experimentech se také zjistilo, že nepružné obvazy vykazují značný propad tlaku krátce po aplikaci
obvazu, s průměrnou ztrátou tlaku 25 % po 30 až
60 minutách. Krátkotažné obvazy by se proto měly
navíjet s mnohem vyšší silou. S klesajícím tlakem
ubývá i SSI. Ideální kompresní zařízení by mělo
mít relativně nízký tlak v klidové poloze, tj. zvláště
během odpočinku v posteli, protože se dobře toleruje pacientem bez nepříjemných pocitů. Jakmile
nemocný ale vstává, požaduje se vyšší tlak, aby se
nahradilo zvýšení hydrostatické nálože.(23, 39, 47, 50, 71)
Měření obvazového tlaku a tuhosti by se mělo stát
nepostradatelným a nezbytným předpokladem ve
všech budoucích pokusech při zjišťování tlaku při
zaznamenání místa měření. Musíme si být kriticky
vědomi toho, že sondy neměří tlak z celého obvodu, ale jen z malé partie kůže a tento tlak je také
závislý nejen na zakřivení měřeného místa (dle
Laplace), ale také na konzistenci tkaniny a zda jsou
výsledky mezi pacienty vzájemně porovnatelné.
SSI dovoluje rovněž určitý odhad o kolik se tlak pod
obvazem zvětší během stání. Toto zvýšení tlaku
vděčí kontrakci svalů, protože také nastane během
první fáze cyklu chůze. Ukázalo se, že dorzální flexe nohy se shoduje s lýtkovou svalovou aktivitou
během fáze stání.(5) Proto se připouští i dobrá korelace mezi SSI a indexem dynamické tuhosti (DSI).
5. Index dynamické tuhosti – DSI
Komprese prováděná za chůze je mnohem účinnější. Proto bylo cílem vyvinout vhodné vyšetřování dynamického chování bandáží nebo punčoch
během chůze.(3, 24, 28, 67) Rovněž by mohly pomoci
snahy k získání dynamické informace pomocí
sondy, která by zaznamenávala kontinuální tlakové
změny během chůze. Za tím účelem se vypracovala následující metoda:
Na trenažeru (pohyblivém pásu) při rychlosti korků
5 km/h, tj. cyklus chůze byl 1 krok pravou a 1 levou
nohou, byly registrovány změny v obvodu bérce

diskuzích navrženo převzít jakékoli zvýšení obvodu
nohy o 1 cm při postavení se z lehu pro výpočet
virtuálního indexu tuhosti, který je pak definován
jako rozdíl tlaku mezi stojem a lehem dělený jednou. Snímač tlaku byl umístěn za nestlačitelnou
tibií.
Na základě výše uvedených skutečností byla navržena nová vlastnost dynamického chování punčoch „Index dynamické tuhosti“.
V analogii k „indexu tuhosti" byl definován (v pre-normě CEN) DSI,(7) jako zvýšení tlaku lékařských
komprimačních punčoch, jestliže se obvod nohy
zvětší o 1 cm. Lékařské kompresní stávkové zboží
se zatím klasifikuje do kompresních tříd podle tlaku
užitého na nohu těsně nad kotníkem (tzv. „B tlak“)
jako dosud jediná cesta pro charakteristiku lékařských punčoch. DSI ale poskytuje další možnost
třídění, obdobné indexu tuhosti, v mmHg/cm.
Vzorec indexu dynamické tuhosti:
DSI = (tlak v poloze naznak a dorzální flexi) – (tlaku v poloze naznak) [mmHg]

Vyjádření DSI při měření nepružného materiálu. Od hodnoty tlaku při poloze v dorzální flexi
naznak odečteme hodnotu tlaku v mmHg při pouhé poloze naznak
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Obr. 3

u dobrovolníků s navléknutými různými elastickými
kompresními punčochami. Dynamický pohyb byl
přenesen, resp. simulován na částečném modelu
nohy, který se skládal ze vzduchem plněného válce, krytého kaučukovou „kůži“, se shodnou punčochou jakou měl měřený dobrovolník. Získaný
signál z pohybu byl přenesen na model speciálně
zhotoveným pneumatickým generátorem. Potvrdilo
se, že expanze je především tvořena lýtkovým svalstvem a nešíří se v kruhu. Průměrně 35 % z obvodu
nohy se v úrovni B1 rozšíří na zadní straně nohy.
Největší tlak vzniká za chůze. Vložením neelastických materiálů se dynamický tlak ještě více zvětší.
Konstatovalo se, že chování punčoch za chůze je
jiné než za pasivity.(67) Systematická měření Stolka
a kol.(67) ukázala, že hladina nejrozsáhlejšího zvýšení obvodu nohy je v místě, kde část svalů lýtka
přechází ve šlachy (bod B1 podle standardu CEN
a zde byl popsán rozdíl mezi stojícími a ležícími 110
pacienty na 1.5 ± 0.98 cm v průměru.(7) Partsch
obdobně toto změřil u 20 zdravých osob a střední
hodnota byla 0.71 ± 0.25 cm. Tato diskrepance
může být hlavně vysvětlena značnými změnami
v obvodu nohy podél DK.(5) Proto bylo po mnohých

17

Tab. 1

Kategorie	

Tlak

Nejmírnější
Mírný		
Silný		
Velmi silný

< 20mmHg
≥ 20-40mmHg
≥ 40-60mmHg
≥ 60mmHg

Doporučená kategorizace kompresivních
obvazových systémů

Index dynamické tuhosti byl ještě také definován
(vypočten) jako zvýšení tlaku, kdy střídání obvodu
se rovná 1 cm při frekvenci 1 Hertz (1 Hertz = 1
krok cyklem/1sek).
Pokusy a vývoj DSI potvrdily, že aktivní chování
kompresních punčoch se během normální chůze
značně liší od jejich pasivního chování. Měření je
nezbytné doplňovat měřením na pacientech.
První pokusy, prováděné na modelech v laboratorních podmínkách, vlastně „in vitro“ ukázaly, že
je možné a vhodné následné měření „in vivo“. Tak
DSI je další možný parametr k popisu vlastností
komprese.
Navzdory relativně malé změně obvodu DK během
chůze způsobuje tento fakt relativně vysoké tlakové
pulzy kompresních punčoch na nohou a tyto jsou
ohraničeny oblastí pod nimi ležícími expandujícími
svaly. Na rozdíl od dřívějších předpokladů se zjistilo, že obvod lékařských punčoch se nesmršťuje
během chůze rovnoměrně. Vnitřní třecí síly u lékařských punčoch hrají důležitou úlohu při chůzi. Tyto
síly produkují důležité tlakové změny během chůze
a mohou být hlavním důvodem, proč kompresní
terapie je především a nejvíce efektivní u ambulantního pacienta.
Pro bližší vysvětlení lze říci, že tlak punčoch se
značně mění mezi odpočinkem a chůzí. Pouhé
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měření tlaku je vlastně pro potřeby standardizace
nepřímé, neboť ne tlak, ale napětí obvodu za klidových podmínek souvisí dle Laplace s poloměrem nohy. Právě pro rozdíly mezi klidem a chůzí
vytvořili Stolk et al.,(67) shora uvedené zařízení
na měření DSI a zjistili, že se obvod mění pouze
o několik málo cm. Tato skutečnost má však velký význam, protože velkou roli má pohyb svalů,
napětí a povolování tkaniny, pružnost, nepružnost, tření, což je také příčinou tlakové hysteréze.
Změny na materiálu byly prokázány i mikrosnímky tkaniny. Jako vnitřní síly se uplatní i způsoby tkaní a síly mezi osnovami a stehy. Význam
má také tření, resp. masáž pohybem tkaniny po
kůži. Záleží i na způsobu natahování punčoch na
modely, které v klidu mohou být rovnoměrné, ale
za pohybu se zjistí, že jsou rozdílné. Toto může
vysvětlovat i rozdíly mezi shodnými kompresními třídami od různých výrobců. Např. byl pozorován i rozdíl mezi krytím pokusného modelu
„kaučukovou kůží” s měkkým či tvrdým hladkým
povrchem. Uplatnit se může i úhel v kotníku. Maximální ohnutí se shoduje s kontrakcí m. gastrocnemius a m. soleus a tato dorzální flexe v kotníku
zvyšuje tlak při lýtkové aktivitě během pozice ve
stoje. Tehdy také punčochy vyvinou největší tlak.
Naopak při plantárním ohybu (prsty se zvednou
na trenažeru od pásu) byl obvod v B1 nejmenší
a punčochy vynaloží minimální tlak. Čili rozdíl závisí na obvodu nohy během chůze a na DSI. Za
důležitý poznatek se považuje, že změny obvodu
nohy činí pouze cca 1–2 cm, ale způsobují relativně vysoké tlakové pulzy, přičemž největší změna se pozorovala mezi maximální dorzální flexí
a plantární flexí v bodě B1.(67) Tah byl podle zákona Laplace převeden na tlak a změřen pro obvody 21, 22, 23 cm v oblasti B1 a byla vypočtena
statická tuhost.(68)
Na studii vztahů mezi SSI a DSI pracovala také
Van der Wegen-Franken et al. (72) Testovala 18
různých značek kompresních punčoch třídy II., III.
a IV., přičemž do každé třídy byly zařazeny vždy

dokola, nebo plošně pletené. Užívala metodu Institutu de Textile France s dynamometrem pro určení tuhosti a pro zjištění DSI zařízení zapůjčené
od Stolka.(67)
Výsledky indexu statické tuhosti medicínských
punčoch byly v rozsahu od 1.70 mmHg/cm až
k 6.11 mmHg a změna SSI byla patrná nejen
mezi třídami, ale i uvnitř různých kategorií. Autoři
dospěli k závěru, že statická tuhost je nezávislá
na kompresní třídě a typu pletení. Hodnoty dynamické tuhosti v B1 úrovni byly mnohem vyšší,
a to od 16.06 mmHg/cm v 1 Hz do 29.95 mmHg/
cm v 1 Hz (např. III. třída). Opět se zjistilo, že
změny DSI mezi kategoriemi jsou přítomné a též
nezávislé na druhu pletení. Kompresní punčochy
s vyšší tuhostí se chovají jako nepružné materiály, jsou efektivnější v podpoře svalové pumpy
a v prevenci otoku. Naopak jsou pro pacienta
méně komfortní, špatně se navlékají a odkládají.
Metody jsou ale časově náročné a nepoužitelné
pro denní praxi. Jako výsledek autoři uvádějí, že
existuje pozitivní korelace mezi indexy, přičemž
DSI je vyšší než SSI. DSI nemá žádnou další přídatnou hodnotu nad SSI, až na možnost přispět
ke třídění punčoch.(72)
Obdobně ke kompresním punčochám byla snaha vypracovat DSI i pro obvazy. Kumar et al.,(28)
použili stejný přístroj, jaký vypracoval Stolk,(67) tj.
obvazy se zkoušely na modelu segmentu umělé
nohy s proměnným obvodem. Studovaly se účinky na DSI u tří hlavních faktorů: roztažnosti obvazu (ε), klidového tlaku (RP) a obvodu nohy (C).
K vyhodnocení byl použit software N-way ANOVA.
Byly zjištěny významné rozdíly (p < 0.05) mezi
průměrem DSI v hodnotách ε, RP a C. Hodnoty
mezi sebou interferují a jejich vzájemné interakce
významně ovlivnily DSI (p < 0.05). Představují tedy hlavní faktory, které mají rozhodující vliv
na DSI kompresních obvazů. Významně se podílí
tuhost obvazu, kterou charakterizuje roztažnost
materiálu. Tažné testy pro každý z testovaných

obvazových materiálů se uskutečnily použitím tahového testeru INSTRON (model-4301). Tak byly
rozděleny obvazy na základě své roztažnosti na
3 hodnoty: nízká = 40%, střední = 97% a vysoká
= 146%, které byly vybrány k určení roztažnosti,
zatímco 2 úrovně, nízká a vysoká, byly určeny pro
obvod a klidové tlakové faktory. Na základě rozboru šetření bylo možné konstatovat, že krátkotažné
obvazy měly více vyjádřený kompresní účinek než
dlouhotažné obvazy. Za ambulantních podmínek
krátkotažné obvazy produkují vysoký tlak během
práce a nízký tlak v klidu a z toho důvodu jsou
více vhodné pro aktivní pacienty. Kvůli takové
změně vrcholů tlaku mají krátkotažné benefit ve
významném „masážním účinku“ pro ambulantního pacienta v porovnání s nepohyblivým pacientem.(21, 43, 73)
Tahové zkoušky ukázaly existenci nelineární závislosti interface tlaku na obvodu i u různých bandáží.
inzerce

NOVINKA od

Mediket
Ictafoam

nejúčinnější jemná mycí
pěna s bílým ichthyolem,
určená pro péči o kůži lidí
se seboreou
či jinými kožními problémy projevujícími se
svěděním a podrážděním. Přípravek je vhodný
pro kůži těla, hlavy i obličeje.

ÚČINNÉ LÁTKY

• Ichthyol® Pale
• Dermosoft® Decalact
Jiný úhel pohledu a pravděpodobné směry
vývoje kompresivní terapie

www.mediket.cz

Obvod významně ovlivňuje i index dynamické tuhosti.(4, 70)
Index tuhosti kompresního materiálu (podle ENV
12718:2001) je stanoven jako zvýšení interface
tlaku o 1 cm zvýšení obvodu nohy.(5) Hodnotu interface tlaku značně ovlivňuje obvod, resp. změna poloměru, která je více patrná u menšího obvodu. To vysvětluje i možnou škodlivost bandáže
z kolísání tlaku např. u extrémně tenkých končetin.
DSI může být ovlivněn velikostí a tvarem končetiny
a také způsobem navíjení bandáže.

že můžeme jen dvě jasné a reprodukce schopné
hodnoty tlaku pouze změřit, jednu vleže naznak
a druhou ve stoji.(67)

Index statické tuhosti (SSI) a index dynamické tuhosti (DSI) (33, 46, 48) byl navržen pro charakteristiku
dynamického chování kompresního systému. SSI
je vypočítán z rozdílu mezi meziplošnými tlaky měřenými ve stoje a lehu naznak. DSI obvazu je měřen
jako změna zvýšení tlaku o 1 cm v obvodu nohy
v četnosti 1 Hz. DSI poskytne cenné informace pro
aktivní pacienty o účinnosti obvazového systému
za dynamických podmínek nohy. Znalost těchto
indexů také může pomoci v porovnávání různých
obvazových systémů během aktivních a nečinných
stavů nohy.

Souhrn názorů na měření a zjišťování
dostupných parametrů kompresních systémů
Klinická účinnost kompresního zařízení závisí nejen na tlaku působícím na nohu, ale také na tuhosti
produktu. Tuhost (podle CEN),(7) je definovaná jako
zvýšení tlaku užitého kompresní punčochou v úrovni kotníku s vazbou k teoretickému zvýšení obvodu
nohy o 1 cm. Tuhost charakterizuje tlakové změny
pod kompresí během chůze. Nepružný nebo krátkotažný materiál povede k vysokým vrcholům tlaku
(vysoký pracovní tlak), naopak elastický produkuje jen malé tlakové vlny.(42, 43) „Masážní účinek“
nepružného materiálu znamená vyšší rozkmit tlaku během cvičení a vede k dalšímu zlepšení žilní pumpy. Vícevrstevné obvazy masírují více než
punčochy. Existují i rozdíly ve výsledcích měření
obvodu B1 a interface tlaku, které zachytily menší
změny.(31, 32) Z toho se usuzuje, že je nutné provádět
měření změn tlaků v různých tělesných pozicích
u živého organizmu, a nejen podle laboratorní specifikace jednotlivých textilií.(8, 45, 46, 50, 72)

Vhodné by bylo uvádět příslušné vlastnosti a hodnoty u bandáží, včetně jejich DSI, a dospět ke
konsenzu v indikacích obvazů. DSI byl původně
doporučen jako nový parametr, jak měřit efektivně
punčochy. Vyjadřuje změnu tlaku změnou v obvodu DK během chůze. Tento index je významným
pokrokem proti pouhému určování tlaků.(40)

6. Amplituda
Amplituda (rozkmit) je další možný parametr, který lze využít k popisu komprese. Jde o rozdíl mezi
maximálním a minimálním tlakem během dorzální
flexe a charakterizuje masážní účinek obvazu. Je
závislá na obvazu/systému a osobní schopnosti
ohybu v kotníku.(23)

Bohužel původní zařízení dle Stolka a spol.(67) je
složité, protože představuje několik aparatur, jako
umělý model části nohy, strain gauge plethysmograph (extenzometr k měření změny objemu
orgánu), a běžecký trenažer, což těžko může být
zavedeno do běžné klinické praxe. Vyšetřování ale
ukázala, že je dobrá signifikance mezi systolickým
tlakem během chůze a tlakem za aktivního stoje.
Hlavní výhodou navrhované metody je skutečnost,

Vzorec amplitudy:
Amplituda = maximální tlak – minimální tlak
během dorzální flexe
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7. Interface tlak
Interface tlak (styčný, meziplošný, podobvazový,
na rozhraní) je definován jako síla kompresního
materiálu působící na povrch definované krajiny nohy.(49, 50) Je závislý na úrovni tlaku a tlaku

Kompresní třída

tlak [mmHg]

Ktlak [hPa]

A (lehká)
Třída I. (mírná)
Třída II. (střední)
Třída III. (silná)
Třída IV. (extra silná)

10-14
15-21
23-32
34-46
49

13-19
20-28
31-43
45-61
65

Kompresní třídy

Interface tlaky (Tlak pod obvazem)
Kompresní tlak se projevuje jako meziplošný
(interface) tlak mezi bandáží, nebo punčochou
a kůží. Lze jej formulovat s využitím zákona dle
Laplace:

Ilustrace pojmu amplituda. Tlak měřen u neelastického materiálu

Jiný úhel pohledu a pravděpodobné směry vývoje kompresivní terapie

Obr. 4

i v čase. Dále ještě na několika faktorech: tvaru
a velikosti končetiny, velikosti a technice aplikace
obvazu, fyzikálních i konstrukčních a technických
vlastnostech obvazu, vrstvách obvazu a jejich pohybu a ne tělesné aktivitě pacienta.(63)

Tab. 2

Kompresní třída A (lehká) je antitrombózní bez tlakového gradientu!

21

Obr. 5

Kompresní tlaky dle standardu SRN (Hautarzt) a místa měření obvodů na končetině

P: interface tlak v mmHg na hPa
T/W: napjatost na jednotku délky
R: radius v metrech
α: proporcionální koeficient (20, 70)
Ideální by bylo mít informace, jakého tlaku dosahujeme kompresními systémy uvnitř končetiny.
Taková měření jsou ale invazivní. Měří se proto
tlak mezi kompresivním systémem a kůží a je interpretován jako tlak vnitřní. Zatím se interface tlak,
resp. podobvazový tlak, v praxi zřídkakdy měří.
Řada autorů se snaží hodnoty tlaků objektivizovat
nejrůznějšími přístupy – viz níže tenzometry. Nedávno popsal Chassagne et al. nový numerický
a experimentální přístup. Výpočet se porovnával
s naskenovaným 3D modelem končetiny při přiložení různých tlakových obvazů. Získali se tak barevné obrazy končetiny, porovnatelné s barevnou
škálou lokálně dosažených tlaků.(13, 26)
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8. Hystereze
Hysterezu lze definovat jako jev, kdy se účinek
opožďuje za příčinou, resp. obecně je závislost jistého fyzikálního stavu fyzikální soustavy na stavech
předchozích (Čs. Encyklopedie ČSAV 1985 Academia Praha, Slovník cizích slov SPN 1998 Praha).
U kompresní terapie při hodnocení výsledků lze při
grafickém vyjádření křivkou pozorovat projevy hystereze. Např. jiné chování interface tlaku při zvětšování obvodu nohy a jiné chování při jeho zmenšování. Tlaky jsou tak závislé na předchozím stavu.
9. Kompresní třídy – klasifikace
Doporučené tlaky a kompresní třídy
Kompresní terapeutické systémy lze také roztřídit
podle produkovaného tlaku na modelu končetiny
v místě kotníku při laboratorním testování. Bohužel,
nomenklatura je dost nejednotná a doporučené tlaky
se v literatuře ne zcela shodují. Mezinárodní konsenzuální skupina doporučila systém kategorizace
kompresivních obvazových systémů (51) (Tab 1).

Elastické kompresní punčochy mají lékařsky
schválený klesající kompresní gradient od distálních partií proximálně. Komprese je určena na kůži
v okolí kotníku (v místě B – Obr. 5).(7, 9, 20, 25)
Kompresní třídy jsou uvedeny v Tab. 2
Třídění kompresivního stávkového (pleteného)
zboží je také rozdílné v různých zemích. Pro toto
zboží se doporučuje nejméně 18–24 mmHg, příp.
až 35 mmHg u kotníku pro prevenci bércových vředů.(15, 20, 24, 36, 38)

10. Výběr kompresního systému
Seznam bodů k výběru kompresního systému
pro praktické lékaře:
klinická účinnost
shoda a přijatelnost pro pacienta
komfort a zjev
znalost a nácvik užívání
bezpečnostní problémy a klid aplikace
směrnice výrobce a místní/národní
cena
věcné náklady
pokračující ustanovení (23)
Závěr

V současnosti se v praxi nelze moc spoléhat na rozptýlené informace poskytované výrobci o vlastnostech kompresních materiálů. Jen málo jich deklaruje roztažnost svého
materiálu nebo poskytne detaily vztahující se k průběhu hysterezní křivky. Informace
se získává in vitro testováním vztahu mezi silou, jakou je materiál natažen, a výsledným tlakem na dřevěném modelu nohy. Obdržená křivka představuje tuhost materiálu
a jeho závislost na tlaku.(44) Během posledních let byly představeny nové kombinace
kompresních materiálů, které činí problémy odlišit „pružné“ od „nepružných“. U takových vícevrstevných soustav vzniká totiž mezivrstvé tření, takže ačkoli se skládá
z dlouhotažných obvazů, má vlastnosti podobné nepružným obvazům, ale je lépe
tolerována v noci. (31, 43) Obzvláště tyto kombinace by se měly individuálně přímo na
probandech vyhodnotit. Důležité jsou také navržené guidelines pro klinické studie.(53)
Předložený článek je především teoretickou studií a podkladem k možné tvorbě, zlepšení nebo návrhu nové kompresivní soustavy a jejího objektivního hodnocení. Vizí našeho
níže uvedeného projektu je pokusit se vytvořit kompresní soustavu snadno aplikovatelnou pacientem, která nevyžaduje příliš odborných zkušeností, pokud možno zahrnuje
kladné vlastnosti jak obvazů, tak i punčoch, a zároveň informuje pacienta i zdravotnický
personál o průběžných kontrolách i dosaženém tlaku, pokud možno plošném. Praktický význam by měla větší informovanost o vlastnostech kompresního systému, především indexech statických i dynamických, získaných zejména měřením na pacientech
a docílení většího přizpůsobení individualitě i zlepšení
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
kvality života pacienta. InforFZS ZCU Plzeň
mace o výsledku práce jsou
Husova 664/11, 301 00 Plzeň
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PERIORÁLNA DERMATITÍDA
Felšöová, S.

Sanatorium Achillea, Praha

SÚHRN: Periorálna dermatitída je relatívne časté zápalové ochorenie kože, ktoré je charakterizované tvorbou papul, papulopustul či papulovezikul na erytematóznej spodine. Typicky postihuje oblasť
okolo úst, ale vyskytuje sa i periorbitálne a perinazálne. Vyššia incidencia je zaznamenaná u žien
a prepubertálních detí s atopickou dispozíciou. Medzi najčastejšie spúšťacie mechanizmy periorálnej
dermatitídy patrí nadužívanie topických kortikoidov, u predisponovaných jedincov nesprávny výber
používanej dermokozmetiky. Periorálna dermatitída je síce vyliečiteľná, ale riziko rekurencie zostáva
u pacienta celoživotne zvýšené. Pre zahojenie periorálnej dermatitídy je potrebné odstránenie vyvolávajúcich faktorov a lokálna liečba. Systémová liečba je užívaná iba výnimočne v závažných prípadoch.
Neoddeliteľnou súčasťou liečby tejto tvárovej dermatózy sú dlhodobé režimové opatrenia.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: periorálna dermatitída – metronidazol – pimekrolimus – ivermektin – tetracyklin –
isotretinoin – starostlivosť o pleť
Summary: Perioral dermatitis is a relatively common inflammatory skin disease characterized by the
formation of papules, papulopustules or papulovesicles on the erythematous base. It typically affects the
area around the mouth, but also occurs periorbital and perinasal. A higher incidence is seen in women and
prepubertal children with atopic predisposition. The most common triggers of perioral dermatitis include
overuse of topical corticosteroids and poor selection of dermocosmetics in predisposed individuals. Although perioral dermatitis is curable, the patient's risk of recurrence remains lifelong. Removal of inducing
factors and local treatment are required for the healing of perioral dermatitis. Systemic treatment is used
only exceptionally in severe cases. Long-term regimens are an integral part of the treatment of this facial
dermatosis.
Key words: perioral dermatitis – metronidazole – pimecrolimus – ivermectin – tetracycline – isotretinoin
– cosmeceuticals
Úvod
Periorálna dermatitída (PD) je relatívne časté zápalové ochorenie kože, ktoré typicky postihuje oblasť
okolo úst, pričom vynecháva pruh nepostihnutej
kože okolo okraja pier, tzv. periorálny výbled. Častý
výskyt je zaznamenaný aj periorbitálne a perinazálne. Primárne lézie tvoria symetricky zoskupené
papuly a papulovezikuly, menej často papulopustuly. Prítomné býva i začervenanie a jemná deskvamácia. Pacienti subjektívne udávajú pocity pálenia,
napätia či svrbenia. Táto dermatóza sa najčastejšie vyskytuje u dospelých žien, no relatívne častý
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výskyt je i u mužov a detí, bez rozdielu medzi ľudskými rasami.
Etiológia ochorenia nie je presne známa. Predpokladá sa kombinácia genetickej dispozície, vplyvov
prostredia a odpovede na najrôznejšie stimuly. Je
spojená s poruchou epidermálnej bariéry, aktiváciou vrodeného imunitného systému, porušenou kožnou mikroflórou a prítomnosťou folikulárnych fusiformných baktérií. Na vznik PD má podľa niektorých
autorov význam nadmerná hydratácia rohovej vrstvy epidermis spôsobená aplikáciou hydratačných
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krémov alebo naopak okluzívnych mastí. U PD bola
v posledných výskumoch preukázaná porucha bariérovej funkcie pokožky tváre a zvýšená transepidermálna strata vody (TEWL). (1) Je dokázaná významná súvislosť medzi PD a nadužívaním lokálnych
(i inhalačných) kortikoidov. Ich používanie stav
dermatitídy zlepší, no pri opakovanom ošetrovaní
rekurentného výsevu vzniká závislosť a postupne
dochádza k jej výraznému zhoršovaniu. PD nie je
vždy asociovaná s kortikoidmi. V ambulantnej praxi
sa stretávame s ďalšími príčinami, u ktorých však
priama spojitosť s PD nebola jednoznačne preukázaná. Patria medzi ne hormonálne zmeny (tehotenstvo, hormonálna antikoncepcia, menštruácia),
mikrobiologické príčiny (Demodex folliculorum,
Bacillus oleronius, Candida spp.), fluoridy a tenzidy
v zubných pastách a ústnych vodách, minerálne
oleje a okluzíva v dermokozmetike, kozmetické
ošetrenia (peelingy, masky), UV expozícia, interné
choroby (Crohnova choroba) a ďalšie. U detí môže
byť PD spojená s používaním sunscreenov s vysokým ochranným faktorom.
Periorálna dermatitida nie je primárnym ochorením
viazaným na folikuly, neprevádza ju zvýšený mazotok, nepatrí do skupiny ochorení postihujúcich
pilosebaceóznu jednotku (nejedná sa o akné). Mikrobiálna kauzálna etiológia nebola nikdy potvrdená,
ani etiológia alergická. Negatívne epikutánne testy
a anamnéza obvykle vylučujú kontaktnú alergiu.
(2)
Porucha bariérovej funkcie kože hrá významnú
rolu, nakoľko rozvoji PD často predchádza dlhšie
obdobie používania nevhodnej dermokozmetiky.
Denná aplikácia produktov v starostlivosti o pleť
predstavuje opakované podprahové dráždenie,
ktoré je počas dlhého obdobia kompenzované reparačnými mechanizmami kožnej bariéry. V niektorých prípadoch sa akné liečené vysušujúcimi prípravkami, napríklad benzoylperoxidom, tretinoinom
a alkoholovými roztokmi „premieňa“ na periorálnu
dermatitídu. Nadmerné zvlhčovanie hydratačnými
krémami, prípadne prílišné vysušovanie vedie k odstráneniu prirodzených lipidov, ktorého následkom
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je zvýšená vnímavosť kože. Diskutovanými zostáva
i negatívny vplyv fragrancií, sulfátov (SLS, SLES)
a isopropylmyristátu, ktoré sú častou prímesou
v krémoch proti vráskam, pleťových tonikách, čistiacich prípravkoch (tzv. cleanseroch) a dekoratívnej kozmetike. Podráždenie sa prejavuje rastúcim
pocitom sucha a napätia, pričom v dôsledku neustáleho používania dermokozmetiky v snahe tieto
pocity zmierniť vzniká začarovaný kruh.
Klinický obraz
Charakteristickým prejavom PD je výsev erytematóznych, folikulárne usporiadaných 1–2 mm veľkých
papuliek, papulovezikuliek až papulopustuliek s tendenciou k splývaniu. Prejavy majú primárne periorálnu distribúciu, pričom vynechávajú bledý lem okolo
hranici pier, tzv. periorálny výbled. Ďalšími postihnutými oblasťami môžu byť nasolabiálne ryhy a laterálne partie dolných viečok. Povrch kože je suchý,
prítomná býva i jemná deskvamácia. Pacienti subjektívne udávajú pocity pálenia, napätia či svrbenia.
Diferenciálna diagnóza
Acne vulgaris sa prejavuje ako zápalové papuly,
pustuly, cysty a komedony predovšetkým na tvári,
ale môže postihovať aj hrudník a chrbát. Akné dospelých žien môže napodobňovať PD, častý býva
i súbežný výskyt oboch dermatóz. Pre seboroickú
dermatitídu sú typické nepresne ohraničené erytematózne ložiská, postihuje nasolabiálne záhyby
a paranazálnu oblasť, fúzy, pokožku hlavy a hrudník. V diferenciálnej diagnostike odlišujeme i alergickú kontaktnú dermatitídu, ktorá sa prejavuje
ložiskami a plakmi s prípadnou lichenifikáciou.
U pacientov nereagujúcich na štandardnú liečbu
by sa malo zvážiť epikutánne testovanie, aby sa
vylúčila alergická kontaktná dermatitída. Sarkoidóza sa prejavuje periorificiálne lokalizovanými
červenohnedými papulami. Lézie sarkoidózy sú
spravidla lokalizované na ďalších miestach na tele
a pacienti majú systémové príznaky. Folikulitída
spôsobená Demodexom sa prejavuje rozptýlenými
erytematóznymi papulami a pustulami. Typická je

PLEŤ SE SKLONEM
K AKNÉ

Liečba periorálnej dermatitídy
PD je podobne ako iné dermatózy liečiteľná, ale
riziko rekurencie prejavov zostáva celoživotne
zvýšené. Pre zahojenie periorálnej dermatitídy
je potrebné odstránenie vyvolávajúcich faktorov
a podľa potreby lokálna, výnimočne i celková liečba.
V prvej línii liečby sú odporúčané lokálne preparáty, ktoré majú oproti celkovej liečbe menej nežiadúcich účinkov a nižšie riziko bakteriálnej rezistencie
k antibiotikám. Mnohé liečivá sú využívané najmä
pre ich protizápalový účinok. Z lokálnych preparátov sú k dispozícii hromadne a individuálne pripravované liečivá. Terapeutický prístup by mal byť
zohľadňovaný vždy individuálne podľa závažnosti
prejavov, veku a compliance pacienta. Dôležitá je
i nepretržitá psychologická podpora. Pri miernych
formách periorálnej dermatitídy býva účinná i tzv.
nulová liečba (zero therapy), pri ktorej pacient vysadí všetku používanú kozmetiku a liečivá. U pacientov s PD vyvolanou kortikosteroidmi sú v počiatku liečby odporúčané častejšie kontroly kvôli
prvotnému zhoršeniu prejavov. Niektorí zahraniční
autori v snahe vyhnúť sa tomto rebound fenoménu
odporúčajú pozvoľné znižovanie sily kortikoidu, až
jeho následné úplné vysadenie.
Všeobecné opatrenia
Edukácia pacienta
Dôležité je pacienta poučiť o ochorení, ktoré má,
a hlavne o tom, že liečba môže trvať i niekoľko týždňov až mesiacov. Tento fakt môže byť v začiatku
liečby pre pacienta frustrujúci. Pri každej návšteve
je preto potrebné opakovane zdôrazňovať potrebu
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inzerce

jednostranná lokalizácia na tvári. Pre tineu faciei sú
príznačné erytematózne šupiace sa papuly a prstencové plaky. Túto diagnózu overíme mykologickým vyšetrením. Syringómy a iné adnexálne tumory môžu tiež napodobňovať periorálnu dermatitídu.
V prípade granulomatóznej formy PD je dôležité
vylúčiť granulomatóznu rosaceu, lupus miliaris disseminatus faciei a sarkoidózu. V nejasných prípadoch nám k rozlíšeniu diagnózy poslúži biopsia.(3, 4)

rychlá a dlouhodobá účinnost
redukuje tvorbu kožního mazu
odstraňuje nedokonalosti pleti
STUPNÉ
DO

V

LÉK

ÁRNÁC

H

JIŽ OD

9 let

Obr. 1
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dodržania zavedenej terapie a vyhýbania sa experimentovaniu a skúšaniu liečiv a mastí z domácich
zdrojov. Predpokladom vyliečenia je dodržiavanie
preventívnych pokynov a pravidelné ošetrovanie.
Je potreba vyvarovať sa i nepriamemu postriekaniu vlasovou kozmetikou (laky, tužidlá, šampóny), kontaktu s jedlom, nápojmi, zubnou pastou
či ústnou vodou. Je dôležité pripomínať, aby sa
pacienti prejavov zbytočne nedotýkali a pupienky
nevytláčali. Podobne ako u rosacey sa odporúča
obmedzenie aktivít, pri ktorých dochádza k zvýšenému prekrveniu kože, napr. fyzická námaha spojená s prehriatím organizmu, horúci kúpeľ, sauna,
naparovanie, slnenie, či konzumácia pikantných
a horúcich pokrmov. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je psychický kľud, u závažnejších prejavov PD
pacientovi navrhneme pracovnú neschopnosť.
Starostlivosť o pleť
Nulová terapia, teda vysadenie všetkých doteraz
používaných kozmetických prostriedkov je pre
mnohých pacientov dostačujúca. Časť pacientov
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však preferuje ponechanie aspoň najzákladnejšej
starostlivosti. Správny výber kozmetiky je dôležitou
súčasťou liečebného plánu a taktiež pomôže udržať
výsledný stav. Pokožka s PD je obyvkle citlivá, svrbí či páli, a subjektívna tolerancia jednotlivých preparátov býva medzi pacientmi značne individuálna.
U PD dochádza k zvýšenej transepidermálnej strate vody v dôsledku porušenej permeability stratum
corneum. Pacienti by preto mali používať nedráždivé, ideálne nepenivé čistiace prípravky a krémy so
schopnosťou obnovy kožnej bariéry. Emoliencia by
mali mať zloženie aspoň zčasti podobné intercelulárnym lipidom – steroly, voľné mastné kyseliny
a ceramidy. Nemali by obsahovať alkohol, gáfor,
mentol, formaldehyd a látky formaldehyd uvoľňujúce, či iné iritanciá, napríklad parfémy a prírodné
esenciálne oleje. Takisto sú nevhodné silné okluzíva, ako napríklad vazelína a kokosový olej.
Nulová liečba (zero-therapy)
Je založená na myšlienke, že elimináciou všetkých
lokálnych liečiv i kozmetiky bude vylúčený hlavný

príčinný faktor PD. Táto liečebná metóda môže
byť účinná v prípadoch, kedy bola PD vyvolaná
nevhodnou kozmetikou alebo používaním kortikoidov. Je vhodná u spolupracujúcich pacientov, pretože v počiatku liečby často dochádza k prvotnému
zhoršeniu prejavov PD. Dôležité je vždy o tomto
pacienta poučiť.
Lokálna liečba
U miernej formy PD býva väčšinou miestna liečba
dostatočná. U závažnejších foriem ju kombinujeme
s liečbou celkovou. Okrem samotnej liečivej látky
hrá dôležitú rolu i vhodné vehikulum (masťový základ je menej vhodný). Na ňom závisí znášanlivosť
liečiva a čiastočne i účinok.
Magistraliter preparáty
Magistraliter receptúra patrí k najstaršej forme lokálnej liečby, ktorá je s veľkou obľubou využívaná
dodnes. Máme k dispozícii široké spektrum účinných látok a vehikúl, vďaka ktorým sme schopní
liečbu pacientovi prispôsobiť na mieru. Nevýhodou
býva kratšia doba trvanlivosti a horšia kozmetická
prijateľnosť. Podobne ako u rosacey je u PD výhodné lokálne použitie ichtyolu, síry a zinku. K príprave magistraliter liečiv máme k dispozícii i niektoré
antibiotiká a chemoterapeutiká. Ichtyol je v kožnom lekárstve dlhé roky využívaný najmä pre jeho
protizápalový, protisvrbivý a mierny dezinfekčný
účinok. Dnes je na trhu dostupný aj v hromadne
vyrábaných preparátoch. Časť pacientov preferuje
kozmeticky prijateľnejší biely ichtyol. Mäkkú zinkovú pastu môžme využiť samostatne alebo ako
vehikulum pre ďalšie zložky, má mierny antiseptický a adstringentný účinok. Síra je prvok, ktorý
pôsobí mierne keratolyticky, protizápalovo a protisvrbivo. Významný je jej antiparazitárny účinok.
Ďalšou kategóriou sú roztoky k príprave obkladov.
K najznámejším patrí Jarischov roztok (Acidi borici
2,0, Glyceroli 4,0, Aq. purif. ad 100,0) so slabým
antimikrobiálnym a keratoplastickým účinkom.
Dubová kôra a čierny čaj sú prírodným zdrojom adstringentne pôsobiaceho tanínu. K látkam
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s antibiotickým účinkom dostupným k magistraliter
príprave patria tetracyklín, erytromycín, klindamycín a metronidazol.
Metronidazol
V ČR je dostupný vo forme 0,75% krému s obchodným názvom Rozex krém. Je celosvetovo
najčastejšie používaným lokálnym liekom k terapii
rosacey a PD, s efektom najmä na výrazne zápalové formy. Pôsobí protizápalovo a imunosupresívne,
redukuje počet a aktivitu Demodex spp., potlačuje
bakteriálnu flóru, ale presný mechanizmus účinku nebol doposiaľ objasnený. Krém sa nanáša na
postihnuté miesta 2x denne, pokožka musí byť
pred nanesením dôkladne umytá a osušená. Metronidazol patrí medzi bezpečné lieky a jeho efekt
bol overený v mnohých placebom kontrolovaných
štúdiách.
Erytromycin
Erytromycin je makrolidové bakteriostatické antibiotikum, ktoré je využívané najmä v liečbe acne
vulgaris. Od osemdesiatych rokov sa zvyšuje bakteriálna rezistencia na toto antibiotikum. V ČR je
dostupný vo forme hromadne vyrábaných lokálnych preparátov samostatne (Aknemycin sol.),
v kombinácii s tretinoinom (Aknemycin plus sol.),
zinkacetátom (Zineryt sol.) a suroviny na výrobu
lokálneho magistraliter liečiva.
Klindamycin
Klindamycin patrí medzi linkosamidy, využíva sa
v liečbe infekcií vyvolaných grampozitívnymi
a anaeróbnymi baktériami. Najčastejšou indikáciou
topickej aplikácie je papulopustulózne akné a rosacea. Zlepšenie bolo pozorované i u pacientov s PD.
V ČR je dostupný v kombinácii s benzoylperoxidom
(Duac gel) a tretinoinom (Acnatac gel), i ako surovina k príprave magistraliter liečiva.
Kyselina azelaová
Je dikarboxylová kyselina, ktorá sa vďaka svojmu protizápalovému, imunomodulačnému a anti-
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bakteriálnemu účinku osvedčila u vybraných pacientov i v liečbe periorálnej dermatitídy. Inhibíciou
tyrozinázy navyše výrazne redukuje výskyt pozápalových pigmentácii. Na našom trhu je v 20% koncentrácii k dispozícii pod názvom Skinoren krém.
Novinku predstavuje derivát kyseliny azelaovej,
azeloyl diglycinát draselný, ktorý je pre jeho nižší
iritačný potenciál s obľubou využívaný v komerčne
dostupnej kozmetike.
Adapalen
Adapalen je lokálny retinoid často využívaný v liečbe acne vulgaris. Normalizuje keratinizáciu a jeho
protizápalový účinok je daný potlačením chemotaxie neutrofilných leukocytov, pričom doba nástupu sú minimálne 2 mesiace. Je dostupný v 0,1%
koncentrácii (Belakne krém a gel, Differine krém).
Sulfacetamid a síra
Kombinácia 8–10% sulfacetamidu a 4–5% síry vo
forme čistiacich a liečebných prípravkov je dostupná v zahraničí. Používa sa k liečbe acne vulgaris,
seboroickej dermatitídy, rosacey a PD, pričom sa
kombinuje antibiotický efekt sodium sulfacetamidu
s keratolytickým efektom síry.
Topické imunomodulátory
Topické imunomodulátory – inhibítory kalcineurínu
sú liečivá indikované k liečbe atopického ekzému.
Pre ich protizápalový efekt majú časté využitie
i pri ďalších, neinfekčných kožných dermatózach,
kde sú lokálne kortikoidy neúčinné, prípadne by
ich dlhodobá aplikácia viedla k vysokému riziku
nežiadúcich účinkov. Nespôsobujú atrofiu kože,
strie, ani teleangiektázie, môžu sa používať na citlivú pokožku tváre. Neodporúča sa ich aplikácia pri
aktívnej infekcii (herpes, tinea, impetigo). Topické
imunomodulátory sú dobre tolerované a s obľubou
využívané v liečbe PD. Efekt bol preukázaný v rade
štúdii kontrolovaných placebom. K signifikantnému zlepšeniu erytému, papul a deskvamácie došlo
po dvoch týždňoch od zahájenia liečby. Výrazný
efekt bol pozorovaný u pacientov s PD vyvolanou
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kortikosteroidmi. (5, 6) V ČR sú dostupné preparáty
Elidel 1% krém (pimekrolimus) a Protopic 0,1%
a 0,03% masť (takrolimus). Takrolimus sa vyrába
iba v masti, jeho okluzívne pôsobiaci masťový základ môže zvýšiť riziko vzniku PD, tento preto nie je
najmä u detí na liečbu PD vhodný. Krémové vehikulum pimekrolimu býva pacientmi lepšie tolerované
pre menší okluzívny efekt. Pri diagnóze PD nie je
liečba topickými imunomodulátormi hradená zo
zdravotného poistenia.
Ivermektin
Ivermektin 1% krém je najnovším preparátom indikovaným k liečbe zápalových prejavov rosacey.
Ivermektin je širokospektrálne antiparazitikum,
využíva sa v humánnej i veterinárnej medicíne.
K dispozícii je pod obchodným názvom Soolantra
10mg/g 1% krém a vďaka jeho protizápalovým
účinkom nachádza využitie i v liečbe ďalších tvárových dermatóz. Protizápalový efekt ivermektinu bol
pozorovaný v štúdii z roku 2017. Všetci pacienti reagovali na liečbu veľmi dobre, postupne dochádzalo k signifikantnému úbytku zápalových kožných
lézií. Nástup účinku bol pozorovaný už 2 týždne po
začiatku monoterapie 1% ivermektin krémom.(7)
Systémová liečba
Systémová liečba je vhodná u ťažších foriem PD,
ktoré nereagujú na lokálnu terapiu. Prvou voľbou je
tetracyklin, u detí azitromycin. U granulomatóznej
a závažnej papulopustulóznej PD nereagujúcej na
antibiotickú terapiu je ďalšou možnosťou isotretinoin. Odporúča sa kombinácia s lokálnymi preparátmi.
Tetracyklin
Tetracyklíny patria jednoznačne k najčastejšie predpisovaným antibiotikám v dermatovenerológii. Využívajú sa predovšetkým v liečbe zápalového akné
a rosacey. Terapia tetracyklinovými antibiotikami
je u PD primárne založená na ich protizápalovom
efekte inhibíciou chemotaxie neutrofilov, prozápalových cytokínov a metaloproteináz. Doxycyklin

(derivát druhej generácie) sa používa k liečbe PD
už desiatky rokov. Podáva sa v subantimikrobiálnej
dávke, v úvode 200 mg denne s postupným znížením na 100 až 50 mg denne. Dávka 50 mg má
však stále zachované protizápalové účinky. Niektorí
autori odporúčajú podanie dávky 200 mg prvý deň
liečby s následným pokračovaním 100mg denne
do dosiahnutia remisie. V zahraničných zdrojoch
sa stretneme s odporúčanou subantimikrobiálnou
dávkou 40 mg denne.(8) Tetracykliny sa nesmú
podávať deťom do 8 rokov, tehotným a kojacim
ženám, pacientom s poruchou funkcie obličiek
a pečene, a pri známej precitlivelosti na tetracyklin.
Kontraindikáciou je i súčasné užívanie s isotretinoinom pre riziko pseudotumoru mozgu. Doxycyklin
patrí medzi lieky s fotosenzibilizujúcim účinkom.
Tetracykliny sa môžu užívať v kombinácii s topickými imunomodulátormi a metronidazolom a inými
liekmi okrem antibiotík.
Makrolidy
Makrolidové antibiotiká sú alternatívou v prípade
neúčinnosti či kontraindikácie podania doxycyklinu. Nemajú fotosenzibilizujúci potenciál, sú teda
vhodnejšou alternatívou užívania v priebehu leta.
U dospelých a detí s telesnou hmotnosťou nad 45 kg
sa odporúča denná dávka azitromycinu 500 mg
po dobu 3 dní v týždni. Liečba sa opakuje po dobu
1–2 mesiacov. Ďalšou možnosťou je klaritromycín
v dennej dávke 250 až 500 mg každých 12 hodín
po dobu 1–2 mesiacov. Makrolidové antibiotiká
sú vhodné u papulopustulóznej a granulomatóznej formy periorálnej dermatitídy, a najmä u detí,
u ktorých je tetracyklín kontraindikovaný. Užívanie
makrolidových antibiotík v priebehu gravidity je
štúdiami dokázané ako relatívne bezpečné.
Medronidazol
Metronidazol je imidazolové antibiotikum účinné
voči rôznym anaeróbnym baktériám a prvokom,
má aj efekt protizápalový a antioxidačný. Redukuje
počet papúl, papulopustúl a znižuje začervenanie. Perorálne sa používa v rôznych dávkovacích
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režimoch, dlhšie trvajúca aplikácia sa odporúča len
s veľkou opatrnosťou pre vedľajšie účinky.(9)
Isotretinoin
Isotretinoin je derivát kyseliny retinovej so seboregulačným, protizápalovým a imunomodulačným
účinkom preukázaným mnohými štúdiami. Zmenšuje veľkosť mazových žliaz, následkom je zníženie
mazotoku, zmena lipidového zloženia a bakteriálneho osídlenia kožného povrchu. V ČR je indikovaný a hradený z verejného zdravotného poistenia
k liečbe ťažkých foriem akné. Jeho terapeutický
efekt bol skúmaný v mnohých štúdiách u rôznych
kožných diagnóz, vrátane rosacey, periorálnej dermatitídy, psoriázy, niektorých porúch rohovatenia
kože a u kožných prekanceróz. Isotretinoin je indikovaný k liečbe dlhotrvajúcich a refraktérnych prípadov granulomatózneho typu periorálnej dermatitídy. Sú popísané prípady PD nereagujúcej na liečbu tetracyklínom, kde bola u pacientov dosiahnutá
kompletná remisia ochorenia pri nízkych dávkach
isotretinoinu. Táto forma liečby je podporovaná, ku
stanoveniu optimálnej dávkovacej schémy sú však
potrebné ďalšie štúdie. Liečbu isotretinoinom by
mal vždy monitorovať dermatológ.(10, 11)
Kortikosteroidy
Pri liečbe nie sú indikované, po ich vysadení dochádza k exacerbácii PD. Niektorí autori odporúčajú pri silne zápalových torpídnych stavoch krátkodobý pulz celkových kortikosteroidov samostatne
alebo v kombinácii s antibiotikmi.
Ďalšie liečebné možnosti
Podobne ako u rosacey je u PD možnosť laserového alebo IPL ošetrenia ku zmierneniu prejavov
erytému. K overeniu ich účinnosti sú potrebné ďalšie štúdie, u nás sa tieto metódy bežne k liečbe
nepoužívajú. Fotodynamická terapia je v mnohých
článkoch okrajovo spomínaná ako jedna z liečebných možností. Od roku 2017 je ALA (kyselina
δ-aminolevulová), ktorá sa v tejto metóde používa
jako fotosenzibilizujúca látka, trvalo nedostupná.
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Záver

Periorálna dermatitída je kožné ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje okolie úst, očí
a nosného vchodu. Tieto oblasti sú jedny z najcitlivejších na ľudskom tele. K najčastejším spúšťačom dermatitídy patria kortikoidy a nevhodná dermokozmetika. Často sa
vyskytuje u žien a detí nezávisle na rase, pacienti s konštitučne suchou pokožkou sú
ku vzniku PD náchylnejší. PD sa môže vyskytnúť súbežne s inými tvárovými dermatózami, napríklad s akné, rosaceou a seboroickou dermatitídou. Vzniká i následkom
dlhodobej liečby potenciálne dráždivými a vysušujúcimi preparátmi. Liečba PD je
v naprostej väčšine prípadov vedená ambulantne. V ľahkých prípadoch je odporúčaná nulová terapia, prípadne individualizovaná lokálna terapia antimikrobiálnymi liekmi
v nemastnom základe. U závažných foriem PD je odporúčaná systémová liečba zo
skupiny liekov používaných k liečbe rosacey. Aj po zahojení zostáva riziko opätovného výsevu PD zvýšené. Stopercentná prevencia síce neexistuje - sklon k tejto vyrážke
trvá, avšak správnou starostlivosťou sa dá zamedziť jej recidíve. U pacientov používajúcich lokálne kortikoidy zvážime prechod na topické imunomodulátory. Čistiace
prípravky a ďalšie kozmetické prostriedky je potreba voliť uvážlivo a používať rozumne, v minimálnom množstve a pestrosti. Tri mesiace po zahojení nie je ešte pokožka
dostatočne odolná a má zvýšený sklon k podráždeniu. Je
MUDr. Simona Felšöová
preto potrebné naďalej dodrSanatorium Achillea
Libčická 397, 181 00 Praha 8-Čimice
žiavať opatrenia a kozmetiku
simona.felsoova@gmail.com
zavádzať postupne.
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VĚDOMOSTNÍ TEST
1

K liečbe periorálnej dermatitídy nie sú indikované:
a) lokálne antibiotiká
b) ichtamol
c) kortikoidy
d) topické imunomodulátory

2

Až 55 % prípadov kožnej formy mastocytózy
sa diagnostikuje vo veku:
a) do 2 rokov od narodenia
b) do 10–15 rokov od narodenia
c) od 15–45 rokov od narodenia
d) po 45 roku života

3

K off-label preparátom k liečbe periorálnej
dermatitídy patrí:
a) adapalen
b) ivermektin
c) kyselina azelaová
d) pimekrolimus

4

5

Vyberte nesprávne tvrdenia:
a) makrolidové antibiotiká sú alternatívou v liečbe
periorálnej dermatitídy v prípade neúčinnosti
či kontraindikácie podania doxycyklinu
b) pri silne zápalových torpídnych formách periorálnej
dermatitídy je odporúčaný krátkodobý pulz celkových
kortikosteroidov samostatne alebo v kombinácii
s antibiotikmi
c) periorálna dermatitída sa vyskytuje častejšie v období
puberty, najmä u žien so sklonom k seboroickej
dermatitíde
d) Ivermektin je širokospektrálne antibiotikum indikované
k liečbe rosacei a periorálnej dermatitídy
Mastocyt je bunka, ktorá pochádza z:
a) kostnej drene
b) pečene
c) kože
d) lymforetikulárneho aparátu

6

Najčastejším orgánom, ktorý je postihnutý infiltráciou
mastocytov pri kožnej forme mastocytózy je:
a) pečeň
b) kostná dreň
c) slezina
d) tráviaci systém

7

Vyberte pravdivé tvrdenia:
a) periorálna dermatitída postihuje centrofaciálnu oblasť,
častý je výskyt teleangiektázií
b) vyššia incidencia periorálnej dermatitídy je
zaznamenaná u žien a prepubertálních detí
s atopickou dispozíciou
c) prvou voľbou celkovej liečby je u dospelých
tetracyklin, u detí azitromycin
d) v diferenciálnej diagnostike rozlišujeme akné,
rosaceu a seboroickú dermatitídu

8

Graduovaná komprese
a) má tlakový gradient od kotníku kraniálně
b) má nejvyšší tlak obvazu pod kolenem
c) spočívá především v kompresi svalů lýtka
d) má tlak na kotníku 65 mmHg

9

Co lze říci o pojmu dynamická komprese?
a) představuje součet tlaku, který je v klidu a za chůze
b) je to pouze jediná účinná forma kompresivní léčby
c) současně se stahem svalů představuje změnu
interface terapeutického tlaku
d) není třeba přístrojové vybavení, stačí použít bandáž
nebo elastické punčochy

10

Co lze říci o indexu SSI?
a) SSI je ukazatelem účinnosti komprese v klidu
b) jde o dynamický ukazatel komprese
c) zjistí se součtem hodnot tlaků vestoje a vleže
d) získáme jej odečteme-li hodnoty naměřeného tlaku
za chůze a v době stání

cena za nejrychlejší odpověď
MUDr. STARKOVÁ Kateřina
Příbram
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Správné odpovědi z čísla 3/2020
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z čísla 3/2020:
MUDr. BAKŠIOVÁ Patrícia
Teplice

HYALU B5

MUDr. KULÍŠKOVÁ Jaroslava
Praha 9

MUDr. VÁVROVÁ Soňa
Kroměříž

Vyberte jednu nebo více správných odpovědí a zapište je do tabulky. Tabulku zašlete
do 15.01.2021 prostřednictvím elektronického 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

*Průzkum trhu s dermokosmetikou
provedený společností IQVIA, v období
říjen 2018 – červenec 2019, mezi
dermatology 46 zemí (více než
80 % světového HDP), kteří odpovídali
na otázku: Jakou dermokosmetickou
značku doporučujete svým pacientům
nejčastěji?

Ceny do soutěže 2020 věnuje značka:
La Roche-Posay.
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MASTOCYTÓZA, DIAGNOSTIKA

A KLASIFIKÁCIA OCHORENIA
Z POHĽADU DERMATOLÓGA
Péč, M.(1), Péč, J.(2)
(1)
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
v Bratislave, vedúci: prof. MUDr. Martin Péč, PhD.
(2)
Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita
Komenského v Bratislave, prednosta: prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

SÚHRN: Mastocytóza je ochorenie, ktoré je charakterizované narastaním počtu mastocytov v tkanivách, predovšetkým v koži, gastrointestinálnom systéme, kostnej dreni, pečeni, slezine, lymfatických
uzlinách a CNS. Autori diskutujú o otázkach úlohy mastocytu v koži a v ostatných tkanivách a orgánoch, predovšetkým v kostnej dreni. Okrem uvedených poznatkov článok poskytuje pohľad na problematiku mastocytózy, pohľad na nové trendy klasifikácie mastocytóz, na otázku genetickej dispozície
ochorenia a diagnostických kritérií. V článku je uvedený popis prípadu dvoch pacientov s mastocytózou, ktorí sú jednovajcové dvojčatá.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: mastocytóza – diagnostika – klasifikácia
Summary: Mastocytosis is a disease characterized by an increase in the number of mast cells in tissues, especially in the skin, gastrointestinal tract, bone marrow, liver, spleen, lymph nodes and CNS. The
authors discuss the points of the mast cell role in the skin and in the other tissues and organs, especially
in the bone marrow. Besides the mentioned knowledge the article presents an opinion on the problems of
mastocytosis, an opinion on the new trends of classification of mastocytoses, on the genetic disposition
of the disease and the diagnostic criteria. The article describes the case of two patients with mastocytosis
who are monozygotic twins.
Key words: mastocytosis – diagnosis – classification

Mastocytóza predstavuje širokú paletu rôznych typov ochorení
od benígnych foriem až po raritné onkologické ochorenia
vysokého stupňa malignity.
ÚVOD
Podľa Metcalfa (1) je mastocytóza zriedkavé ochorenie charakterizované abnormálnym narastaním
počtu mastocytov v tkanivách. Klinické prejavy
ochorenia sú vyvolané mediátormi uvoľňovanými
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procesom degranulácie mastocytov s rozličným
lokálnym a systémovým efektom. Mastocytóza je
ochorenie variabilné čo sa týka orgánového postihnutia, klinických prejavov, ako aj vzťahu ku ochoreniam myelo- a lymfoproliferatívneho systému.(1)

Klinické prejavy kožnej mastocytózy po prvý krát
popísal Nettleship a Tay,(6) ako chronickú urtikáriu,
zanechávajúcu hnedo zafarbené lézie. Taktiež

popísali inflamáciu lézií v mieste ich predchádzajúceho mechanického dráždenia. Tento fenomém sa neskôr stal známy ako "Darierov znak".
Neskôr o osem rokov Ehrlich (7) histochemickým
farbením objavil mastocyt a popísal lokalizáciu
týchto buniek v koži a orgánoch. Pojem "urticaria
pigmentosa", pod ktorým sa ochorenie označuje
prakticky dodnes, zaviedli Saugster (8) a Unna.(9)
Pod týmto pojmom si obaja autori predstavovali
makuly bronzovej až hnedej farby, v mieste ktorých
sa nachádzali mastocytové infiltráty dermis, predovšetkým však horného kória. Pojem mastocytózy,
popisujúci systémovú formu ochorenia, uvádzajú
po prvý krát Sézary a spol.(10) Sézary takisto zaviedol do klinickej praxe pojem mastocytoma, t.j.
tumor najčastejšie solitárny, vytvorený denzným
mastocytovým infiltrátom horného kória. Sézary
však pod týmto pojmom myslel aj na tumor vzniknutý v mieste urticaria pigmentosa. Problematiku
systémovej mastocytózy po prvý krát definoval
a rozpracoval Ellis.(11)
Úloha mutácií proto-onkogénu
kit v patogenéze mastocytóz
Medzi dôležité biologické markery výskytu mastocytóz patria zvýšené sérové hladiny tryptázy,(2)
prítomnosť aktivačnej mutácie D816V u proto-onkogénu KIT (13) alebo výskyt aberantných

Mutácia D816 u proto-onkogénu KIT
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Charakterizovať prevalenciu mastocytózy v populácii je problematické, nakoľko veľa prípadov
je nesprávne diagnosticky klasifikovaných. Kožné lézie ochorenia, niekedy iba ojedinelé, sú nezriedka nesprávne interpretované a nie vždy sú
histologizované. Napriek tomu sa predpokladá,
že do roku 1970 bolo vo svetovom písomníctve
publikovaných do 1.000 prípadov mastocytóz.(2)
Predpokladá sa, že jeden prípad tohto ochorenia
pripadá na 1.000–8.000 nových pacientov navštevujúcich dermatologické kliniky.(3) Ochorenie
mastocytózou postihuje obidve pohlavia a približne rovnako všetky rasy. Až 55 % prípadov mastocytóz sa diagnostikuje u detí do druhého roka
života s maximom výskytu do 6 mesiacov veku.
Ďalších 10 % prípadov sa diagnostikuje vo veku
2–15 ročných a 35 % prípadov po 15. roku života. Druhý vrchol incidencie mastocytóz je koncom tretej a vo štvrtej dekáde života.(4) Rodinný
výskyt ochorenia je raritný, napriek tomu bolo vo
svetovom písomníctve popísaných 51 prípadov
mastocytóz u viac ako jedného člena rodiny. Napriek týmto údajom sa vo všeobecnosti genetická
predispozícia ochorenia neuznáva.(5)
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Obr. 2

Urticaria pigmentosa – histologický obraz farbenia chloacetát esterázou a CD 117

imunofenotypov CD25+ a CD2+ u mastocytov
v kostnej dreni.(14) Identifikácia uvedených biologických markerov umožnila lepšie pochopiť molekulovo-biologické mechanizmy mastocytóz,
prispela k vylepšeniu diagnostiky a klasifikácie
choroby.
Identifikácia prítomnosti mutácie D816V u KIT
spolu s dôslednou charakteristikou imunofenotypu
u klonovaných mastocytov pacientov s mastocytózou predstavuje dôležitý krok k urýchleniu výskumu
a aplikácii novej cielenej molekulovej terapie založenej na inhibítoroch KIT - špecifickej tyrozínovej
kinázy, ale tiež ďalších látok v prípadoch cytoreduktívnej terapie.(15) Mutácia D816V u proto-onkogénu KIT bola po prvý krát popísaná autormi Furitsu
a spol. (13) u mastocytov ľudskej bunkovej línie
MHC-1. Neskôr sa ukázalo, že mutácia D816V je
v KIT prítomná aj u pacientov so systémovou mastocytózou.(15) Presná frekvencia uvedenej mutácie
zostáva otázkou odbornej diskusie, u indolentnej
systémovej mastocytózy bol u pacientov publikovaný výskyt od 31 % (15) až po takmer 100 %.(15)
U systémovej mastocytózy bola pozorovaná
mutácia D816V u 93 % dospelých pacientov,
u 27 % pacientov bez mutácie D816V bola u proto-onkogénu KIT prítomná iná mutácia v tyrozín-kinázovej doméne 2 (TK2).(15) Aj keď tieto výsledky
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vyžadujú ďalšie potvrdenie, zdá sa, že mutácia
D816V predstavuje charakteristický znak systémovej mastocytózy u dospelých pacientov (Obr. 1).
Ako príklad uvádzame metodiku stanovenie
mutácie D816V u dvoch pacientov, mladých
mužov (jednovajcových dvojčiat)
Od pacientov sa odoberajú vzorky krvi aj slín. Izoluje sa DNA použitím DNeasy Blood and Tissue
Kit (Qiagen). Najprv sa pracuje s DNA izolovanou
z celej krvi, následne sa realizuje sekvenovanie
celej kódujúcej oblasti protoonkogénu KIT Sangerovou metódou.
Keďže Sangerovo sekvenovanie c-kit protoonkogénu nepreukázalo patologickú mutáciu rozhodli
sme sa analyzovať celý exóm, kde už bola mutácia D816V KIT génu dokázaná u dvoch pacientov
z nášho súboru. Aj keď v oboch prípadoch bola
mutačná miera pomerne nízka, čo aj reflektuje,
prečo sekvenovanie Sangerovou metódou neodhalilo mutáciu. Alelovo špecifická PCR pre KIT D816V
bola realizovaná vo vzorkách slín pacientov.
Z DNA boli pripravené sekvenčné knižnice použitím Agilent Sure Select XT Human AllExon V5
kit podľa odporúčaní výrobcu (Agilent, Technologies USA). Vysoko-výkonné sekvenovanie (2x75

Výsledné označené knižnice boli sekvenované na
Ion Torrent PGM použitím 400 bp podľa odporučení
výrobcu (Life Technologies, USA). FASTq súbory
boli spracované z raw dát a výstupy mapované
na hg19 pomocou softvéru Torrent Suite software
(Life, Technologies). Varianty boli overené s pripojením Variant Caller ku softvéru Torrent Suite software (nastavenie parametrov: frekvencia somatic
variant, low stringency). Zmapované výstupy boli
vizuálne hodnotené v prehliadači IGV. Na rozlíšenie mutácie D816V od potenciálnych PCR a/alebo
sekvenčných chýb, analyzovali sme mieru chybovosti na vzorkách od zdravých jedincov.

Kritériá pre diagnostiku kožnej mastocytózy
Diagnostika kožnej mastocytózy je založená na
klinickom a histologickom rozbore kožných ložísk
a absencii jednoznačných prejavov systémového
typu mastocytózy, čo je:
typický exantém a Darierov príznak
biopsia kože s pozitívnym nálezom, t.j. mastocytárny infiltrát (nad 15 buniek) alebo rozptýlené
žírne bunky (viac ako 20 buniek) v neprítomnosti
ostatných zápalových buniek, hlavne v hornej časti dermis okolo ciev (Obr. 2)
zistenie mutácie c-kit
Lekár by nemal stanoviť diagnózu kožnej mastocytózy na základe necielenej kožnej biopsie alebo biopsie kožnej lézie, ktorá nemá morfologický vzhľad
urticaria pigmentosa alebo mastocytómu.(1)
Kritériá pre diagnostiku systémovej
mastocytózy
Diagnóza systémovej mastocytózy môže byť stanovená u pacientov, ktorých biopsia vnútorných
orgánov (obvykle kostnej drene) spĺňa aspoň jedno veľké a jedno malé kritérium alebo najmenej tri
malé kritériá.

Kutánna mastocytóza urticaria pigmentosa, makulopapulózny typ
(teleangiectasia macularis eruptiva perstans – TMEP) a urticaria pigmentosa
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cyklov) bolo realizované pomocou NextSeq500
s využitím sady High Output Kit (Illumina, USA).
Čítané páry boli zosúladené s ľudským genómom
(hg19) použitím BWA aligner a ďalej spracované
s Picard tools http://broadinstitute.github.io/picard/). Varianty boli overené VarScan programom.
Cieľové oblasti boli vizuálne hodnotené v prehliadači Integrative Genomics Viever (IGV). Časť exónu 17 (Chr4:55599271-55599370; hg19) na KIT
géne (NM_000222) v okolí D816V bola amplifikovaná pomocou SR-PCR použitím primerov uvedených v tabuľke č.1.
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Veľké kritérium:
prítomnosť mnoholožiskových zhlukov a abnormálnych mastocytov v kostnej dreni v počte väčšom než 15
Malé kritériá:
viac ako 25 % mastocytov je atypických, majú
abnormálnu morfológiu (vretenovitý vzhľad, abnormálne granulácie alebo výbežky cytoplazmy)
prítomnosť KITD816V mutácie
expresia abnormálnych mastocytov CD25
pozitívnych
elevácia celkových hladín sérovej tryptázy

Obr. 4

Väčšina bioptických vzoriek ku stanoveniu diagnózy systémovej mastocytózy pochádza z kostnej
drene. Napriek tomu, patologický nález môže byť
zistený aj v iných tkanivách.(1)
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WHO kritériá pre diagnostiku SM
V posledných rokoch sa venuje veľká pozornosť
klasifikácii mastocytóz. Za posledných necelých
30 rokov tímy vedcov zaoberajúcich sa problematikou mastocytóz vypracovali 3 klasifikácie tohto ochorenia, prvá bola v roku 1991 (1)
a nasledujúce v rokoch 2001 a 2016. Pre bližšie
porovnanie uvádzame posledné dve WHO klasifikácie:
Systémová mastocytóza (SM) je častejšie diagnostikovaná v dospelej populácii. Diagnóza SM
je postavená hlavne na histologickom a imunohistochemickom vyšetrení trepanobioptických vzoriek
kostnej drene. Diagnostické kritériá pre SM rozlišujú hlavné a vedľajšie kritériá.(1) Hlavné kritériá sú
multifokálne, denzné infiltráty MC (15 alebo viac
MC v jednom zhluku), ktoré sú diagnostikované

AS-PCR pre mutáciu D816V. Ladder marker 50 bp (L), DNA from from our patient (Lines 1, 2), wild type
DNA from peripheral blood (Lines 3, 4), DNA from D816V carriers (5–6), sample without DNA (Lines 7, 8)
(1,5 % agarose gel). PCR products were amplified with D816V specific primer in lines 2, 4, 6, 8.
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v histologických rezoch kostnej drene a/alebo
iných extrakutánnych orgánov (orgánu) a sú potvrdené imunohistochemickým vyšetrením na dôkaz tryptázy alebo inými špeciálnymi farbeniami.
Vedľajšie kritériá sú:
a) v histologických rezoch kostnej drene alebo
iných extrakutánnych orgánov má viac ako 25 %
MC v infiltráte vretenovitý tvar alebo atypickú morfológiu, alebo v krvných náteroch je nezrelých alebo atypických viac ako 25 % všetkých MC
b) detekcia c-kit mutácie D816 v kostnej dreni,
krvi alebo iných extrakutánnych orgánoch

WHO klasifikácia mastocytóz z roku 2001
WHO klasifikácia sa opiera o intenzívny výskum
a pokroky v tejto oblasti, ktoré vyústili do konsenzuálnej klasifikácie mastocytóz navrhnutej v r.
2001.(1, 15) Nový klasifikačný systém je akceptovaný, pretože rozlišuje nielen SM od hyperplázie MC,
ale aj SM od kutánnej mastocytózy (CM), umožňuje tiež odlíšenie SM od podobných myelocytových
ochorení so známkami mastocytovej diferenciácie.
WHO klasifikácia mastocytóz definuje tri hlavné
podskupiny:
1. CM

c) MC v kostnej dreni, krvi alebo iných extrakutánnych orgánoch exprimujú co-expresiu CD117
s CD2 a/alebo CD25

2. SM - v tejto podskupine sú zahrnuté štyri hlavné podtypy: indolentná SM (ISM), agresívna SM
(ASM), SM s asociovaným non-mastocytovým
klonálnym hematologickým ochorením (SM-AHNMD) a MC leukémia (MCL)

d) vyšetrenie sérovej tryptázy: >20 ng/ml (pokiaľ
nie je asociované klonálne myeloidné ochorenie
v tomto prípade tento parameter neplatí)

3. extrakutánny mastocytóm

Tab. 1

Diagnóza SM môže byť stanovená, ak je prítomné
jedno hlavné a jedno vedľajšie kritérium alebo ak sú
prítomné tri vedľajšie kritériá.

Kutánna mastocytóza (CM)
Kutánna mastocytóza je benígne ochorenie, pri
ktorom MC infiltrácia je ohraničená na kožu, častá
je v detskej populácii a má tendenciu k spontánnej

Primery použité pre knižnice na amplikónové sekvenovanie

Primer pár 1
P1-Fow CCTCTCTATGGGCAGTCGGT-GATCCTTACTCATGGTCGGATCACAAAG
A-Rev		
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAG-index-GATATGGGTACTCACGTTTCCTTTAACCA
Primer pár 2
A-Fow
CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGC-index-GATCCTTACTCATGGTCGGATCACAAAG
P1-Rev		
CCTCTCTATGGGCAGTCGGT-GATATGGGTACTCACGTTTCCCTTTAACCA
Pomlčka oddeľuje primerové elementy: P1 a A, index, kľúč, šablóna pre špecifický primer
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regresii. Táto jednotka je podrobne opísaná v predchádzajúcom texte.
Systémová mastocytóza (SM)
a) Indolentná systémová mastocytóza – ISM
(ICD-O 9741/1)
ISM reprezentuje najčastejší variant SM, predstavuje asi 2/3 všetkých diagnostikovaných prípadov.
Kostná dreň a koža sú postihnuté takmer vo všetkých prípadoch. MC infiltráty však môžu byť detekované v rôznych orgánoch a systémoch, napr. pečeň, slezina, žalúdok, črevný trakt, a pod. V kostnej
dreni sa nachádzajú multifokálne denzné infiltráty,
rozsah infiltrácie je však obyčajne menší ako 30 %.
Charakteristickým nálezom je aj osteoskleróza
a fibróza kostnej drene.
V niektorých prípadoch je infiltrácia kostnej drene
dokázaná len imunohistochemickými metódami
(napr. CD25) alebo molekulárnymi metódami
(D816V). Väčšina pacientov má sérovú tryptázu
>20 ng/ml, ale obyčajne nepresahuje 500 ng/ml.
ISM má dobrú prognózu, takmer všetci pacienti
prežívajú dvadsať a viac rokov. V malom percente
prípadov však môže nastať evolúcia do ASM alebo
do SM-AHNMD.(1, 15)
b) Agresívna systémová mastocytóza – ASM
(ICD-O 9741/3)
ASM je oveľa menej častá ako ISM, predstavuje
asi len 5 % všetkých prípadov SM. ASM sa klinicky manifestuje poškodením orgánov, ktoré
sú infiltrované MC. Najčastejšie sú postihnuté
pečeň, slezina, kostná dreň a gastrointestinálny
trakt. Koža obyčajne nie je infiltrovaná. ASM môže
mať niekedy pomalý klinický priebeh, ale v ďalších
prípadoch progreduje veľmi rapídne. Napriek infiltrácii dôležitých orgánov je diagnóza často odhalená len histologickým vyšetrením. ASM je teda
charakterizovaná progresívnou infiltráciou rozličných orgánov, často veľkými a splývajúcimi infiltrátmi MC s následným a klinicky signifikantným

poškodením ich funkcie:
abnormálny krvný obraz - ťažké cytopénie,
leukocytóza, eozinofília, monocytóza, bazofília,
trombocytóza
hepatomegália, poškodená funkcia
splenomegália, abnormálna funkcia
malabsorbcia so stratou telesnej hmotnosti
patologické fraktúry kostí a/alebo veľké ložiská
straty kalcia v kostiach (prítomnosť samotnej osteoporózy nie je považovaná za „agresívnu“ črtu)
poškodenie iných vnútorných orgánov
Pri hodnotení horeuvedených nálezov je dôležité, že výrazná orgánomegália je sprevádzaná aj
poškodenou funkciou infiltrovaných orgánov.(14)
Opísaný bol zriedkavý subvariant ASM s výraznou
eozinofíliou v periférnej krvi a orgánoch a generalizovanou lymfadenopatiou. Označený bol ako lymfadenopatická mastocytóza s eozinofíliou.(14)
c) Systémová mastocytóza s asociovaným non-mastocytovým klonálnym hematologickým ochorením – SM-AHNMD (ICD-O 9741/3)
SM-AHNMD je druhý najčastejší typ SM, predstavuje asi 1/4 až 1/3 všetkých prípadov. V týchto prípadoch musia byť splnené WHO kritéria tak pre SM
ako aj pre AHNMD. Tým sa táto skupina ochorení
radí medzi veľmi zvláštne klinicko-morfologické
jednotky, kde sa kombinujú dva úplne odlišné morfologické obrazy a chorobné kategórie do jedného
typu SM.(25)
Veľká väčšina (asi 80–90 %) AHNMD sú myeloidné ochorenia: MDS (myelodysplastický
syndróm), MPS (myeloproliferatívny syndróm),
MDS/MPS, AML (akútna myeloblastová leukémia), CML (chronická myelocytová leukémia)
a CEL (chronická eozinofilová leukémia). Najčastejšie sú ochorenia zo skupiny MDS/MPS
(chronická myelomonocytová leukémia). Non-Hodgkinove lymfómy alebo iné lymfoidné nádorové ochorenia sú menej časté, predstavujú
približne 10–20 % všetkých AHNMD.(14, 15)
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SM-AHNMD sa prezentuje troma
histologickými obrazmi:
1. kostná dreň je výrazne hypercelulárna, zreteľné multifokálne infiltráty SM a obyčajne difúzny
a kompaktný infiltrát AHNMD
2. normocelulárna alebo hypocelulárna kostná
dreň, najmä u pacientov s plazmocytovým myelómom alebo CLL (chronická lymfocytová leukémia),
v oboch prípadoch sú infiltráty mnohopočetné, ale
samotná hemopoéza je kvalitatívne intaktná
3. „okultná“ mastocytóza, ktorá sa odhalí iba po
chemoterapii
SM-AHNMD je zaujimavá aj tým, že v oboch prítomných nádorových kategóriách je veľmi často
diagnostikovaná c-kit mutácia, ktorá môže byť
dokonca detekovaná aj v prítomných lymfoidných
nádoroch.(15)
d) MC leukémia – MCL (ICD-O 9742/3)
MCL je systémové ochorenie, ktoré je charakterizované leukemickou infiltráciou orgánov nezrelými
nádorovými MC. Ide o veľmi zriedkavý typ leukémie
so zlou prognózou. Pacienti s MCL spĺňajú kritériá pre SM, pričom krvné nátery musia obsahovať
viac než 20 % nezrelých buniek. Vo väčšine prípadov sú prítomné cirkulujúce MC v periférnej krvi.
V typických prípadoch tejto leukémie MC predstavujú viac než 10 % cirkulujúcich krvných buniek,
pri aleukemickom variante MCL je zastúpenie MC
v periférnej krvi menšie než 10 %. Väčšina pacientov je v dospelom veku, kožné lézie obyčajne nie sú
prítomné. Klinické symptómy sú často prejavom
multiorgánového zlyhávania.(14, 15)
WHO klasifikácia mastocytóz 2016 (1, 12, 13, 14, 15)
Kutánna mastocytóza (CM): Urticaria pigmantosa (UP) – makulopapulózna kutánna mastocytóza
(MPCM); difúzna kutánna mastocytóza (DCM), mastocytóm kože, bez systémového postihnutia, väčšina
prípadov sú deti, prognóza dobrá (Obr. 3, 4).
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Systémová mastocytóza (SM): Indolentná (lenivá)
mastocytóza (ISM) – neprítomné B ani C nálezy,
väčšina pacientov sú dospelí, prognóza dobrá.
Smoldering (tlejúca) SM (SSM): 2 alebo viac B-nálezov, nie C nálezy, prognóza dobrá +-.
SM asociovaná s hematologickou neopláziou (SM-AHN): SM kritériá a WHO diagnostické kritériá pre
AHN sú splnené, často v asociácii s myeloidnými
AHN (MPN, MDS, MPN/MDS) raritne lymfoidná
AHN; prognóza závisí na type SM alebo AHN.
Agresívna SM (ASM): najmenej jedno z C nálezov,
prognóza zlá.
Mastocytárna luekémia (MLC), 20% MCs infiltrácia
vzoriek BM; viac ako 10 % MCs v PB vzorkách;
prognóza veľmi zlá.
Mastocytový sarkóm (MCL): raritná forma solídneho MC nádoru vysokého stupňa malignity, veľmi
atypické MCs, prognóza veľmi zlá.
(Vysvetlivky: ANC – absolútny počet neutrofilov;
BM – kostná dreň; Gl-gastointestinálny trakt; Hb
– hemoglobín; MCs – mastocyty; MDS – myelodysplastický syndróm; MPN – myeloproliferatívna
neoplázia; PB – periférna krv)
B-nálezy:
(a) BM biopsia vykazuje väčšiu ako 30 % infiltráciu MCs (ložiskové, denzné agregáty), sérová
tryptáza nad 200 ng/ml
(b) znaky dysplázie alebo myeloproliferácie v non
MC líniách, ale insuficientné kritériá na definíciu diagnózy hematologickej neoplázie (AHN) s normálnym alebo mierne abnormálnym krvným obrazom
(c) hepatomegália bez postihnutia hepatálnych
funkcií a áno alebo nie s palpačnou splenomegáliou bez hypersplenizmu, nie alebo s palpačnou
lymfadenopatiou

C-nálezy:
(a) poškodenie BM pozostávajúce z infiltrácie neoplastickými MCs s následnou cytopéniou (ANC
menej ako 1,0 x 10 9/L, Hb menej ako 100 g/L,
trombocyty menej ako 100 x 10 9/L)

(c) postihnutie skeletu s veľkými (niekoľko centimetrovými osteolytickými léziami a bez alebo
s patologickými fraktúrami) vyvolanými lokálnymi
SM infiltrátmi

(b) palpačná hepatomegália so SM poškodenými
funkciami pečene ako ascites, bez alebo s portálnou hypertenziou

(d) palpačná spenomegália s hypersplenizmom;
malabsorbcia so stratou váhy v súvislosti s GI MC
infiltrátmi
Závěr

Mastocytóza predstavuje širokú paletu rôznych typov ochorení od benígnych foriem
až po raritné onkologické ochorenia vysokého stupňa malignity s veľmi zlou prognózou. Problematike mastocytózy sa vo svete venuje veľa vedeckých tímov so stále
kvalitnejšou klasifikáciou a diagnostikou predovšetkým z oblasti molekulovej biológie
a genetiky, z čoho vyplývajú
stále modernejšie diagnosProf. MUDr. Martin Péč, PhD.
Vedúci Ústavu lekárskej biológie
tické a liečebné možnosti.
Jesseniova lekárska fakulta
Univerzita Komenského, Malá Hora 4, 036 01 Martin
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Efektivní terapie psoriázy
Vysoká účinnost 1,2 • Rychlý nástup účinku 3
• Pohodlná aplikace
Název přípravku: Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna. Složení: Jeden gram kožní pěny obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni
dipropionas). Léková forma: Kožní pěna. Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. Dávkování: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týdny. Maximální denní dávka nemá překročit 15 g, tj.
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny. 15 g odpovídá množství, které je z nádobky aplikováno, pokud je aplikátor zcela stlačen po dobu zhruba jedné minuty. Dvousekundová aplikace odpovídá přibližně množství 0,5 g.
0,5 g pěny má pokrýt plochu kůže odpovídající přibližně velikosti dlaně dospělého člověka. Pokud jsou používány další topické přípravky s obsahem kacipotriolu, celková denní dávka kalcipotriolu nemá překročit 15 g. Celková ošetřená
plocha těla nemá překročit 30 %. Porucha funkce ledvin a jater: Bezpečnost a účinnost u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo těžkými poruchami funkce jater nebyla hodnocena. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost
u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Způsob podání: Před použitím je třeba nádobku protřepat po dobu několika sekund. Aplikuje se ze vzdálenosti nejméně 3 cm od kůže držením nádobky v jakémkoliv směru kromě horizontálního.
Koupání ani sprchování bezprostředně po aplikaci se nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Erytrodermická a pustulózní psoriáza. Vzhledem k obsahu kalcipotriolu je Enstilar
kontraindikován u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku. Vzhledem k obsahu kortikosteroidu je Enstilar kontraindikován při následujících stavech: virové (např. herpetické infekce nebo varicella) kožní léze, mykotické nebo
bakteriální kožní infekce, parazitární infekce, kožní projevy tuberkulózy, periorální dermatitida, atrofická kůže, atrofické strie, fragilita kožních žil, ichthyóza, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, vředy a rány. Zvláštní upozornění a opatření
pro použití: Kvůli systémové absorpci se mohou objevit i během topické léčby kortikosteroidy nežádoucí účinky, které byly pozorovány u systémové léčby kortikosteroidy, jako je suprese kůry nadledvin nebo porucha kompenzace diabetu
mellitu. Je nutné se vyhnout aplikaci pod okluzivní obvaz, na velké plochy poškozené kůže, na sliznice nebo do kožních záhybů. Nepoužívat na obličej a genitálie. Po každé aplikaci umýt ruce. Při léčbě psoriázy topickými kortikosteroidy
existuje po přerušení léčby riziko generalizované pustulózní psoriázy nebo rebound fenoménu. Doporučuje se vyhýbat nadměrné expozici přirozenému nebo umělému slunečnímu záření. Pomocnou látka butylhydroxytoluen může
způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznic. Interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Těhotenství a kojení: U těhotných žen není dostatek údajů. Enstilar se může používat během
těhotenství pouze, pokud očekávaný přínos vyváží případné riziko. Při předepisování přípravku Enstilar kojícím ženám je zapotřebí opatrnosti. Pacientka má být upozorněna, že během kojení nemá aplikovat Enstilar na pokožku prsou.
Nežádoucí účinky: Méně časté: folikulitida, hyperkalcemie, kožní hyperpigmentace, rebound fenomén, svědění v místě aplikace, podráždění v místě aplikace. Vzácné: hypersenzitivita. Nežádoucí účinky související s farmakologickou
třídou kalcipotriolu a betamethasonu: reakce v místě aplikace, pruritus, podráždění kůže, pocit pálení a píchání, suchá kůže, erytém, vyrážka, dermatitida, zhoršení psoriázy, fotosenzitivita, atrofie kůže, teleangiektazie, strie, folikulitida,
hypertrichóza, periorální dermatitida, alergické kontaktní dermatitidy, depigmentace a koloidních milia, hypersenzitivní reakce včetně velmi vzácných případů angioedému a faciálního edému, velmi vzácně systémové účinky způsobující
hyperkalcemii nebo hyperkalciurii, generalizovaná pustulózní psoriáza. Systémové reakce po topickém použití kortikosteroidů jsou u dospělých vzácné, avšak mohou být závažné (adrenokortikální suprese, katarakta, infekce, poruchy
kompenzace diabetu mellitu a zvýšení nitroočního tlaku). Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádobka: může se roztrhnout, pokud je vystavena horku. Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nepropichujte nebo nepalte ani po vyprázdnění. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. Neuchovávejte v blízkosti vzniku jisker, otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. V blízkosti
nádobky nekuřte. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: 46/254/16-C. Způsob výdeje a hrazení: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 10. 8. 2018. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte úplnou verzi souhrnu údajů o přípravku.
Reference:
1. Koo J et al. J Dermatolog Treat. 2016 Mar; 27(2): 120-127 | 2. Lebwohl MG et al. J Clin Aesthet Dermatol; in press: | 3. Leonardi C et al. J Drugs Dermatol 2015; 14: 1468-1477

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

