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*Pacienti ve středním a vysokém riziku dle IMDC. #Po předchozí kombinované chemoterapii na bázi fl uorpyrimidinu.

Pokročilý
maligní melanom

v 1. linii

Pokročilý
renální karcinom

v 1. linii*

Metastazující NSCLC
v 1. linii – v kombinaci

s chemoterapií

Neresekovatelný 
maligní mezoteliom 

pleury v 1. linii

Metastazující
dMMR/MSI-H CRC

  u předléčených pacientů#

7356-CZ-2100102

ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace*: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Adjuvantní 
léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC po předchozí chemoterapii 
u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny v první linii u dospělých bez EGFR nebo ALK. Maligní mezoteliom pleury (MPM): v kombinaci s ipilimumabem k léčbě neresekovatelného MPM u nepředléčených dospělých. Renální karcinom (RCC):
monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem; v kombinaci s kabozantinibem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých. Klasický Hodgkinův 
lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po 
léčbě platinovými deriváty u dospělých. Kolorektální karcinom s fenotypem dMMR/MSI-H (dMMR/MSI-H CRC): v kombinaci s ipilimumabem terapie dMMR/MSI-H CRC po kombinované chemoterapii na bázi fl uorpyrimidinu u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně 
pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Skvamózní karcinom jícnu (ESCC): monoterapie neresekovatelného pokročilého, rekurentního nebo metastazujícího ESCC u dospělých po předchozí kombinované chemoterapii 
na bázi fl uorpyrimidinu a platiny. Adjuvantní léčba karcinomu jícnu nebo gastroezofageální junkce (EC nebo GEJC): monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s EC nebo GEJC po předchozí neoadjuvantní chemoradioterapii. Adenokarcinom žaludku, gastroezofageální junkce (GEJ) 
nebo jícnu: v kombinaci s chemoterapií na bázi fl uorpyrimidinu a platiny k léčbě v první linii u dospělých s HER2-negativním pokročilým nebo metastazujícím karcinomem žaludku, GEJ nebo jícnu, jejichž nádory exprimují PD-L1 s kombinovaným pozitivním skóre (CPS) ≥ 5. Dávkování 
a způsob podání*: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny (všechny indikace) nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom), u adjuvantní léčby EC nebo GEJC 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg i.v. 
infuzí (30 min) každé 4 týdny po dobu prvních 16 týdnů a následně 480 mg i.v. infuzí (30 min) každé 4 týdny. Kombinace s ipilimumabem: Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab 
i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. MPM: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) 
každých 6 týdnů. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů 
(480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. dMMR/MSI-H CRC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny. Kombinace s kabozantinibem: RCC:
240 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg nivolumabu i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny s kabozantinibem 40 mg perorálně každý den. Kombinace s ipilimumabem a chemoterapií: NSCLC: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s ipilimumabem 
1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každých 6 týdnů a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny každé 3 týdny. Kombinace s chemoterapií: Adenokarcinom žaludku, GEJ nebo jícnu: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s chemoterapií na bázi fl uorpyrimidinu a platiny nebo 
240 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny s chemoterapií na bázi fl uorpyrimidinu a platiny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby po dobu max.12 měsíců a u léčby NSCLC v kombinaci, MPM v kombinaci, 
adenokarcinomu žaludku, GEJ nebo jícnu v kombinaci a RCC v kombinaci s kabozantinibem po dobu max. 24 měsíců. Léčba kabozantinibem pokračuje do progrese nebo nepřijatelné toxicity. Další podrobnosti dávkování viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo 
na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se dávka 
kortikosteroidů snižuje postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, autoimunitním onemocněním, 
symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými 
enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje 
během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky*: Velmi časté: infekce horních cest dýchacích, snížená chuť k jídlu, bolest 
hlavy, periferní neuropatie , dyspnoe, kašel, průjem, zvracení, nauzea, bolest břicha, zácpa, vyrážka, svědění, únava, horečka, otok, lymfopenie, hyperglykemie, anemie, hyponatremie, hypoalbuminemie, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperkalemie, 
hypokalcemie, leukopenie, hypomagnesemie, neutropenie trombocytopenie, hypokalemie, hypoglykemie, hyperkalcemie; u kombinace s ipilimumabem, příp. chemoterapií dále i hypotyreóza, hypertyreóza, závrať, hypertenze, kolitida, suchá kůže, artralgie, muskuloskeletální bolest, 
zvýšený celkový bilirubin a zvýšené transaminázy; u kombinace s kabozantinibem dále i dysgeusie, dysfonie, stomatitida, dyspepsie, syndrom palmoplantární erytrodysestezie, svalové spasmy, proteinurie, hypofosfatemie, hypermagnezemie, hypernatremie a snížená tělesná 
hmotnost. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním 
obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-003. Datum poslední revize textu: říjen 2021. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění 
v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii, kombinaci s ipilimumabem a v adjuvanci, pokročilý renální karcinom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic v monoterapii, klasický Hodgkinův lymfom a skvamózní karcinom hlavy a krku.

Název přípravku: YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Ipilimumabum 5 mg v 1 ml koncentrátu. Terapeutické indikace*: Melanom: monoterapie pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších; 
v kombinaci s nivolumabem léčba pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): v kombinaci s nivolumabem a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny léčba metastazujícího NSCLC v první linii u dospělých bez 
EGFR nebo ALK. Maligní mezoteliom pleury (MPM): v kombinaci s nivolumabem k léčbě neresekovatelného MPM u nepředléčených dospělých. Renální karcinom (RCC): v kombinaci s nivolumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. 
Kolorektální karcinom s fenotypem dMMR/MSI-H (dMMR/MSI-H CRC): v kombinaci s nivolumabem terapie dMMR/MSI-H CRC po kombinované chemoterapii na bázi fl uorpyrimidinu u dospělých. Dávkování a způsob podání*: Melanom: Monoterapie: Indukční režim: 3 mg/kg i.v. infuzí 
(90 min) každé 3 týdny, celkem 4 dávky. Celý indukční režim (4 dávky) je třeba dodržet dle tolerance, bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí. Kombinace s nivolumabem: 3 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (90 min) s 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny 
u prvních 4 dávek, dále nivolumab v monoterapii i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. NSCLC: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) každých 
6 týdnů v kombinaci s nivolumabem 360 mg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny každé 3 týdny. MPM: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) každých 6 týdnů s nivolumabem 360 mg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny. RCC: 1 mg/kg ipilimumabu 
i.v. infuzí (30 min) s nivolumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 
4 týdny. dMMR/MSI-H CRC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny. U kombinované léčby léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo 
dokud ji pacient snáší, u NSCLC a MPM po dobu max. 24 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo život 
ohrožující, se mohou týkat GIT, jater, kůže, nervové, endokrinní nebo jiné orgánové soustavy. Pokud není identifi kována jiná etiologie, je nutno průjem, zvýšenou frekvenci stolic, krvavou stolici, zvýšení jaterních testů, vyrážku a endokrinopatii považovat za zánětlivé a související 
s ipilimumabem. U pacientů se závažnou aktivní autoimunitní chorobou, kde je další imunitní aktivace potenciálně bezprostředně život ohrožující, se přípravek nemá podávat. Interakce: Ipilimumab je lidská monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 
(CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Použití antikoagulancií zvyšuje 
riziko GIT krvácení; pacienti se souběžnou léčbou antikoagulancii musí být pečlivě monitorováni. Těhotenství a kojení: Ipilimumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci. Není známo, zda se ipilimumab vylučuje do 
lidského mléka. Nežádoucí účinky*: Velmi časté: snížená chuť k jídlu, průjem, zvracení, nauzea, vyrážka, pruritus, únava, reakce v místě injekce, pyrexie, v kombinaci s nivolumabem, příp. chemoterapií dále i infekce horních cest dýchacích, hypotyreóza, hypertyreóza, bolest hlavy, 
závrať, hypertenze, dyspnoe, kašel, kolitida, bolest břicha, zácpa, suchá kůže, artralgie, muskuloskeletální bolest, otok, zvýšení AST, ALT, celkového bilirubinu, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, dále hyperglykémie, hypoglykémie, lymfopenie, leukopenie, neutropenie, 
trombocytopenie, anemie, hypokalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie. Další nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba.
Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/11/698/001-2. Datum poslední revize textu:
srpen 2021. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii i kombinaci s nivolumabem a pokročilý renální karcinom v kombinaci s nivolumabem. 

Výdej těchto léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Dříve, než je předepíšete, přečtěte si, prosím, úplné znění příslušného Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o těchto přípravcích jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) 
http://ema.europa.eu nebo jsou dostupné u zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, tel.: +420 221 016 111, www.b-ms.cz.

* Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku

Reference: Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2021; Yervoy® (ipilimumab), Souhrn údajů o přípravku, 2021.



Procházím čekárnou. Už není tak nabitá k prasknutí, jak bývala. Těch 
150 až 290 pacientů denně se určitě lépe rozptýlí do dvou objektů než 
do jednoho. V říjnu jsme otevřeli naproti hlavní budově kliniky ještě jeden 
nový ambulantní provoz. Kromě ordinací je tam druhý operační sál, denní 
stacionář a projektována je vedle i nová kavárna s čekárnou, zasedací 
místnost a zázemí. Projekt a územní rozhodnutí už máme, tak jen do toho. 
Pan Štístko je ale na Opdivu „přišpendlen“ stále ve své oblíbené původní 
ambulantní místnosti. Stacionáři naproti zatím vévodí složený nábytek ze 
suterénu, ve kterém se rekonstruuje venerologie, aplikační místnost na 
testy, stážovna a technické místnosti. Štístkovy metastázy melanomu jsou už několik let Opdivem stabili-
zovány a nijak ho neomezují v běžném fungování, a tradice aplikace mu tak zůstala.

„Prý jste byl minulý týden na služebce,“ zahájil small talk. To ale neměl dělat. Začal jsem rozjímat  
a logorea začala. Cesta do zahraničí v době kovidu se dá dnes možná přirovnat k nabídce služební cesty 
„pro náročné cestovatele za hranice všedních dnů“ s Čedokem podle katalogu sezóny 1972/73. Také tam 
tehdy inzerovali jeden (a skutečně jen jeden) zájezd do Říma luxusním autokarem Karosa. Když se do něj 
člověk dostal, z radosti udělal řadu ústupků. Jako já minulý týden. Sice s určitými modifikacemi, ale stejně 
jako někdo v sedmdesátkách. Dříve byl totiž letecký zájezd vnímán jako těžký nadstandard, dnes je to 
nejen nejpraktičtější, ale často také nejlevnější forma dopravy.

Takže jak to bylo? Ve 4:15 zvoní budík. „Už? Mám to zapotřebí?“ říkám si ještě v polospánku. Vždyť 
jsem šel v jednu do postele. Rychle se ale probírám. „Už je to tady, už je to tady,“ pobrukuji si za chvilku 
s kartáčkem v ústech. Stejně nic moc. Chce to sprchu. Ale ne. Studenou samozřejmě ne. I teplá člověka 
příjemně probudí a uvede do reality. Vždyť ses na to celou pandemii těšil. Meeting v Římě! Žádné online  
u počítače. Natvrdo. Onsite. Fiumicino volá. Ale nejdřív Václav Havel, Franz Josef Strauss, prostě asi nějací 
letci, po kterých pojmenovali letiště. Airbus A319-100 od Lufthansy už na mě čeká v gate C10. Jestli ten 
pilot, kterého zahlédnu za předním okénkem, je tak pěkně vyspalý, jako já, tak ten Řím je dnes docela na 
vodě. Ale letuška, která mi dává dezinfekční ubrousek, kruhy pod očima nemá, snad tedy Fly OK, i když 
to není let s výsostným znakem OK (ČSA), ale s LH. Sednu si na své místo, vdechuji známé mikroklima 
respirátoru, startujeme, letová hladina, otevírám notebook a pracovat... Nejdřív začnu s úvodníkem pro 
českou verzi British Journal of Dermatology, ale musím se i připravit na odpoledne a celý zítřek. Ve výboru 
Evropské asociace dermatoonkologie máme v Itálii na programu aktualizaci doporučených postupů u me-
lanomu. Probíráme i pana Štístka a jemu podobné pacienty s Opdivem, ale především postupujeme podle 
publikovaných článků na toto téma a hodnotíme jejich „váhu“ z pohledu obecných guidelines. 

Končíme v pátek večer. Další den je sobota. Dopoledne aspoň na chvilku vyběhnu Španělské schody  
a zkontroluji, jestli se na římské skyline během kovidu nic nezměnilo. Vše je ve „věčném městě“ bez 
větších změn, i když z té jeho téměř třítisícileté historie mohu osobně posoudit jen posledních 40 let, 

VIRTUAL INSTEAD OF FACE-TO-FACE  
VS. FACE-TO-FACE INSTEAD OF VIRTUAL

1
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1 Pozdrav z „věčného města“

před kterými jsem v něm byl poprvé. Ještě rychle 
obligátní fotka z mobilu na sociální sítě… já vím, 
má být jako pořádné selfíčko správně našikmo  
a s vyceněnými zuby, ale já jsem ta stará škola, tak 
ho prosím akceptujte takhle postaru (obr. 1), a už 
taxík na Fiumicino, ať mi to neuletí.

Bude dnešní cesta do zahraničí zase na dlouhou 
dobu kvůli pandemii poslední? Víte přece, že jsem 
pořádal každoroční kurz Evropského dermatolo-
gického fóra Euroderm Excellence pro stovku mla-
dých evropských dermatologů v Římě na podzim 
roku 2020. Tedy přesněji – kvůli kovidu jsme ho 
vloni nechtěli pořádat online, a tak jsme ho pře-
sunuli na 29. a 30. května 2021 a čekali, jestli se  
v Římě uvidíme, nebo ne. Viděli jsme se, ale bo-
hužel zase jen online. Tak chápete, že jsem si ten 
Řím s určitým zadostiučiněním prožíval aspoň teď 
na podzim. Švýcaři ale ve stejný den, kdy jsem na-
stupoval do letadla, večer rozhodli, že každý, kdo 
k nim přiletí, musí do karantény, když to přeženu, 
jestli má „nudli u nosu“, nebo ne. Přitom ale Evrop-
ské dermatologické fórum plánuje svůj pravidelný 

výroční kongres v lednu v Montreux zase prezenčně. Mám tam plenární přednášku na téma Virtual instead 
of face-to-face meeting. Asi je vám jasné, jaká je moje priorita, tedy ksicht-na-ksicht, jak by parafrázovaně 
řekl jeden můj spolužák ze základky, který jako IT specialista používá místo termínu interface raději krásný 
český obrozenecký výraz meziksicht. Na druhou stranu si dovedu už i představit, že v pátek 21.1.2022 
mezi 15:00 a 15:20 h odskočím z ordinace do pracovny k počítači, odpřednáším něco rychle do LCD dis-
pleje a v 15:25 h ošetřím před víkendem ještě posledního pacienta. Má to také něco do sebe. V podstatě  
i takhle si můžete dát rychlý kafe nebo sklenku červeného s přáteli, ale podle mě to běžný kongres není, 
prostě to tak nějak není ono. 

I to byl důvod, proč jsme ve stejnou sobotu, kdy Švýcaři zamkli Švýcarsko, rozhodli po zveřejněných 
opatřeních vlády ČR, že nezorganizujeme náš 16. kongres českých a slovenských dermatologů letos 
narychlo jen online, ale přesuneme ho na příští rok. Kvůli již připravovanému 17. kongresu s rezervací 
hotelu v Jasné ale až na 13.–15. října 2022, zase onsite do Olomouce. Všichni se chceme přece vidět ve 
3D a ne ve 2D. Necháme se také překvapit, co nám virus dovolí 24.2.2022 s Dermatologickým updatem 
v pražském hotelu Grandior. Určitě ho uspořádáme a vše také směřujeme tak, abychom se mohli sejít v 
jeho prostorech. Heslo je Face-to-face instead of virual meeting.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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KONTAKTNÍ ALERGIE  
NA VLASOVOU KOSMETIKU
Karlová, I.   Klinika chorob kožních a pohlavních Fakultní nemocnice Olomouc

SOUHRN: Vlasová kosmetika může obsahovat alergeny, které vyvolávají kontaktní alergickou der-
matitidu. Jedná se o širokou paletu látek s různě vysokým senzibilizačním potenciálem. Přecitlivělost 
mohou vyvolat běžně používané vonné substance, konzervační látky, parafenylendiamin v barvách 
na vlasy. Z povrchově aktivních látek nejčastěji senzibilizuje kokamidopropyl betain. V článku je uve-
deno procento senzibilizace vybraných alergenů vlasové kosmetiky za posledních 5 let v souboru  
1 356 pacientů, kteří byli testováni epikutánními testy na Klinice chorob kožních a pohlavních Fakultní 
nemocnice Olomouc. K testování byly použity alergeny evropské standardní sady a sady obsahující 
pomocné látky v kosmetice. Nejvyšší procento senzibilizace bylo prokázáno u konzervačních látek ze 
skupiny isotzhiazolinů a u vonných substancí.

KLÍČOVÁ SLOVA: vlasová kosmetika – alergeny – kontaktní alergická dermatitida

SUMMARY: Contact allergy to hair cosmetics. Hair cosmetics can contain allergens that could provoke 
contact allergic dermatitis. It is a wide range of substances with different sensitization potential. Hypersen-
sitivity can be caused by commonly used fragrances, preservatives, paraphenylenediamine in hair dyes.
Of the surfactants most often sensitizes cokamidopropyl betaine. The percentage of sensitization of se-
lected hair cosmetic allergens in the last 5 years is reported in a group of 1356 patients who have been 
tested by patch tests at the Department of  Dermatology  the University Hospital Olomouc. European 
standard series  and cosmetic series  were used for testing. The highest percentage of sensitisation was 
demonstrated in preservatives in the isotzhiazolin group and in fragrant substances.

KEY WORDS: hair cosmetics – allergens – allergic contact dermatitis

Denně používané přípravky vlasové kosmetiky mohou 
obsahovat alergeny způsobující kontaktní přecitlivělost.

Vlasy jsou považovány za korunu krásy. Přípravky 
vlasové kosmetiky jsou denně používány k mytí 
vlasů, tvorbě a fixaci účesu, barvení i odbarvová-
ní, k trvalým úpravám vlasů. Vlasová kosmetika je 

představována nejen nejčastěji používanými šam-
póny, ale i laky na vlasy, tužidly, kondicionéry, gely, 
vlasovými maskami, oleji, vosky, barvami na vlasy 
a dalšími preparáty. Tyto prostředky jsou tvořeny 
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mnohými, zejména chemickými, ale i přírodní-
mi látkami, z nichž některé mohou senzibilizovat  
a vyvolat kontaktní alergickou dermatitidu. Jejím 
nejčastějším klinickým projevem jsou ekzémová 
ložiska ve kštici, na obličeji, očních víčkách, tvá-
řích, uších a krku, ve kštici mohou být provázeny 
vypadáváním vlasů. Senzibilizaci vyvolávají zejmé-
na alergeny obsažené v tzv. leave-on produktech, 
které zůstávají v kontaktu s pokožkou, méně často 
vzniká po tzv. rins-off produktech, které se opla-
chují.(1)

Nejvíce používaným prostředkem při péči o vlasy 
jsou šampóny. Obvykle se skládají z 10–30 látek 
s různou funkcí. Obsaženy jsou v nich například 
povrchově aktivní látky (surfaktanty), které zajišťují 
mytí a pěnění, konzervační látky pro stabilizaci pro-
duktu, vůně a další. Řada šampónů má obdobné 
složení a různé výrobky obsahují často stejné aler-
geny. Proto i při změně šampónu může kontaktní 
alergická dermatitida přetrvávat.(1,2)

Hlavní složkou šampónů jsou povrchově aktivní 
látky, které zajišťují detergenční a pěnící účinek, 
podporují odstranění nečistot z povrchu vlasů. 
Nejznámějším zástupcem je lauryl sulfát sodný, 
který má dobré pěnící vlastnosti a je velmi účinný 
při odstraňování mastných nečistot. Jde o dráž-
divou látku, ale jen zřídka senzibilizuje. Naopak 
od 70. let používaný kokamidopropyl betain je 
častou příčinou kontaktní alergické dermatitidy 
po aplikaci šampónu. Během jeho výroby vznikají  
meziprodukty dimethylaminopropylamin (DMAPA)  
a amidoamin, které mohou také senzibilizovat. 
Kokamidopropyl betain nedráždí oči, je však 
schopen vyvolat kontaktní alergii, i když je v kon-
taktu s pokožkou krátce. Látkou s ještě vyšším 
senzibilizačním potenciálem se jeví meziprodukt 
DMAPA.(3)

Přecitlivělost byla kokamidopropyl betain byla pro-
kázána u 1,2 % pacientů ze souboru 1 356 testova-
ných epikutánními testy na Klinice chorob kožních 

a pohlavních Fakultní nemocnice Olomouc v letech 
2016–2020. Kokamidopropyl betain není obsažen 
ve standardní sadě testů, ale v sadě pomocných 
látek v kosmetice, která byla testována současně 
se sadou standardní.

Alkyl glykosidy jsou povrchově aktivní látky na bázi 
cukru. Vyrábějí se reakcí glukózy s mastnými al-
koholy např. z kokosového nebo palmového ole-
je, jsou biologicky odbouratelné, tedy ekologicky 
příznivé. Představiteli jsou například lauryl glykosid 
nebo decyl glykosid. I když byly v minulosti na-
hrazovány jinými surfaktanty, od devadesátých let 
znovu roste jejich obliba v kosmetice. Jsou to látky 
nedráždivé, mohou však senzibilizovat a vyskytuje 
se mezi nimi zkřížená reaktivita. Kontaktní alergie 
na glykosidy často není diagnostikována, protože 
nejsou součástí běžně užívaných testovacích sad, 
během posledních let se však zvyšuje. Decyl gly-
kosid je také obsažen v běžně používaném UV filtru 
Tinosorb M.(4)

Parfemace jsou častou příčinou kontaktní alergie 
na vlasovou kosmetiku. Jsou obsaženy v 95 % 
šampónů i ve většině dalších produktů. Vzhledem 
k tomu, že šampóny jsou jen krátce v kontaktu  
s pokožkou, jsou jejich vonné substance méně 
často zdrojem senzibilizace než vůně obsažené  
v jiných přípravcích vlasové kosmetiky, např.  
v tužidlech, vlasových maskách, lacích. Vůně jsou 
obsaženy v testovacích směsích fragrance mix  
I (skořicový alkohol, skořicový aldehyd, eugenol, 
alfa amylskořicový aldehyd, hydroxycitronellal, ge-
raniol, isoeugenol a oak moos absolute) a fragran-
ce mix II (lyral, citral, citronellol, farnesol, hexyl-
skořicový aldehyd, kumarin), které jsou součástí 
Evropské standardní sady.(5)

Více než 150 vonných látek může způsobit sen- 
zibilizaci, látkami s nejvyšším senzibilizačním po-
tenciálem jsou linalool, limonen, lyral, tree moss  
a oak moss absolute, isoeugenol, skořicový al-
kohol a skořicový aldehyd.(6) Přecitlivělost na 
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1 Kontaktní alergická dermatitida po barvě  

na vlasy obsahující PPD 

fragrance mix I byla zjištěna u 5,4 % a na fragrance 
mix II u 2,8 % testovaných. 

Nedílnou součástí vlasové kosmetiky (šampónů, 
vlasových kondicionérů, pěnových tužidel, gelů  
a dalších produktů) jsou konzervační látky, které 
brání degradaci kosmetických přípravků mikroor-
ganismy. Nejvyšší senzibilizační potenciál z nich vy- 
kazují isothiazoliny. Kromě širokého použití v kos- 
metice se používají i v běžných čistících prostřed-
cích a ke konzervaci průmyslových kapalin. Kon-
zervační látka Kathon CG je směs methylisothia-
zolinu (MI) a methylchlorisothiazolinu (MCI) v po- 
měru 1:3. Jeho koncentrace v kosmetických pro-
duktech je v Evropské unii limitována, od roku 
2015 je povolena pouze v tzv. rinse-off produktech  
do 0,0015 %, použití v tzv. leave-on kosmetic-
kých produktech není bezpečné.(7,8) V evropské 
standardní sadě je obsažen Kathon CG a methy-
lisothiazolin. Procento senzibilizace na Kathon 
CG bylo zjištěno u 9,4 % a na  methylisothiazolin  
u 9,7 % testovaných.

Dalšími konzervačními látkami ve vlasové kosmeti-
ce, které mohou senzibilizovat, jsou látky uvolňující 
formaldehyd (např. Quaternium-15, imidazolidinylu-
rea, diazolidinylurea, bronopol, DMDM-hydantoin). 

Naopak parabeny jsou jen zřídka příčinou kontaktní 
přecitlivělosti. Ve studii, ve které byl srovnáván sen-
zibilizační potenciál běžně používaných konzervač-
ních látek (paraben mix, quaternium-15, imidazolidi-
nylurea, diazolidinylurea, formaldehyd, methyldibro-
mo-glutaronitril, Kathon CG), byly parabeny nejmé-
ně často zdrojem senzibilizace.(9) Senzibilizovaných 
pacientů v uvedeném souboru bylo pouze 0,7 %.

Příčinou kontaktní přecitlivělosti na vlasovou kos-
metiku mohou být i další látky jako například pro-
pylenglykol, který se používá jako změkčovadlo 
a konzervační látka, jodpropynyl butylkarbamát  
s fungicidními a baktericidními vlastnostmi, ben-
zophenon 3, který slouží zejména jako UV filtr, ale 
jeho použití v kosmetice obecně, včetně kosmetiky 
vlasové, je velmi široké. Konzervační látky nejsou 
obsaženy v tuhých šampónech, které lze při proká-
zané alergii na tyto substance doporučit.(1)

Barvy na vlasy se používají k zakrývání šedin, 
úpravě barvy ve smyslu ztmavení či zesvětlení 
přirozených odstínů vlasů. Permanentní a semiper-
manentní barvy jsou velmi oblíbené pro svoji tr-
vanlivost a širokou paletu odstínů, obsahují zejmé-
na parafenylendiamin (PPD), toluen-2,5-diamin  
a paraminofenol. PPD je látkou s vysokým senzi- 
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2 Výrazný otok očních víček jako projev  

kontaktní alergie na PPD
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bilizačním potenciálem. Patří mezi tzv. paraami-
nosloučeniny, proto existuje zkřížená reaktivita 
s látkami této skupiny, tedy kyselinou paraami- 
nobenzoovou, benzokainem, isopropylparafeny-
lendiaminem (IPPD) obsaženým v černé gumě. 
Velmi často je pozorovaná také zkřížená reakce 
mezi PPD, toluen-2,5-diaminem a 2-nitro-p-phe-
nylendiaminem.(2,5) Kontaktní senzibilizace na PPD 
se může projevovat různě intenzivně od mírného 
erytému ve kštici až po silné reakce s otoky očních 
víček, výsevem papulovezikul a macerací.(2) Přecit-
livělost byla prokázána u 3,5 % testovaných z výše 
uvedeného souboru pacientů.

I další ingredience v barvách na vlasy jako například 
resorcinol, aminofenol, 4-amino-2 hydroxytoluen 
mohou být příčinou kontaktní alergické dermatiti- 

dy.(10) Přírodní barvy, které obsahují hennu a přírod-
ní pigmenty, obvykle nesenzibilizují. Nikl může být 
příčinou kontaktní alergie na kovové barvy.(2)

Amonium persulfát je přidáván k peroxidu vodíku, 
aby bylo dosaženo světlých odstínů při odbarvo-
vání vlasů. Může vyvolat kontaktní alergickou der-
matitidu, ale i reakci časného typu (kopřivku, otok 
obličeje, astma, synkopu).(2) V retrospektivní studii 
The North American Contact Dermatitis Group z let 
2015–2018 byla prokázaná kontaktní senzibiliza-
ce na amonium persulfát u 1,8 % testovaných.(10)  
K trvalým úpravám vlasů používaný glyceryl thio-
glykolát byl dříve hlavním profesionálním kontakt-
ním alergenem u kadeřnic a kadeřníků. Vzhledem 
ke klesající oblibě tzv. trvalých, došlo i k poklesu 
senzibilizace na tuto látku.(5)
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Denně používané přípravky vlasové kosmetiky mohou obsahovat alergeny způsobu-
jící kontaktní přecitlivělost. Mezi látky s nejvyšším senzibilizačním potenciálem patří 
konzervační látky isothiazoliny, vonné substance a PPD obsažený v tmavých barvách 
na vlasy. Tyto alergeny jsou obsaženy v Evropské standardní sadě. Naopak některé 
senzibilizující látky vlasové kosmetiky v ní obsaženy nejsou (zejména kokamidopro-
pyl betain, glykosidy a další). 
Proto je třeba při podezření 
na alergii na tyto substance 
doplnit epikutánní testy s tě-
mito konkrétními alergeny.
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SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE (STI) V ČR – AKTUÁLNÍ SITUACE

ÚVOD
Spektrum sexuálně přenosných infekcí (sexua-
lly transmitted infections – STI), vyskytujících se  
v ČR, je velmi pestré a v zásadě kopíruje výskyt 
v rozvinutém světě, zejména v západní Evropě. Je 
to dáno intenzivními sociokulturními vztahy, které 
mezi našimi občany a vnějším světem bez ome-
zení fungují již od roku 1990. Kromě tradičních 
tzv. „pohlavních nemocí“, jejichž surveillance v ČR 
probíhá bez přerušení do roku 1949, jako je syfilis 
a kapavka, případně tropických STI, jsou v součas-
né době běžně diagnostikovány infekce Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium. Moderní 
diagnostické možnosti (polymerázová řetězová 
reakce, PCR) přinášejí velký komfort při průkazu 
jednotlivých původců a umožňují využít k detekci 
široké spektrum různých druhů biologického ma-
teriálu. V současné době je vhodné osvojit si vyu-
žití zejména multiplexních variant PCR k současné 
detekci koinfekcí bakteriálních, virových a parazi-
tárních STI agens. Tento přístup umožňuje vhodně 
kombinovat antibiotickou terapii a účinněji zame-
zit šíření infekcí, které zvyšují riziko přenosu HIV. 
Změny v sexuálním chování jsou velkou výzvou 

SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE 
(STI) V ČR – AKTUÁLNÍ SITUACE
Zákoucká, H.   Oddělení Sexuálně přenosných infekcí, Státní zdravotní ústav Praha

SOUHRN: Spektrum sexuálně přenosných infekcí, vyskytujících se v ČR, je velmi pestré a v zásadě 
kopíruje výskyt ve světě. V ČR jsou v současné době běžně diagnostikovány syfilis, kapavka, infekce 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium. Moderní diagnostické možnosti (polymerázová 
řetězová reakce, PCR)  přinášejí velkou diagnostickou spolehlivost i uživatelský komfort. Největším 
problémem se jeví zvyšující se výskyt rezistence k antibiotikům a časté vícečetné koinfekce.

KLÍČOVÁ SLOVA: STI – incidence – PCR – sérologie – rezistence k antibiotikům

SUMMARY: Sexually transmitted infections (STI) in the Czech Republic – current situation. There 
is a really broad range of sexually transmitted infections presented in the Czech Republic. It is very close 
to a worldwide situation. Nowadays we can diagnose syphilis, gonorrhoea, Chlamydia trachomatis and 
Mycoplasma genitalium infections. Modern diagnostic approaches (polymerase chain reaction, PCR) 
bring reliability and user friendly format. The biggest problems are antimicrobial resistance and multiply 
co-infections. 

KEY WORDS: STI – incidence – PCR – serology – antimicrobial resistence

Incidence STI v ČR po roce 2012 opět stoupá v souvislosti  
s vyšší mírou rizikového sexuálního chování. Objevují se 
častěji celkové komplikace infekcí tradičních a zároveň  
i onemocnění původně endemická v tropech.
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pro rozšíření odborných znalostí. Změny sexuál-
ního chování také vedly k pokračujícímu vzestupu  
i v roce 2020 i přes přetrvávající omezení sociál-
ních kontaktů, nikoliv však sexuálních.

Syfilis (lues, příjice), původce Treponema 
pallidum subsp. pallidum
Od roku 2012 se ročně vyskytuje 700 až 800 přípa-
dů (graf 1). Rozhodující je zvláště vysoká incidence 
případů čerstvé příjice, která představuje více než 
60 až 70 % ročních záchytů (graf 1). Tento trend 
s sebou přináší i významnější počty komplikova-
ných klinických projevů syfilis recens – časnou 
syfilis CNS, časnou syfilis oční, časnou orgánovou 
syfilis, časnou vrozenou syfilis a časté případy re-
infekcí. Tomuto stavu je třeba také přizpůsobit kli-
nický i laboratorní diagnostický postup. Prakticky  
v jakékoliv klinické odbornosti je třeba na lues myslet 
v souvislosti s nově vzniklými klinickými obtížemi, 

které nelze jinak vysvětlit.(1,4) Kromě klasických kož-
ních a slizničních příznaků často zaznamenáváme 
jako první obtíže projevy postižení vnitřních orgá-
nů při vstupu či generalizaci infekce:

1) projevy syfilis I. v dutině ústní se spádovou ne-
bolestivou jednostrannou lymfadenopatií

2) perianální manifestace syfilis I. a II. – anální fis-
ura, vřed, edematózní zánětlivá infiltrace

3) akutní oční syfilis – uveitida, iridocyklitida, re-
tinitida, arteriitida retinálních cév, neuritida oč-
ního nervu, obvykle se jedná o jednostranné 
postižení (výjimečně bilaterální)

4) syfilis CNS při čerstvé syfilis – serózní menin-
gitida, arteriitida cév v CNS, může se mani-
festovat jako neurologické nebo psychiatrické 
postižení

5) hepatitida
6) postižení ledvin

G
ra

f 
1

Výskyt pohlavních nemocí v ČR 2000–2020
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7) postižení středních a velkých arterií – akutní 
aortitida vzestupné aorty

8) ohrožení plodu infekcí získanou až v průběhu 
gravidity při nedostatečném dodržení prenatál-
ního (vyšetření na přelomu 3./4. a 6./7. měsí-
ce těhotenství) a perinatálního (z pupečníkové 
krve) skríningu syfilis

9) ohrožení plodu čerstvou syfilis v případě zcela 
nesledované gravidity, které se nejčastěji vy-
skytuje u gravidních závislých na intravenózním 
zneužívání návykových látek

Diagnostika syfilis je v ČR velmi dobře rozvinutá 
a ošetřená legislativně (vyhl. 306/212 Sb., vyhl. 
143/2008 Sb., vyhl. 422/2008 Sb.). Je založená 
zejména na průkazu protilátek ve dvoustupňovém  
systému (vyhl. 306/2012 Sb. §5, §7):

1) vyhledávacího (skríningového) vyšetření – 
provádí se kombinací 1 netreponemového testu 
(RPR, RRR, VDRL) a 1 treponemového testu 
(TPHA, TP-PA, EIA, ELISA, CLIA) vhodného pro 
vyšetření velkého počtu vzorků a automatizaci

Ta
b

. 1

Využití diagnostiky v jednotlivých fázích onemocnění

STADIUM INFEKCE

SYFILIS I.

SYFILIS II.

ČASNÁ LATENTNÍ 
SYFILIS

POZDNÍ LATENTNÍ 
SYFILIS

SYFILIS III.

SYFILIS CNS

VROZENÁ SYFILIS

PŘÍMÁ DIAGNOSTIKA 
(PCR)

ANO

ANO

ANO (z plné nesrážlivé 
krve s EDTA)

NE

NE

ANO (pouze v případě 
čerstvé syfilis CNS)

ANO

NEPŘÍMÁ DIAGNOSTKA
(SÉROLOGIE)

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO (průkazem  
specifických protilátek  
v liquoru)

ANO

POZNÁMKA

je třeba brát v potaz séronegativní 
syfilis I.

úspěšnost PCR vyšetření z plné 
krve má malou citlivost, diagnos-
tický je pouze pozitivní nález, 
negativní infekci nevylučuje

diagnózu je možné potvrdit pouze 
průkazem příznaků terciárního 
stadia, v sérologickém nálezu není 
obvykle patrná významná aktivita

testy z krve i liquoru je třeba 
posoudit kvalitu hematoencefa-
lické bariéry, intrathekální syntézu 
protilátek a dále cytobiochemický 
nález v liquoru

je třeba odlišit mateřské IgG proti-
látky procházející placentou  
a protilátky produkované plodem
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2) konfirmačního vyšetření – následuje v pří-
padě záchytu pozitivity v jednom nebo obou 
vyhledávacích testech, je založeno na potvr-
zení specifické pozitivity dvěma metodicky 
odlišnými treponemovými testy(3,4,5) (FTA-ABS 
IgG, western blot IgG, imunoblot IgG) ve třídě 
IgG a posouzení aktivity infekce průkazem IgM 
protilátek (19S IgM SPHA, ELISA IgM, western 
blot IgM, imunoblot IgM). Provádí se v Národní 
referenční laboratoři pro syfilis Státního zdra-
votního ústavu v Praze v případě zjištění syfilis 
poprvé v životě nebo při zachycení podezření 
na reinfekci.

Takovéto spektrum vyšetření (tab. 2) umožňuje ne- 
jen dobře diagnostikovat infekci (detekcí trepone-
mových IgG protilátek), ale rovněž reinfekce (de-
tekcí markerů aktivity – netreponemových a trepo-
nemových IgM protilátek), které jsou velmi časté.

Přestože základem diagnostiky je průkaz protilátek, 
je v současné době výrazně zlepšena i možnost 
přímého průkazu (tab. 1). Standardní možností, mi-
nimálně na fakultních a krajských pracovištích, se 
stala detekce Treponema pallidum subsp. pallidum 
metodou PCR. Jde o molekulárně genetické vyšet-
ření DNA. V současné době nahrazuje zástinovou 
mikroskopii a přímou imunofluorescenci (DFA-TP). 
Je možné vyšetřit téměř jakýkoliv biologický ma-
teriál – exsudát z ulcerózní léze na genitálu nebo 
extragenitální, plnou nesrážlivou krev, likvor, nativ-
ní i fixované tkáně a biopsie z nich, vč. kadave-
rózních. Limitací metody je přítomnost inhibitorů 
PCR (volný hemoglobin, heparin apod.), většina 
komerčních testů ale obsahuje kontrolu průběhu 
reakce, která na přítomnost inhibice (falešně ne-
gativní reakce) upozorní. Metoda je schopná odlišit 
patogenní treponemata, další určení jednotlivých 
patogenních druhů, ev. kmenů, je možné navazující 

Ta
b

. 2

Citlivost sérologických metodik ve vztahu ke stadiu onemocnění (3)

STADIUM INFEKCE

SYFILIS I.

SYFILIS II.

REINFEKCE SYFILIS

ČASNÁ LATENTNÍ 
SYFILIS

POZDNÍ LATENTNÍ 
SYFILIS

SYFILIS CNS – likvor

VROZENÁ SYFILIS

VDRL

78 %

100 %*

100 %*

95 %

71 %

50 %

95–100 %

TP-PA/ TPHA

76 %

100 %

100 %

97 %

94 %

65 %

100 %

FTA - ABS

80 %

100 %

100 %

100 %

98 %

100 %

100 %

WESTERN 
BLOT IgG

90 %

98 %

100 %

100 %

98 %

NT**

100 %

ANTI-TREPO-
NEMA IgM

80–88 %

95 %

92 %

95 %

NT**

NT**

88 %

EIA

93 %

100 %

100 %

100 %

97 %

NT**

100 %

* u cca 2 % pacientů se syfilis II. a časnou latentní syfilis (tj. do 2 let po infekci) se může objevit „zonální fenomén“  
v testu netreponemových protilátek – paradoxně negativní výsledek vyšetření v neředěném séru
** NT = citlivost není stanovena nebo se test pro vyšetření neužívá
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sekvenací DNA.(4) Má výrazně vyšší citlivost než 
mikroskopické vyšetření (zástinové nebo imu-
nofluorescenční) a zároveň mimořádný uživatelský 
komfort. Vzorek je možné odebrat do transportního 
PCR media (tekuté stabilizované medium), případ-
ně lze provést jen stěr na suchý dacronový tampon 
do sterilní zkumavky.

Přestože pro léčbu syfilis ve všech stadiích je 
lékem první volby parenterálně podaný penicilin 
(PNC), přináší v posledním desetiletí i tato oblast 
významné změny. Ze skupiny záložních antibiotik 
bylo nutné vyřadit makrolidy pro extrémní nárůst 
výskytu primárně rezistentních kmenů (v součas-
né době se pohybuje okolo 80 %).(2) V případě 
alergie na PNC je vhodné zvážit podání ceftria-
xonu i.v., pokud nebyla alergická reakce život 

ohrožující. Doxycyklin p.o. zůstává vhodný pouze 
pro netěhotné.

Kapavka (gonorea),  
původce Neisseria gonorrhoeae
Výskyt ve světě je podle WHO odhadován na 25 
milionů případů ročně.(4) Věková distribuce u žen 
je nejvyšší mezi 15–34 lety, u mužů mezi 20 až 
34 lety. Na rozdíl od syfilis zaznamenala incidence 
kapavky v ČR i ve světě po roce 1990 výrazný 
pokles hlášených případů, v posledních letech 
(od roku 2011) dochází k opětovnému nárůstu 
(viz graf 1).

Diagnostika tohoto akutního (méně často chro-
nického) zánětu, postihujícího primárně sliznici 
urogenitálního traktu, anu a orofaryngu s možno- 

G
ra

f 
2Incidence infekcí Chlamydia trachomatis sérovary D – K v ČR
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stí ascendentního šíření, hematogenní diseminace  
a celkových komplikací, je dobře rozvinutá – mikro- 
skopie v barvení dle Grama (diagnostická pouze 
pro mužskou uretritidu), rychlá imunochromato-
grafická detekce antigenu Neisseria gonorrhoeae 

(point of care – POC testy však vykazují velmi níz-
kou senzitivitu), kultivace, hybridizace DNA a PCR. 
Sérologie není zavedena pro svou malou citlivost  
a nespolehlivost (studie provedené v 70. letech 20. 
století).

O
b

r. 
1 Procento kmenů Neisseria gonorrhoeae rezistentních k ciprofloxacinu v roce 2019 (ČR 44,3 %)

O
b

r. 
2

Procento kmenů Neisseria gonorrhoeae rezistentních k cefiximu v roce 2019 (ČR 0 %)
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V současné době se nejzásadnější otázkou stalo 
šíření rezistentních, multirezistentních až panre-
zistentních kmenů gonokoků, které se vyskytují  
i v ČR.(4,5) Terénní klinická a laboratorní pracoviště 
se ve spolupráci s Oddělením sexuálně přenos-
ných chorob Státního zdravotního ústavu účastní 
již od roku 2016 evropské surveillance rezistence 
gonokoků k antibiotikům (EURO-GASP projekt). 
Data jsou dostupná až do roku 2019. Pro detekci 
citlivosti k antibiotikům je třeba zachovat kultivač-
ní průkaz kapavky. Ten je sice méně citlivý (80 %)  
a také uživatelsky méně komfortní než PCR, (jehož 
citlivost se pohybuje nad 90 %), ale poskytuje živé 
bakteriální kmeny k testování citlivosti a případné 
celogenomové sekvenaci vhodné ke sledování vý-
skytu a pohybu jednotlivých kmenů mezi zeměmi  
i světadíly. Pro surveillance rezistence jsou vy-
brána antibiotika v současné době nejvýznam-
nější pro empirickou léčbu – ceftriaxon, cefixim, 
azithromycin, ciprofloxacin, gentamicin a spek-
tinomycin. Vzhledem k vysoké míře rezistence 
k doxycyklinu (> 70 %) není od roku 2010 toto 
antibiotikum sledováno. Situace v ČR v roce 2019 
je zobrazena na obrázcích 1 až 4. Zdrojem dat 

je ECDC (European Centre for Disease Control)  
– http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx.

Pro empirickou léčbu kapavky je vhodné volit 
kombinaci ceftriaxonu (0,5 až 1 g i.v. nebo i.m. 
jednorázově při nekomplikovaném onemocnění) 
a azythromycinu (1,5 až 2 g p.o. jednorázově). 
Výrazně se tak omezuje šíření rezistentních kmenů 
(první ceftriaxon rezistentní gonokok byl izolován 
již v roce 2010) a zvyšuje účinnost léčby v oblasti 
orofaryngu a anu. Navíc azythromycin postihuje  
i Chlamydia trachomatis, které se u pacientů s ka-
pavkou vyskytuje až v 50 % případů. Ostatní anti-
biotika lze podat pouze po vyšetření antibiogramu.

Chlamydiové urogenitální infekce,  
původce Chlamydia trachomatis
Jde o infekci klinicky známou již od konce 19. sto-
letí jako negonorhoická/postgonorhoická uretritida. 
Akutní nebo chronický zánět, postihující primárně 
sliznici urogenitálního traktu s možností ascen-
dentního šíření a lokálních komplikací.(1, 5) Může být 
způsobený sérovary D – K Chlaymdia trachoma-
tis, pak obvykle probíhá oligo- až asymptomaticky 
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Procento kmenů Neisseria gonorrhoeae rezistentních k ceftriaxonu v roce 2019 (ČR 0 %)

17



(cca 70 %). Per kontinuitatem se může šířit do 
vyšších etáží urogenitálního systému a způsobit – 
salpingitidu, pelveoperitonitidu (PID) následované 
často poruchami fertility. Podle místa vstupu infek-
ce může způsobit také zánět rekta, anu, orofaryngu  
a oční spojivky atd. Při porodu může dojít k přeno-
su infekce z matky na novorozence – konjunktiviti-
da, nazofaryngitida, pneumonie.  

Klasická pohlavní choroba lymphogranuloma 
venereum je zůsobena Chlamydia trachoma-
tis sérovary L1–L3 (biovar LGV). Může probíhat 
jako ulcerativní onemocnění v urogenitální oblasti  
s postižením spádových lymfatických uzlin a ná-
sledným postižením lymfatické drenáže, nebo také 
zcela asymptomaticky. Rovněž tyto sérovary mo-
hou podle místa vstupu dále způsobit zánět uretry, 
cervixu, rekta, anu, orofaryngu. V současné době 
se u pacientů v rozvinutém světě nejčastěji mani-
festuje jako proktitida, která může imitovat i idiopa-
tický střevní zánět.

Diagnostika chlamydiových infekcí se rozvíjí od 
90. let 20. století a výrazně se zlepšila zejména 

zavedením PCR.(4, 5) PCR je jednoznačně metodou 
volby s citlivostí > 90 %, nahradilo kultivaci na 
buněčných liniích (technicky obtížná metodika  
s citlivostí okolo 70 %) i přímou imunofluorescen-
ci a ELISu (citlivost 70–80 %), případně imu-
nochromatografii (POC testy, citlivost 70–80 %).  
Kritickým bodem vyšetření je zejména kvalita 
odběru – je třeba zajistit přítomnost epiteliálních 
buněk z uretry, cervixu, anu nebo orofaryngu, ve 
kterých chlamydie žijí (je to intracelulární energe-
tický parazit). Z tohoto důvodu je třeba odebírat 
materiál z uretry (první porci moče nebo výtěr) 
vždy v alespoň 2hodinovém odstupu od poslední-
ho močení; z cervixu, anu a orofaryngu jde vždy 
o první výtěr. Nesprávně provedený odběr výrazně 
snižuje citlivost vyšetření.

Infekce se ve světě i v ČR (graf 2) vyskytuje hojně 
a je příčinou významné nemocnosti, zejména po-
ruch plodnosti. LGV bylo do ČR zavlečeno po roce 
2003, první případ se po zavdení nového testu PCR 
podařilo prokázat v roce 2010 (graf 3). Výrazně 
více jsou postiženi muži mající sex s muži (MSM), 
zejména HIV pozitivní.
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4 Procento kmenů Neisseria gonorrhoeae rezistentních k azithromycinu v roce 2019 (ČR 8,9 %)
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SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE (STI) V ČR – AKTUÁLNÍ SITUACE

i u epididymitidy, méně často u prostatitid, zánětli-
vých afekcí v rektu, ale bez jednoznačného vztahu 
k proktitidě. V klinickém obraze převažuje mukóz-
ní nebo mukopurulentní výtok, příznaky jsou spí-
še mírné, s častými rekurencemi. Při přítomnosti 
chronické prostatitidy se může objevit pánevní, 
perineální nebo penilní bolest nebo diskomfort, 
bolest v průběhu nebo po ejakulaci, případně zno-
vu se objevující předčasná ejakulace.(4)

Patogenní role u žen je popsána méně jistě – cer-
vicitidy, PID (zejména po abortu). Pro diagnostiku 
je vhodné pouze vyšetření PCR, agens bývá často 
součástí multiplexních testů. Sérologie se nevy-
užívá ani diagnosticky, ani pro kontrolu terapie. 
Léčba probíhá ambulantně perorálními preparáty. 
Není doporučeno používat jednodávkové léčebné 
schéma, protože je provázeno vyšším procentem 
relapsů. V současné době se jeví úspěšnější te-
rapie azithromycinem nebo moxifloxacinem, než 
doxycyklinem. Základním požadavkem je podání 
dostatečně vysoké dávky antibiotika (s ohledem 
na hmotnost pacienta) po dostatečně dlouhou 
dobu.
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Incidence lymphogranuloma venereum v ČR

Sérologické vyšetření je založeno na průkazu spe-
cifických druhových protilátek proti antigenům 
Chlamydia trachomatis, má jen orientační význam; 
pro svou malou citlivost se nehodí ani pro průkaz 
infekce, ani pro kontrolu léčby. Možné využití je při 
detekci chronických onemocnění, případně imuno-
patologických postinfekčních obtíží (Reiterův syn-
drom). K léčbě se používají antibiotika s dobrým 
průnikem do buněk – azythromycin, doxycyklin, 
ostatní makrolidy a fluorochinolony.

Mycoplazmové urogenitální infekce,  
původce Mycoplasma genitalium (4)

V posledních letech nejsou Mycoplasma homi-
nis a Ureaplasma urealyticum hodnoceny jako 
obligátní patogeny urogenitálního traktu, protože 
v rámci studií jsou často prokazovány i u kon-
trolních pacientů bez klinických obtíží. Myco-
plasma genitalium  (MG) je však považováno 
za vyvolavatele non-gonorhoických (15–20 %), 
non-chlamydiových (20–25 %) a rekurentních 
(30 %) uretritid, cervicitid (10–30 %) a zánětli-
vé pánevní nemoci (PID, 10 %). Nejasný je zatím 
vztah k mužské neplodnosti. MG bylo zachyceno  
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Incidence STI v ČR po roce 2012 opět stoupá v souvislosti s vyšší mírou rizikového 
sexuálního chování. Objevují se častěji celkové komplikace infekcí tradičních (syfilis, 
kapavka) a zároveň i onemocnění endemická původně v tropech (ulcus molle, LGV).
Výrazně se zlepšila možnost využití PCR v přímé diagnostice, jeho limitací však zů-
stává výskyt klinických příznaků s přítomností vyvolávajícího agens v místě odběru 
biologického materiálu. Je vhodné více využívat multiplexní testy PCR, které v jedné 
době odhalí zcela běžné koinfekce STI. Významným problémem se stal výskyt re-
zistence k antibiotikům ne- 
jen u Neisseria gonorrhoeae, 
ale i u Treponema pallidum, 
případně Mycoplasma geni-
talium.

MUDr. Hana Zákoucká 
Oddělení Sexuálně přenosných infekcí
Státní zdravotní ústav Praha
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
hana.zakoucka@szu.cz
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Měkký vřed (chancroid, ulcus molle),  
původce Haemophilus ducreyi
Sporadicky se může objevit i v Evropě, obvykle 
jako importovaná nákaza po rizikovém sexuálním 
chování v endemických oblastech (Afrika, Ka-
ribik), ale také v USA a jinde.(1,4) Cestovní ana-
mnéza a anamnéza rizikového pohlavního styku 
v cizině nebo s cizincem je rozhodující součás-
tí diagnostického postupu. V ČR byl zachycen  
v roce 2017 (graf 1) dermatovenerologickým 
pracovištěm nemocnice Na Bulovce první případ  
u HIV pozitivního pacienta.

Projevuje se obvykle jako urogenitální ulcerativní 
infekce typická bolestivým vředem a supurující 
spádovou lymfadenopatií.(1) Vřed může být mno-
hočetný. Projevy se mohou, podle místa vstupu, 
objevit také perianálně, případně jinde. Hojení, 
zejména větších ulcerací, může být delší než  
2 týdny. Zvláště pomalu se resorbuje fluktuující 

lymfadenopatie, obvykle je třeba provést chirur-
gickou drenáž. Nákaza může také probíhat asym-
ptomaticky. Vždy je třeba vyloučit syfilis, lympho-
garnuloma venereum (LGV) a herpetickou infekci.

S ohledem na sporadický výskyt v ČR je vždy 
nutné se domluvit dopředu s mikrobiologickou 
laboratoří o vyšetření suspektního vzorku. Na 
rozdíl od jiných tropických venerických infekcí je 
kultivace in vitro na selektivních půdách úspěš-
ná,(5) pokud je provedena optimálním způsobem 
včetně odběru a jeho transportu do laboratoře 
(doručení nejpozději do 24 hodin, nejlépe do  
6 hodin po odběru). Alternativní diagnostickou 
metodou je PCR, zejména multiplexní testy za-
měřené na diferenciální diagnostiku ulcerací na 
genitálu.(4) Pacienty je možné léčit za hospitali-
zace nebo ambulantně podle klinického stavu  
a compliance. Je možné podat azithromycin, cef-
triaxon, ciprofloxacin.
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V pátek 5. listopadu 2021 se konala v kongresových prostorách hotelu DUO v Praze již 15. celostátní 
konference na téma Akné a obličejové dermatózy pořádaná sekcí Akné a obličejové dermatózy České 
dermatovenerologické společnosti – po dvou letech opět v prezenční formě. Přijelo rekordních 218 
účastníků z celé České republiky. 

15. KONFERENCE AKNÉ  
A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY
Nevoralová, Z.   Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě

Konferenci zahájili předsedkyně Pracovní skupiny 
pro akné docentka Jarmila Rulcová a předseda 
České dermatologické společnosti profesor Petr 
Arenberger. Oba ocenili práci Pracovní skupiny 
pro akné, která patří k nejaktivnějším v rámci České 
dermatologické společnosti ČLS JEP. Konference 
se již staly každoroční tradicí v rámci dermatolo-
gických akcí.

Vlastní odborný program zahrnoval přednášky tří 
kategorií, a sice souhrnné přednášky, kazuistiky  
a firemní přednášky. Program moderoval již zkuše-
ný moderátor primář David Stuchlík. 

Jako první vystoupil prof. MUDr. Petr Arenberger, 
DrSc., MBA, FCMA z Dermatovenerologické klini-
ky 3. LF UK v Praze s přednáškou na téma KOŽ-
NÍ NÁDORY BEZ SKALPELU. V úvodu přednášky 
uvedl, že v roce 2019 bylo v České republice nově 
hlášeno 75 000 nemelanocytárních zhoubných 
nádorů (NMSC), z toho 25 000 bazaliomů. Po-
čty narostly za posledních 10 let desetinásobně. 
Předstupněm NMSC je aktinická keratóza (AK), 
která má tři stupně lišící se tím, jak velká „šíře” 
epidermis je infiltrována atypickými keratinocyty. 
Pravděpodobnost přechodu aktinické keratózy do 
spinaliomu je mnohonásobně vyšší u mnohočet-
ných lézí. Riziko přechodu AK do invazivního SCC 

lze stanovit za pomoci užití IDBREU velkých kritérií. 
Dalšími rizikovými faktory pro vznik NMSC jsou 
fototyp, imunosuprese (250x vyšší riziko), rodinná 
anamnéza, mužské pohlaví a infekce HPV. Pro léč-
bu aktinických keratóz jsou vhodné: excize, kryo-
terapie, kyretáž, laser, PDT metody. Stále častěji 
je užívaná i terapie nechirurgická za pomocí násle-
dujících molekul a preparátů: kyselina salicylová, 
lokální retinoidy, chemický peeling, 5-fluoro-
-uracil, 3% diklofenac + kyselina hyaluronová, 
imiquimod. V našich podmínkách je asi nejvíce 
užíván lokální imiquimod. Byly uvedeny možnosti 
užití tohoto léku. 

Následovala přednáška významného hosta konfe-
rence MUDr. Radkina Honzáka – PSYCHOPATI. 
Psychopati jsou lidé s poruchou osobnosti. Nepro-
žívají stres, proto překračují běžné hranice a neřídí 
se běžnými pravidly. Porušení osobnosti je možné 
ve 4 hlavních oblastech: interpersonální, emocionál-
ní, antisociální a v oblasti životního – stylu vždy v 
široké škále odchylek. Např. v oblasti interpersonální 
může být psychopat šarmantní, grandiózní, prolha-
ný i manipulativní, v oblasti emocionální nelítostný, 
bezohledný, povrchní, neschopný přijmout realitu,  
v oblasti životního stylu může mít potřebu oversti-
mulace, parazitování, chybí mu cíl, může být im-
pulzivní, nezodpovědný, v oblasti antisociální může 
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INZERCE

mít tyto rysy: nekontroluje se, má časté problémy, 
běžná je juvenilní delikvence, selhávání v podmínce, 
kriminální „zdatnost“. Nejrůznějšími kombinacemi 
vznikají různé typy psychopatů – od těch prospěš-
ných až po výrazně nebezpečné. Společnými rysy 
jejich povahy jsou: sebejisté vystupování, bezchyb-
ný výkon, charisma, snadné dosažení vůdčí role, 
překračování hranic, potřeba stimulů, manipulace  
a parazitování. Byla uvedena řada známých osob-
ností – psychopatů a naopak řada osob, které psy-
chopaty zkoumaly a zkoumají. 

Paní docentka MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.  
z Dermatovenerologického oddělení FN Brno – Bo-
hunice přednesla souhrnnou přednášku PROJEVY 
KOŽNÍCH ONEMOCNĚNÍ V DUTINĚ ÚSTNÍ. Jak 
uvedla, sliznice dutiny ústní je schopna reagovat 
primárními i sekundárními morfami obvyklými na 
kůži, kromě pomfu a krusty. Postižení této lokality 
je neuvěřitelně pestré a týká se široké škály chorob. 
Proto i diagnostika může být v některých případech 
obtížná a klinický obraz je nutno specifikovat dal-
šími vyšetřovacími metodami. V přednášce byla 
věnována pozornost nejen onemocněním, která 
jsou virové, mykotické či mikrobiální etiologie, ale 
také postižením, která mohou být součástí gene-
tických a autoimunitních chorob. Na sliznici dutiny 
ústní mohou být diagnostikovány i prekancerózy  
a zhoubné tumory včetně karcinomu slinných žláz. 
I venerická onemocnění mívají velmi často typické 
projevy v oblasti sliznice dutiny ústní. Konečně pro 
diagnostiku některých kožních chorob může být 
podstatné také posouzení patologických změn po-
stihujících jazyk. Přednáška byla doplněna řadou 
snímků jednotlivých patologických obrazů. 

Paní asistentka MUDr. Nina Benáková, Ph.D.  
z Dermato-alergologické ambulance Immuno-flow 
s.r.o. následně obrátila pozornost posluchačů na 
SOUČASNÝ POHLED NA DIFERENCIÁLNÍ DIA-
GNOSTIKU A LÉČBU EDÉMU V OBLIČEJI. Edém 
je hmatný otok, způsobený nahromaděním teku-
tiny v mezibuněčném prostoru. Manifestní edém 

vzniká při zvýšení intersticiálního objemu o 2,5– 
3 litry. Příčiny mohou být hemodynamické jako je 
zvýšená permeabilita cév či porucha cévní drená-
že nebo zvýšená retence sodíku a vody primárně 
při nefropatiích či sekundárně při kardiálních, he-
patálních aj. chorobách anebo hypalbuminemie. 
Edémy v obličeji patří mezi edémy lokalizované  
a lze je dle původu klasifikovat jako vrozené nebo 
získané, ty pak na akutní a chronické. Vrozené 
jsou např. Sturge-Weberův syndrom, faciální 
hemihypertrofie, cystický hygrom, Melkerson-
-Rosentahlův syndrom, získané akutní: v pozadí 
je alergie, infekce, traumata, získané chronické: in-
terní, polékové, nádorové, lymfedémové, infekční, 
autoimunitní a kožní příčiny. Zvláštní kategorii tvoří 
angioedém, který může být jak akutní, tak chro-
nický. Angioedém paní asistentka rozebrala velmi 
podrobně. Uvedla, že pro praxi a volbu léčby je 
důležité rozlišení, zda se jedná o angioedém hi-
staminový (= angioedém + kopřivka), kde léčba 
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1 Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, 

FCMA při zahájení konference

antihistaminiky má šanci, či nehistaminový, způ-
sobený jinými vazoaktivními mediátory jako jsou 
bradykinin, plasminogen, kininogeny, leukotrieny, 
prostaglandiny a jiné  (= angioedém bez kopřivky).  
V druhé části přednášky rozebrala praktický postup 
vyšetření pacienta s angioedémem v obličeji v ordi-
naci dermatologa, kdy je třeba vyloučit především 
rosaceu a chronickou urtikárii a polékové příčiny, 
ze systémových pak nádory a infekce. 

Paní primářka MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.,  
z Kliniky chorob kožních a pohlavních FN Olo-
mouc přednesla příspěvek s názvem MORBUS 
MORBIHAN. Jako Morbus Morbihan je označo-
ván chronický erytém a edém obličeje. Další ná-
zvy této poruchy jsou chronický lymfedém nebo 
solidní perzistující edém obličeje. Onemocnění 
dostalo název podle oblasti Morbihan v Bretani, 
kde bylo poprvé popsáno. Otok se objevuje nej-
častěji v souvislosti s růžovkou nebo akné, ně-
kdy i samostatně bez výskytu zánětlivé obličejové 
dermatózy. Příčina onemocnění je nejasná. Obvi-
ňují se změny lymfatického systému způsobené 
chronickým zánětem, což vede k poruše stěny 
lymfatické cévy a její zvýšené propustnosti. Otok 
s erytémem postihuje typicky horní polovinu ob-
ličeje. Zpočátku mají změny recidivující, později 
trvalý charakter. Diagnostika se opírá o anamnézu  
a klinický obraz. Histopatologický obraz je nespe-
cifický. Podle literárních údajů není léčebný po-
stup jednotný, často se uvádí refrakternost vůči 

léčbě. Ve svém sdělení paní primářka na kazuisti-
kách zdokumentovala dobrou zkušenost s celko-
vou léčbou perorálním isotretinoinem v kombi-
naci s ketotifenem u několika vlastních pacientů 
mužského pohlaví různého věku, kdy edém obli-
čeje doprovázel akné nebo růžovku. Léčba vedla  
k výraznému zlepšení až vymizení potíží. Jednotli-
vé kazuistiky byly doplněny obrazovou dokumen-
tací. Bylo zdůrazněno, že včasné zahájení léčby 
zvyšuje šanci na zlepšení až plnou regresi tohoto 
onemocnění, které jinak může mít pro postižené 
závažný psychosociální dopad. 

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. z Akné porad-
ny kožního oddělení Nemocnice v Jihlavě přispěla 
přednáškou s názvem NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘI 
LÉČBĚ AKNÉ. Ve sdělení popsala možné nežá-
doucí účinky lokální a celkové terapie. U místní 
léčby mohou být nežádoucí účinky nepříjemné, 
ale nejsou závažné. Při celkové terapii mohou být 
některé nežádoucí účinky závažné. Paní doktorka 
zdůraznila, že před zahájením každé léčby je pro-
to nutné pacienta (eventuálně i jeho rodiče) řádně 
poučit nejen o způsobu aplikace (užívání) léčiva, 
ale i o možných nežádoucích účincích a o způso-
bu, jak jim předcházet nebo jak je minimalizovat. 
Obzvlášť pečlivě musí být vysvětleny možné nežá-
doucí účinky před zahájením léčby perorálním izo-
tretinoinem. Je velmi vhodné, aby pacienti měli při 
vzniku závažnějších nežádoucích účinků možnost 
co nejdříve kontaktovat svého ošetřujícího lékaře.  
V přednášce byly rozebrány možnosti prevence 
nežádoucích účinků a způsoby jejich minimalizace, 
neboť obecně je lepší nežádoucím účinkům před-
cházet, než je nechat rozvinout a léčbu ukončit. 
Při správném vedení léčby akné je počet pacientů, 
kteří léčbu netolerují či dokonce ukončí, zcela za-
nedbatelný. O tom svědčí vlastní bohaté zkušenosti 
s pacienty z Akné poradny. 

Poslední přednášku před obědem na téma JIZVÍCÍ 
ALOPECIE přednesl on-line pan asistent MUDr. 
Jan Říčař, Ph.D. z Dermatovenerologické kliniky 

Referátový výběr
z dermatovenerologie 24 4 | 2021





LF UK a FN Plzeň. Připomněl, že jizvící alopecie 
jsou vzácná onemocnění způsobující nevratné po-
škození vlasových folikulů. Primární jizvící alopecie 
tvoří různorodou skupinu onemocnění, u kterých 
jsou vlasové folikuly cílem zánětlivé reakce vedoucí 
k trvalé ztrátě vlasů jizvením. Pan asistent uvedl ak-
tuální klasifikaci primárních jizvících alopecií, která 
je založená na dominujícím zánětlivém infiltrátu. 
Byla zmíněna epidemiologie, etiopatogeneze a dia-
gnostický postup u těchto chorob. Dle zánětlivého 
infiltrátu jsou alopecie děleny na alopecie s pře-
vahou lymfocytů – lichen planopilaris, chronický 
kožní lupus erytematosus, na alopecie s převahou 
neutrofilů – folikulitis decalvans a na alopecie se 
smíšeným infiltrátem – acne keloidalis. Lymfocy-
tární onemocnění jsou častější u žen, neutrofilní 
u mužů. Byl uveden postup při vyšetření pacienta 
od anamnézy přes klinická a pomocná vyšetření  
a správný odběr vzorku k histologickému vyšetře-
ní. Podrobně byly popsány alopecie u chronického 

lupus erytematodes, lichen planopilaris a frontální 
fibrotizující alopecie. 

Po obědě zahájil program on-line zahraniční host 
– paní primářka MUDr. Hana Zelenková, Ph.D., 
MBA ze Soukromé kožní kliniky DOST Svidník na 
Slovensku přednáškou NĚJAKÉ PIKOŠKY Z TVÁ-
ŘIČEK. Vybrala si problematiku COVID, neboť, jak 
uvedla, za poslední dva roky je tématika COVID 
a jeho komplikací zmiňována z pohledu mnoha 
odborníků a epidemiologů. Samotný průběh one-
mocnění, jeho akutní a chronické komplikace, jsou 
průběžně sledované a publikované. Na kožní klini-
ce ve Svidníku začala paní primářka zaznamenávat 
tzv. dermatologické Post Covid reakce před více 
než rokem. Reakce se objevují za 3 až 5 měsíců po 
překonání infekce a paleta projevů je nejen mimo-
řádně široká, ale pro pacienty může být i závažná. 
A to jak z pohledu samotného postižení kůže a je-
jích adnex, ale především pro dopad na psychiku 
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Zcela zaplněný sál, vpředu přednášející, zleva: MUDr. Diamantová, MUDr. Trojanová,  
MUDr. Benáková, MUDr. Bučková, doc. Rulcová, MUDr. Nevoralová, MUDr. Stuchlík a MUDr. Honzák
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pacienta. Byly uvedeny obrázky pacientů s neu-
rodermitidou, psoriázou, aknózními změnami, 
růžovkou, těžkými pojevy aftózních stomatitid, 
kvasinkovou superinfekcí, těžkou alopecií, urti-
kariálními změnami a další. 

Následovalo sdělení paní primářky MUDr. Hany 
Bučkové, Ph.D. z Dětského kožního oddělení Pe-
diatrické kliniky FN Brno Černopolní NÉVUS SE-
BACEUS JADASSOHN U DĚTÍ. Nevus sebaceus 
Jadassohn je benigní kongenitální hamartom kůže 
a adnex (mazových, ekrinních potních žláz a vlaso-
vých folikulů), který se vyskytuje na obličeji nebo  
v oblasti vlasů u 0,3 % novorozenců. Prochází tře-
mi klinickými stadii – po narození bývá hladký, žlu-
tooranžové barvy, v pubertě většinou roste, hrubne 
a povrch se stává verukózním. V dospělosti může 
mokvat, v 5–20 % je riziko vzniku benigních kož-
ních tumorů (trichoblastom, syringocystadenoma 
papilliferum), v 1–5 % je možný výskyt maligních 
nádorů, především bazaliomu, výjimečně spi-
naliomu. S tím je spojená otázka terapie. Excize  
v novorozeném a kojeneckém věku je kompliková-
na nutností celkové anestezie, snad nejvhodnější 
pro její provedení je předškolní (věk 4–7 let). Ex-
cize v oblasti pubertálního spurtu není vhodná, 
v dospělosti je již možnost přechodu do tumoru. 

Byla uvedena diferenciální diagnostika verukózního 
névu. Dále je třeba myslet na nutnost prošetření 
dítěte při výskytu mnohočetného névu (možnost 
systémového postižení) – např. Schlimmelpen- 
ningův syndrom (lineární névus sebaceus a mul-
tiorgánové postižení). 

Paní primářka MUDr. Petra Trojanová, Ph.D. 
přednesla příspěvek s názvem INDIKACE LASERO-
VÝCH OŠETŘENÍ U OBLIČEJOVÝCH DERMATÓZ. 
Základem je dle paní primářky určení, co chceme 
laserovým ošetřením postihnout: zda a jaké morfy 
u akné nebo již následky po akné (jizvy, pigmen-
tace). Dle toho je nutno zvolit vhodný typ laseru. 
Byly uvedeny CO2, erbium YAG laser, pulzní bar-
vivový a diodový laser, Nd:YAG, thuliový laser  
a excimerový laser. Byly popsány a na fotogra-
fiích dokumentovány některé případy užití laserů. 

MUDr. Renata Pásková přednesla ZLEPŠENÍ KVA-
LITY PROBLEMATICKÉ PLETI PO APLIKACI RE-
TINOLOVÉHO PEELINGU S NÁSLEDNÝM POUŽI- 
TÍM KOMBINACE POLYHYDROXYKYSELIN A SCA 
(GROWTH FACTORS TECHNOLOGIE). Uvedla, že 
problematickou pleť s reziduální manifestací po 
prodělaném akné nebo v terénu růžovky s proje-
vy stárnutí je vhodné zařadit do pravidelné péče, 
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Publikum pozorně poslouchá MUDr. Radkina Honzáka
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jejímž cílem je zmírnit následky výše zmíněných 
stavů. V pravidelné péči se může rovněž uplatnit 
chemický peeling, jehož správný výběr nasmě-
ruje i další péči o pleť. Retinolový peeling přitom 
obsahuje kombinaci tří klíčových účinných látek: 
3% retinol, 4% neocitrat a 0,1% Aminofil. Tato 
kombinace je zaměřena nejen na potlačení akné, 
zmírnění nerovností a vrásek, ale také na redukci 
pigmentací. Následná péče s využitím polyhydro-
xykyselin (PHA) pak posiluje ochranu kožní bariery 
a zvyšuje hydrataci. V poslední době se řadí mezi 
jednu z dalších možností následné péče využití 
kombinace PHA a SCA (growth factors technolo-
gie). Jde o růstové faktory extrahované ze sekretu 
měkkýšů, které jsou zacíleny zejména na hlubokou 
kožní regeneraci. Synergický účinek kombinace 
Retinolového peelingu, PHA a SCA pak vede ke 
zlepšení stavu problematické pleti. 

Ocenění za nejlepší kazuistiku roku 2021 zís-
kala MUDr. Nicole Polcarová z kožního oddělení 
Nemocnice v Jihlavě. V přednášce VYPADÁ JAKO 
AKNÉ, ALE NENÍ TO AKNÉ popsala kazuistiku 
46letého pacienta odeslaného z regionální kožní 
ambulance pro půl roku trvající papulonodulózní 
exantém trupu, krku a hlavy. Histologické vyšetření 
prokázálo lymfoproliferativní onemocnění B-řady. 

Byla provedena stagingová vyšetření, která potvr-
dila generalizaci onemocnění v lymfatických uzli-
nách nad i pod bránicí, v kostní dřeni, játrech a ve 
slezině. Další péče byla proto vedena cestou spe-
cializované ambulance na Interní a hematologické 
klinice FN v Brně. Zde byla upřesněna diagnóza na 
non-Hodgkinský lymfom B-řady typu lymfomu 
marginální zóny s extranodálním postižením kůže. 
Pacient podstoupil léčbu jedním cyklem imunoche-
moterapie, kožní nález regredoval. Avšak měsíc 
po ukončení cyklu došlo opět k výrazné progresi 
kožních ložisek, tvorba nových ložisek byla i dle 
PET/CT, lymfom velmi suspektně transformoval 
do difúzního velkobuněčného B-lymfomu. Nyní je 
pacient po druhém cyklu imunoterapie a autologní 
transplantaci kmenových buněk, kožní nález vý-
razně zregredoval, je téměř zhojen. Na závěr před-
nášky paní doktorka ukázala rozdělení lymfomů  
a základní možnosti diagnostiky a léčby. Zdůrazni-
la, že dermatologové by měli myslet při atypickém 
nálezu na kůži pacienta i na tuto skupinu chorob. 

V následujícím krátkém sdělení ATOPIKONLINE 
– ROK S NÁMI as. Nina Benáková, Ph.D. připo-
mněla tento edukační portál pro pacienty, který 
byl zprovozněn 7.10.2020. Cílem jeho vytvoření je 
zvýšené porozumění pacientů atopické dermatitidě 
a osvojení si dovedností a návyků, jak svoji cho-
robu zvládat. Pro dermatology může být cenným 
doplňkem, pacienty je možné odkázat na www.
atopikonline.cz.

V rámci Dermatologických aktualit byla připome-
nuta kniha MODERNÍ FARMAKOTERAPIE V DER- 
MATOLOGII, jejíž hlavní autorkou je as. MUDr. Ni- 
na Benáková, Ph.D. Tentokrát se paní asistence do-
stalo osobní gratulace od kolegů, což nebylo v rám- 
ci loňské on-line konference možné.

V poslední části konference zaznělo šest spon-
zorovaných sdělení. MUDr. Zuzana Nevoralová, 
Ph.D. v přednášce MAsKNE uvedla, že vliv nošení 
ochranných pomůcek (OP) (roušek a respirátorů) 
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15. KONFERENCE AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY

na kůži byl poprvé popsán v době epidemie SARS, 
během COVID epidemie je ale vliv na kůži výrazně 
větší. Nežádoucí reakce se lokalizují na místech 
krytých OP. Reakce na kůži jsou častější pod doma 
vyrobenými a neakreditovanými OP, nejméně čas-
té jsou při nošení OP typu FFP2. Na vznik projevů 
má dále vliv délka nošení OP a denní péče o kůži 
včetně ošetření emoliencii. Epidemie COVID vedla 
především k masivnímu výskytu mAsKNE – jde 
buď o nové případy akné, nebo o exacerbaci či 
zhoršení preexistují akné. K prevenci mAsKNE je 
nutné správné nošení OP a správná péče o kůži. 
Základem léčby mAsKNÉ je kombinace adapalenu 
a benzoylperoxidu – preparát Epiduo. Tento pre-
parát působí velmi dobře na zánětlivé i nezánětlivé 
projevy akné, aplikuje se na noc a je možno ho užít 
již od 9 let věku. 

Paní primařka MUDr. Dominika Diamantová 
přednesla téma INOVATIVNÍ PÉČE O AKNÓZ-
NÍ POKOŽKU. Věnovala se přípravku Cleanance 
Comedomed – komedolytického produktu pro 
kůži náchylnou k akné. Ten obsahuje patentova-
nou aktivní látku ComedoclastinTM, který pomá-
há omezit nové léze a přispívá k dlouhodobému 
potlačení projevů u aknózní pleti, dokáže zacílit na 
mikrokomedo. 

Následovala přednáška ACNATAC V PRAXI, kte-
rou přednesl prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., 
MBA, FCMA. Uvedl, že kombinovaná léčba má  
v terapii akné svoje nezastupitelné místo. Přípravek 
Acnatac je kombinovaný preparát obsahující anti-
biotikum klindamycin a retinoid tretinoin. Prepa-
rát je vysoce stabilní, nezvyšuje riziko rezistence 
k antibiotikům. Účinkuje na zánětlivé i nezánětlivé 
projevy akné a je možno ho užít od 12 let. 

Velký ohlas měla přednáška Mgr. 
Martiny Husárové z firmy FAGRON 
AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATITIDY 
V MAGISTRALITER RECEPTURÁCH. 
Uvedla řadu konkrétních receptur 

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Akné poradna
Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
znevoralova@atlas.cz

přípravků, které jsou pro dermatology potřebné pro 
léčbu akné a růžovky, ale řada z nich z českého 
trhu jako HVLP vymizela. Nahrazení IVLP je proto 
velmi vhodné. 

NOVÉ MOŽNOSTI V PÉČI O POZÁNĚTLIVÉ HY-
PERPIGMENTACE SOUVISEJÍCÍ S AKNÉ přednes-
la MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. Pozánětlivé 
hyperpigmentace (PIH) po akné jsou problémem 
i výzvou pro dermatologa. Základem je preven-
ce PIH: fotoprotekce a volba vhodného léčiva na 
projevy akné. Léčba PIH zahrnuje depigmentač-
ní přípravky i fyzikální metody (peelingy, laser).  
V přednášce byla zmíněna nová molekula thiami-
dol, který je nejsilnějším inhibitorem lidské tyro-
sinázy: Její bělící účinek byl potvrzený studiemi 
publikovanými v časopisech s vysokým IF. Paten-
tovaný thiamidol je nově součástí anti-aknózní řady 
Eucerin Dermopure. 

Poslední přednáška konference byla na téma 
EFEKTIVNÍ HYGIENA AKNÓZNÍ PLETI, ve které 
MUDr. Lucie Jarešová uvedla, že dermokosmeti-
ka může být užita jako doplňková nebo léčebná. 
Správné a šetrné čištění pleti je vhodné 2x denně. 
Uvedla vhodné produkty z řady Bioderma.

Konference přinesla řadu nových poznatků, většina 
účastníků zůstala až do samotného konce. Příští, 
již 16. konference Akné a obličejové dermatózy, se 
bude konat v Brně v Quality Hotel Brno Exhibition 
Centre 4. listopadu 2022. Doufejme, že bude stejně 
úspěšná jako ta letošní a opět v prezenční formě. 

Své příspěvky do soutěže kazuistik můžete posí-
lat již nyní na znevoralova@atlas.cz.

31



Jak se stane, že se zubař stane majitelem stoleté 
české společnosti vyrábějící bylinné přípravky?
Vypadá to zvláštně, ale vysvětlení tak složité není. Mí dva 
kamarádi před asi 15 lety koupili (a tím vlastně zachránili) 
provoz, který přežil dvě světové války, sovětskou okupaci, 
socialistické hospodářství 
i  následnou privatizaci a  ve 
stejných prostorách na 
pražském Smíchově dodnes 
vyrábí maltonová medicinální 
vína dle receptury bratří 
Svatků z  konce předminulého 
století a již legendární bylinnou 
tinkturu HERBADENT, 
kterou před 60  lety namíchal 
Dr.  Karmazín.

Dobře, ale jak v tom figurujete vy?
Já jsem vystudovaný zubař a ve jméně HERBADENT jasně 
slyšíte „dent“, tedy zub. S těmi již zmíněnými kamarády 
jsem tedy spolupracoval na obrodě značky HERBADENT. 
Do povědomí stomatologů jsme ji dostali díky vývoji 
nových produktů, tedy zubní pasty, gingiválního gelu 
a ústní vody, ale také díky zubním kartáčkům. A když se 
kolegové před 2 lety rozhodli své podíly prodat, byl jsem 
v té firmě natolik emocionálně angažovaný, že jsem tu 
odpovědnost za celou společnost převzal.

Ale dnes už se společnost jmenuje HERBAI, 
z jakého důvodu?
Jak už jsem říkal, firma vyrábí jednak výrobky pro dentální 
péči, ale také maltonová medicinální vína a  bylinné 
koupele. A jakkoliv se pro každý produkt používá jiná 
směs bylin, slovo HERBADENT je příliš silné a nikdo 
přece nechce „pít víno z ústní vody“ nebo si „přidávat 
do koupele zubní pastu“. Proto jsme hledali název, 
který bude vyjadřovat tu „bylinnost“ a zároveň nebude 
odkazovat jen na ty zuby. A slovo HERBAI má ještě jeden 

moderní význam. AI je zkratka pro „artificial intelligence“, 
tedy umělou inteligenci. A kdo se zabývá bylinami, ví, že 
v nich je moudra nekonečně. 

Všechny naše výrobky jsou vyrobeny jen z bylin ve 
farmaceutické kvalitě a ukázalo se, že odvar ze směsi 
Herbadent má další pozitivní účinky i při vnitřním podání. 

I proto jsme kompletní směs a 7 jednotlivých sušených 
bylin začali nabízet pro individuální využití. 

Znamená to, že hodláte byliny využívat i pro 
další produkty?
Přesně tak. Například naše maltonové víno Maltoferrochin 
skvěle pomáhá při sideropenické anémii, kterou trpí 
až 20 % populace a především mladé dívky, ale obsah 
alkoholu jeho použití limituje. Proto jsme na základě 
původní receptury připravili maltonový medicinální 
sirup Maltoferrochin bez alkoholu. A naše bylinné 
koupele HERBASPA, které jsou po desetiletí využívány 
v profesionálních balneoprovozech, mají bezpochyby 
potenciál i  pro domácí využití. Ale hlavně jsem 
zamilovaný do našeho Bylinného roztoku HERBADENT. 
Ten koncentrovaný čistě přírodní bylinný extrakt má 
až zázračné protizánětlivé účinky a v mém okruhu ho 
lidé používají široko za oficiální indikace. Tedy nejen na 
gingivitidy a afty či kloktání, ale i na perorální dermatitidy, 
na zarudlou pokožku nosu při rýmě, na uvolnění dýchání, 
ale například i na zanícená nehtová lůžka. Jsou i pánové, 
kteří nedají dopustit na použití Koncentrátu místo 
vody po holení. Tišící byliny a velký obsah alkoholu totiž 
zklidňují podrážděnou pokožku jako nic jiného. A této 
vlastnosti využívají jiní kamarádi při péči o opruzeniny, 
a dokonce mám kolem sebe sportovce, kteří ten bylinný 
koncentrát používají pro ošetření a deodoraci nohou.

To zní až neuvěřitelně.
Ano, souhlasím. Ale náš výzkumný tým teď pracuje na 
optimálních aplikačních formách našeho extraktu úpravě 
složení pro různé indikace. Stávající Tinkturu (Roztok) tak 
rozšiřujeme na pevnou formu (balzám na rty) a máme 
připravené také krém a mast pro další oficiální rozšíření 
dermatologických indikací. 

Znamená to, že se pacienti setkají s výrobky 
Herbadent i v ordinacích dermatologů?
Tak daleko zatím nejsme, ale rozhodně budu rád, 
když  se nám podaří s dermatology navázat spolupráci. 
Budeme potřebovat odborný pohled a já jako zubař 
jsem v  dermatologii nanejvýš poučený laik. V oboru 
stomatologie máme již přes 500 odborníků, kteří jsou 
členy našeho Ambasadorského programu, a teď na 
adrese herbadent.cz/laborator startujeme projekt 
Herbadent Laboratoř, kde chceme sdružovat laiky 
i  profesionály, kteří se chtějí podílet na dalším vývoji 
našich produktů. 

Pokud by se mezi čtenáři těchto řádek našel někdo se 
zájmem o spolupráci v této oblasti, budu moc vděčný 
i za soukromou zprávu na pavel.smazik@herbadent.cz.

Co mají společného byliny, zubař a dermatologie?
Rozhovor s MUDr. Pavlem Smažíkem, stomatologem a majitelem společnosti HERBADENT.

HERBADENT.CZ

„Ten koncentrovaný čistě přírodní 
bylinný extrakt má až zázračné 

protizánětlivé účinky a v mém okruhu 
ho lidé používají široko za oficiální 

indikace.“ 

MUDr. Pavel Smažík
Majitel HERBADENTU

– Firemní prezetace –
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ROZTOK Z BYLIN
Léty prověřený extrakt ze sedmi léčivých bylin.
Unikátní bylinná receptura tiší zánět, ulevuje 
od bolesti a urychluje hojení epitelu.
Je základem všech výrobků HERBADENT.

Je jiná. Je z přírody. A funguje.
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VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Mycosis fungoides je typem:
a) Hodgkinova lymfomu
b) folikulárního lymfomu
c) primárního kožního T lymfomu
d) lymfomu z malých lymfocytů

Mycosis fungoides obvykle probíhá:
a) agresivně, s rychlým rozvojem tumorů
b) s mnohaletým vývojem ve třech na sebe navazujících 

stadiích
c) již od dětství
d) pouze u mužů, s ložisky na místech vystavených 

slunečnímu záření

Do léčebných postupů používaných v terapii 
mycosis fungoides nepatří:
a) fototerapie UVB 311nm/ PUVA
b) bexaroten
c) extrakorporální fotoferéza
d) adalimumab

Jaká látka v barvách na vlasy vyvolává nejčastěji 
kontaktní alergickou dermatitidu?
a) parabeny
b) parafenylendiamin
c) amonium persulfát 
d) nikl

Které konzervační látky obsažené v kosmetice 
mají nejvyšší senzibilizační potenciál?
a) isothiazoliny
b) parabeny
c) Quaternium 15 
d) Bronopol

Je možné v ČR běžně zachytit tropickou sexuálně 
přenosnou infekci?
a) ANO, lymphogranuloma venereum
b) NE
c) ANO, Donovanózu
d) ANO, pouze u cizinců

Je rozsah a použití vyhledávacího sérologického 
vyšetření na syfilis dán legislativně?
a) ANO
b) NE
c) NE, ale dříve postup součástí zákonných norem byl
d) NE, postup je dán pouze podzákonnou normou

Infekci Chlamydia trachomatis nejlépe 
diagnostikujeme:
a) přímým vyšetřením za pomoci point-of-care testu 

(POCT)
b) sérologicky
c) přímým vyšetřením za pomoci PCR testu
d) na základě klinického nálezu

Rezistence k antibiotikům se u kmenů Neisseria 
gonorrhoeae vyskytuje:
a) často
b) vzácně
c) zcela vzácně
d) nelze ji vyšetřit

Kdy se bude konat 16. konference Akné  
a obličejové dermatózy?
a) 4. září 2022
b) 4. října 2022
c) 4. listopadu 2022
d) 4. prosince 2022
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CENA ZA NEJRYCHLEJŠÍ ODPOVĚĎ

MUDr. CHRÍBIKOVÁ Anna 
Senec
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VĚDOMOSTNÍ TEST

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

do 31.1.2022 prostřednictvím elektronického 
formuláře umístěného na stránkách časopi-

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

vložte do obálky a odešlete na adresu:

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

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

VÝHERCI 
VĚDOMOSTNÍHO TESTU 

z čísla 3/2021:

MUDr. HLADÍKOVÁ Kateřina  
Klatovy

MUDr. SCHMITTOVÁ Jana 
Strakonice

MUDr. VACHATOVÁ Simona 
 Hradec Králové 

Jméno

Korespondenční adresa

Telefon

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

NOVINKA
CICAPLAST B5

DERMOKOSMETICKÁ 
ZNAČKA
DOPORUČOVANÁ
DERMATOLOGY
V ČESKÉ REPUBLICE*

ZKLIDŇUJÍCÍ
SPREJ
NAPOMÁHAJÍCÍ
OBNOVĚ KOŽNÍ
BARIÉRY

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

35



ÚVOD
Primární kožní lymfomy (PCL, primary cutaneous 
lymphomas) jsou nehodgkinské lymfomy, pro které 
je charakteristická přítomnost maligních T nebo B 
buněk v kůži. V době stanovení diagnózy jsou jejich 

projevy omezené na kůži bez postižení lymfatických 
uzlin či vnitřních orgánů. Primární kožní lymfomy 
přestavují 3,5 % všech lymfomů. Dle konsenzuál-
ní klasifikace EORTC/WHO (Evropská organizace 
pro výzkum a léčbu rakoviny/Světová zdravotnická 

VYUŽITÍ KOMBINOVANÉ TERAPIE  
U PACIENTKY S MYCOSIS FUNGOIDES 
Fialová, P.   I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
     Masarykův onkologický ústav, Brno

SOUHRN: Primární kožní lymfomy (PCL, primary cutaneous lymphomas) jsou nehodgkinské lymfomy, 
pro které je charakteristická přítomnost maligních T nebo B buněk v kůži. Nejčastějším typem PCL 
je mycosis fungoides (MF). Typicky má onemocnění mnohaletý vývoj, ve kterém rozlišujeme stadium 
skvrn, plaků a tumorů. V pokročilých stadiích choroby může dojít k šíření maligních buněk z kůže 
do lymfatických uzlin, vnitřních orgánů nebo periferní krve. Zásadní pro stanovení diagnózy MF je 
klinický obraz a histologické vyšetření. Léčebné možnosti u pacientů s mycosis fungoides lze rozdělit 
na terapii cílenou na kůži (SDT, skin directed therapy) a systémovou léčbu. V kazuistice pacientky 
sledované pro mycosis fungoides je popsán průběh onemocnění a využití léčebných metod a jejich 
kombinací.

KLÍČOVÁ SLOVA: mycosis fungoides – diagnostika – staging – terapie cílená na kůži – systémová 
terapie

SUMMARY: Combined treatment of mycosis fungoides – case report. Primary cutaneous lymphomas 
(PCL) are non-hodgkin lymphomas which are characterised by presence of malignant T-cells or B-cells in 
the skin. The disease has typically long-term development, where we differentiate three clinical stages – 
patches, plaques and tumours. In advanced stages of the disease malignant cells can spread from skin to 
lymphatic nodes, visceral organs or peripheral blood. MF diagnosis is established through clinical picture 
and crucially through histology. Treatment modalities of patients with MF can be divided into skin directed 
therapy (SDT) and systemic treatment. The case report of female patient with mycosis fungoides descri-
bes the course of disease and use of treatment modalities and their combinations.

KEY WORDS: mycosis fungoides – diagnostic – staging – skin directed therapy – systemic treatment

Péče o pacienty s MF vyžaduje multidisciplinární přístup  
a spolupráci mezi dermatology, patology, radioonkology  
a hematoonkology.
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VYUŽITÍ KOMBINOVANÉ TERAPIE U PACIENTKY S MYCOSIS 
FUNGOIDES

organizace) se PCL dělí na kožní T-buněčné lymfomy 
(CTCL, cutaneous T-cell lymphomas) – tvoří 75 %  
a kožní B-buněčné lymfomy (CBCL, cutaneous B-
-cell lymphomas) – tvoří zbývajících 25 %. Mycosis 
fungoides (MF) a Sézaryho syndrom (SS) společně 
představují nejčastější podtyp CTCL, tvoří dvě třetiny 
všech CTCL.(1) MF se manifestuje nejčastěji v 5. až 
7. dekádě života, ale výskyt je možný v kterémkoliv 
věku. Postihuje častěji muže. Poměr mezi muži a že-
nami je přibližně 2:1. Odhadovaná roční incidence je 
0,3–1 případ na 100 000 obyvatel.(2) MF postihuje 
primárně kůži, ale v pokročilých stadiích choroby 
může dojít k šíření maligních buněk do lymfatických 
uzlin, vnitřních orgánů nebo periferní krve. 

Rozlišujeme více variant MF. Klasická varianta je 
onemocnění s mnohaletým vývojem, během kte-
rého se mění klinický obraz dle stadia choroby. 
Typicky se po mnoho let objevují na kůži v lokali-
tách chráněných před sluncem (vnitřní plochy paží, 
stehen, hýždě, po stranách trupu) červenohnědé 
makuly různé velikosti, s atrofickým, často se olu-
pujícím, povrchem – tvz skvrny (patch) (obr. 1).  
Mohou připomínat ekzém, lupénku či povrcho-
vou tineu. Subjektivně svědí, ale bývají i zcela 
asymptomatické. V dalším stadiu choroby se tvo-
ří infiltrované plaky červené až lividní barvy, často  
s různě silnými šupinami na povrchu, vzácněji může 
být povrch erodovaný (obr. 2). U pokročilého one-
mocnění dochází k nárůstu tumorů, tuhých vertikál-
ně rostoucích uzlů (minimálně 5 mm nad niveau), 
větších než 1 cm v průměru. Mají červenou barvu, 
často vkleslý povrch, podobající se kloboukům hub 
(obr. 3). Vznikají kdekoliv na kožním povrchu. Mo-
hou se ulcerózně rozpadat a sekundárně infikovat. 
Mezi méně časté varianty MF patří folikulotropní MF. 
Postihuje převážně muže, s predilekcí na oblast hla-
vy a krku, kde nacházíme erytematózní folikulárně 
vázané papuly, často svědící. Pagetoidní retikulóza 
je lokalizovaná forma onemocnění nejčastěji na 
končetinách v podobě hyperkeratotického ložiska. 
Granulomatózní syndrom povislé kůže je charakte-
rizovaný rozsáhlými plaky se ztenčenou ochablou 

kůží, vytvářející převislé řasy v axilách a tříslech. MF 
může také progredovat do obrazu generalizovaného 
kožního postižení, erytrodermie, tj. výskytu skvrn  
a/nebo plaků na 80 a více procentech kožního povr-
chu. Diagnózu MF stanovujeme dle anamnestických 
údajů, klinického vyšetření kožního povrchu včetně 
palpace regionálních lymfatických uzlin a břišních 
orgánů, histologického vyšetření kožní biopsie, do-
plněného o imunohistochemii (imunofenotypizaci), 
a genetického vyšetření průkazu klonální přestavby 
genů pro T-buněčný receptor ve vyšetřované tkáni.
(3) K určení stadia choroby (Tab. 1) doplňujeme kli-
nické vyšetření o laboratorní a zobrazovací metody. 
Vyšetřujeme krevní obraz včetně diferenciálního 
rozpočtu leukocytů, provádíme základní biochemic-
ké vyšetření včetně laktát dehydrogenázy (LDH), 
dále elektroforetické vyšetření plazmatických bílko-
vin a odběr krve k vyšetření průtokovou cytometrií 
(flowcytometrie, stanovení povrchových antigen-
ních markerů T-lymfocytů a procentuální zastoupení 

INZERCE
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jednotlivých typů lymfocytů, lymfocyty fenotypu MF 
jsou CD3+4+7- a CD3+4+26-).(4) U pacientů  
v časném stadiu onemocnění (IA–IIA), pokud nejsou 
hmatné periferní lymfatické uzliny, není zobrazovací 
vyšetření indikované. U ostatních pacientů se vyu-
žívá počítačová tomografie (CT) nebo pozitronová 
emisní tomografie kombinovaná s počítačovou to-
mografií (PET/CT) k vyloučení uzlinového či orgá-
nového postižení. Extirpace lymfatické uzliny je indi-
kovaná u pacientů se zjištěnou lymfatickou uzlinou 
větší než 1,5 cm v průměru. Vyšetření kostní dřeně 
se provádí u PCL s agresivním klinickým chováním 

či při zjištění jinak nevysvětlitelných změn v krev-
ním obraze.(5,6) Pro klinický staging MF se používá 
revidovaný systém TNMB (nádor, uzlina, vzdálená 
metastáza, krev) (Tab. 1). Klinická stadia IA až IIA 
jsou označovaná jako časná stadia s indolentním 
průběhem, stadia IIB až IVB jsou stadia pokročilá. 
Prognóza MF je přímo závislá na stadiu onemocnění 
(Tab. 1). K progresi do pokročilého stadia dochází 
ve 25 % případů. V pokročilých stadiích MF nabý-
vá agresivního chování s život limitující prognózou,  
s mediánem přežití od 1 do 5 let.(7) V současné době 
jsou kožní T-lymfomy nevyléčitelné. Léčba se řídí 
typem MF a zejména stadiem nemoci. 

Léčebné možnosti u pacientů s mycosis fungoides 
lze rozdělit na léčbu cílenou na kůži (SDT, skin di-
rected therapy) a systémovou léčbu. Terapie cí-
lená na kůži zahrnuje: lokální kortikosteroidy III.–
IV. skupiny síly, fototerapii ultrafialovým zářením  
v úzkém pásmu 311 nm (NB UVB), radioterapii po-
vrchovou nízkovoltážní, cílenou na ložiska nebo ce-
lotělové ozáření elektrony (TSEI, total skin electron 
irradiation), lokální imiquimod, lokální retinoidy: 
bexaroten, tazaroten (v ČR nejsou registrovány), 
lokální chemoterapii: mechloretamin ve formě 
gelu (v ČR nově registrován), karmustin ve formě 
roztoku nebo krému (dostupné jako magistraliter). 
Do systémové terapie řadíme: fotochemoterapii 
PUVA (perorální aplikaci psoralenu s následným 
ozářením v UVA pásmu), interferon alfa (stažen 
z trhu z důvodu ukončení výroby), retinoidy: aci-
tretin, bexaroten, nízkodávkovaný metotrexát, ex-
trakorporální fotochemoterapii – fotoferézu (ECP) 
a kombinovanou chemoterapii: gemcitabine, do-
xorubicin (indikovány klinickými onkology). Mezi 
nové možnosti léčby, které jsou za určitých pod-
mínek dostupné i v České republice, patří podávání 
monoklonálních protilátek: brentuximab vedotinu 
(anti CD 30), indikován u pacientů s relabujícími 
CD30+ kožními lymfomy, alemtuzumabu (anti CD 
52) a mogamulizumabu (anti CCR4), které jsou 
určeny k léčbě pokročilých stadií MF, neodpovídají-
cích na předchozí systémovou terapii.(8,9,10) 
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U pacientů v časných stadiích využíváme léč-
bu cílenou na kůži, systémová terapie je vhodná  
u pacientů s rozsáhlejšími infiltrovanými ložisky  
a tumory, nebo u pacientů nereagujících na cílenou 
léčbu na kůži. (Tab. 2) Kombinovaná terapie je čas-
to využívaná u pokročilých stadií, kde se kombi-
nuje několik léčebných modalit. Fotochemoterapie 
PUVA s celkově podávaným bexarotenem/+- INF 
alfa nebo se k léčbě bexaroten/+- INF alfa přidává 
radioterapie. U erytrodermické varianty MF je in-
dikovaná ECP. Nezbytná je ale i podpůrná léčba, 
zaměřující se zejména na pruritus a snížení rizika 
rozvoje sekundární infekce. Využíváme emoliencia 
v kombinaci s antiseptiky nebo antibiotiky, pruritus 
tlumíme H1 antihistaminiky či antidepresivy.(9)

KAZUISTIKA
Pacientka, žena narozená v roce 1958, u které se 
první kožní projevy objevily v roce 2005. Klinicky 
měly ekzémový charakter a byly lokalizované na 
vnitřních stranách horních končetin. Střídavě se ob-
jevovaly a zase mizely. Léčena byla na kožní ambu-
lanci v místě bydliště pro diagnózu atopický ekzém 
emoliencii, nárazově topickými kortikosteroidy. Od 
roku 2010 se ložiska kromě horních končetin začala 
tvořit i na krku a trupu, od roku 2018 i na dolních 

končetinách. V roce 2010, 2011, 2014, 2018, 2019 
byly provedeny kožní biopsie s popisem subakut-
ní spongiotické ekzém dermatitidy. V roce 2019 se 
změnil charakter ložisek v infiltrované plaky, některé 
s exulcerací. Pro podezření na mycosis fungoides 
byla pacientka odeslána k hospitalizaci na naši klini-
ku. Při přijetí v květnu 2019 měla pacientka genera-
lizovaně po těle plakovitá anulární a serpiginózní lo-
žiska růžové, některá až lividní barvy s maximem na 
zádech, stehnech, předloktích. V oblasti P předloktí 
a na břiše vpravo byla ložiska elevovaná nad 0,5 cm 
s akcentovaným okrajem a exulcerovaným centrem. 
Z rodinné anamnézy udávala nádorové onemocnění 
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u matky, která zemřela v 93 letech na tumor prsu,  
a u jednoho syna, kterému byl ve 30 letech diagnos-
tikován tumor varlete. Sama pacientka se kromě 
kožního onemocnění s ničím neléčila. Alergie ne-
udávala. Dříve pracovala na jatkách, v době přijetí 
byla již ve starobním důchodu. Za hospitalizace na 
naší klinice byla realizována v pořadí již šestá kožní 
biopsie ze dvou ložisek s histologickým a imunohis-
tochemickým vyšetřením, která potvrdila klinickou 
diagnózu mycosis fungoides v.s. tumorózního sta-
dia (obr. 3). Doplněno bylo vyšetření T klonality – 
potvrzena klonální přestavba TCR (gamma a beta). 

V laboratorních odběrech krevní obraz, základní bio-
chemie bez patologie, ultrazvukové vyšetření lymfa-
tických uzlin (tříselné, axilární, krční) prokázalo zvět-
šení uzlin ve všech lokalitách, uzliny spíše reaktivní, 
benigního vzhledu. V průtokové cytometrii z periferní 
krve byl relativní a absolutní počet buněk fenotypu 
MF v normě. V červnu 2019 pacientka absolvova-
la vyšetření PET/CT, kde byla popsána vícečetná 
ložiska zvýšeného metabolizmu v kůži, odpovídají-
cí kožním projevům MF, a lymfatické uzliny s hra-
niční aktivitou oboustranně retromandibulárně, na 
šíji vlevo, oboustranně v axilách, pánvi i ingvinách. 

IA
IB
IIA

IIB

IIIA
IIIB

IVA1
IVA2

IVB

Stadium skvrn  
a plaků

Stadium tumorů

Stadium  
erytrodermie

Stadium  
uzlinového  
postižení

Stadium  
systémového 
postižení

T

T1
T2
T1-2

T3

T4
T4

T1-4
T1-4

T1-4

N

N0
N0
N1-2,X

N0-2,X

N0-2,X
N0-2,X

N0-2
N3

N0-3,X

M

M0
M0
M0

M0

M0
M0

M0
M0

M1

B

B0, B1
B0, B1
B0, B1

B0, B1

B0
B1

B2
B0-2

B0-2

MEDIÁN 
OS, ROKY

35,5
21,5
15,8

4,7

4,7
3,4

3,8
2,1

1,4

OS, %

88
70
52

34

37
25

18
15

18 
(5leté)

DSS, %

95
77
67

42

45
45

20
20

18 
(5leté)

RDP, %

12
38
33

58

62
73

83
80

82 
(5leté)

KLINICKÉ STADIUM
10LETÉ

Medián celkového přežití, 10leté přežití, 10leté přežití specifické k nemoci a 10leté riziko progrese onemocnění  
(OS, celkové přežití; DSS, přežití specifické k nemoci; RDP, riziko progrese onemocnění)
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Stážovací systém ISL/EORTC (2007) pro MF/SS

Stážovací systém ISCL/EORTC (2007), medián celkového přežití, 10leté přežití, 10leté přežití specifické nemoci  
a 10leté riziko progrese onemocnění. (OS, celkové přežití; DSS, přežití specifické nemoci; RDP, riziko progrese one-
mocnění), upraveno dle: Olsen, E.A., Whittaker, S., Kim, Y.H. et al. Clinical endpoints and response criteria in myco-
sis fungoides and Sézary syndrome: consensus statement of the International Society for Cutaneous Lymphomas 
(ISCL), the United States Cutaneous Lymphomas Consortium (USCLC), and the Cutaneous Lymphoma Task Force 
of the European Organisation of Research and Treatment of Cancer (EORTC). J Clin Oncol. 2011; 29: 2598–607.
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VYUŽITÍ KOMBINOVANÉ TERAPIE U PACIENTKY  
S MYCOSIS FUNGOIDES

INZERCE

O s v ě d č e n á  š p i č k a  v  d i a g n O s t i c e

OvěŘOvánÍ 
LÉkaŘskÝcH 
pŘÍstROJŮ

pROdeJ 
ZdRavOtnickÉ 
tecHnikY

vÝHRadnÍ distRibutOR pRO čR a sR: Medicton 
group s.r.o. | na babě 1526/35 | 160 00 praha 6  
obchod@medicton.com | +420 226 224 813

Ruční 
optický 
deRmatoskop 
illuco  
ids-1100c

• polarizované světlo: dokonalý 
obraz bez použití gelu

• dokonalé zaostření, deseti 
násobné zvětšení

• vysoké rozlišení a možnost 
ovládání jasu

• Magnetické ochranné sklo 
umožňující snadnou  
dezinfekci

• Možnost připojení na chytrý 
telefon

• bohaté příslušenství

• prodloužená záruka: 7 let

www.shop.medicton.com   

Dle výsledků provedených vyšetření byla stanove-
na diagnóza mycosis fungoides, klinické stadium 
IIB. Vzhledem k pokročilému stadiu choroby byla 
pacientka indikovaná kromě cílené léčby na kůži 
(kůra s bílým dehtem a následně topické kortikoste-
roidy IV. skupiny síly) i systémová terapie. V úvo-
du byla zvolena léčba acitretinem v dávce 30 mg/
den. Vzhledem k mnohočetným kožním ložiskům 
podstoupila pacientka i celotělové ozáření elektrony 
celkovou dávkou 30 Gy (15x 2 Gy) na přelomu červ-
na a července 2019. Léčba byla provázena rozvo-
jem středně těžké radiodermatitidy. Po ukončeném 
ozařování byla dávka acitretinu zvýšena na 40 mg/
den. Původní exulcerovaná i infiltrovaná ložiska se 
vyhladila, ale již od října 2019 (necelé 3 měsíce) po 
absolvované TSEB se v oblasti P prsu, na hrudníku  
a P stehně začala tvořit nová ložiska charakteru skvrn. 
V lednu 2020 byl vzhledem k nedostatečnému efek-
tu acitretin vysazen a do medikace zvolen celkově 
bexaroten v dávce 375 mg/den, dále pacientka po-
kračovala v lokální terapii kortikosteroidy. Nežádoucí 
účinky bexarotenu ve formě centrální hypothyreózy 
byly kompenzovány substitučním podáváním levo-
thyroxinu, hyperlipidemie korigována fenofibrátem. 
Již po měsíci léčby bexarotenem v kombinaci s lo-
kálními kostikosteroidy došlo ke zhojení projevů MF, 
onemocnění bylo v remisi. V dubnu 2020 byl zjištěn 
v krevním obraze pokles celkové hladiny leukocytů 
(leukopenie je další z nežádoucích účinků bexarote-
nu), proto byla dávka redukována na 300 mg/den. 
Ale současně se objevily plaky na L straně krku, v P 
axile a v L podbřišku, které byly zaléčeny v červen-
ci 2020 cílenou radioterapií v celkové dávce 20 Gy  
(8x 2,5 Gy) s dobrou odezvou všech ložisek. Na 
kontrolním PET/CT ze srpna 2020 nebyla v kůži pa-
tologická aktivita zachycena, lymfatické uzliny sní-
žily metabolizmus na normální úroveň. V kontrolní 
flowcytometrii zůstávalo absolutní množství buněk 
fenotypu MF v normě. Od října 2020 nastala recidiva 
onemocnění v podobě nových makulózních šupí-
cích se ložisek na trupu i končetinách (obr. 4). Pro 
progredující leukopenii musela být ale dávka bexaro-
tenu dále redukována na 225 mg/den. K intenzifikaci 

terapie byla zahájena fotochemoterapie PUVA od 
ledna 2021 s velmi dobrým a rychlým efektem. Již 
po prvním měsíci léčby v režimu 3x týdně došlo  
k vyhlazování a probledávání ložisek. Do konce červ-
na 2021 byla původní ložiska zhojena (obr. 5). Na 
počátku července 2021 si pacientka všimla rozos-
třeného vidění, provázeného v ranních hodinách 
hnisavou sekrecí z obou očí. PUVA byla přerušena. 
Dle očního vyšetření zjištěna keratitida s následnou 
léčbou. V září 2021 utrpěla pacientka úraz se zlome-
ninou prstů levé ruky, s omezením hybnosti. PUVA 
terapie nebyla pro neschopnost pacientky dojíždět 
k ošetření znovu zahájena. Klinický nález byl i přes-
to při poslední kontrole v říjnu 2021 uspokojivý. Na 
kožním povrchu byla 4 ložiska charakteru skvrn až 
incipientních plaků – v pravém podkolenní, v dol-
ním mediálním kvadrantu pravého prsu a vpravo na 
břiše. Pacientka pokračuje v celkové terapii bexaro-
tenem a lokálně ošetřuje clobetasolem. Vzhledem  
k tomu, že v ČR získal registraci nový preparát 



není dostatečně účinná, musíme myslet na lymfom 
a provádět opakovaně kožní biopsie. Ty by měly 
být dostatečně velké a z nejvíce infiltrované léze.(9)  
U naší pacientky byla MF diagnostikována ve stadiu 
IIB, což je považováno za pokročilé. V léčbě je nutné 
využívat kombinované terapeutické postupy – sys-
témová léčba + SDT. Léčba pacientů s MF musí 
být vždy individualizovaná a tím se řídíme i u naší 
pacientky. Dávkování bexarotenu přizpůsobujeme 
vzniklým nežádoucím účinkům. Interferon alfa jsme 
pro rozvoj leukopenie do kombinace s bexarotenem 
nepřidávali. Pomocí TSEI jsme u pacientky dosáh-
li remise, ale byla krátkodobá. K relapsu došlo po  
3 měsících ve formě skvrn a plaků, které dobře 
reagovaly na SDT ve formě PUVA. Příčiny selhání 

určený k lokální léčbě mycosis fungoides – mechlo-
retamin v gelu (Legada gel), plánujeme ho po schvá-
lení revizním lékařem použít ke kombinované terapii 
s bexarotenem.

DISKUZE
Průměrná doba od počátku projevů MF ke stano-
vení diagnózy trvá 4–6 let, ale může trvat i deseti-
letí.(11) Toto byl případ i naší pacientky, u které byla 
diagnóza MF potvrzena až po 14 letech klinické 
manifestace. Vzhledem k tomu, že prognóza one-
mocnění závisí na stadiu choroby, je včasná dia-
gnostika velmi důležitá. Pokud léčíme dospělého 
pacienta pro recidivující projevy charakteru ekzé-
mu, psoriázy, parapsoriázy, projevy svědí a léčba 
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. 2 Doporučené léčebné postupy MF, upraveno dle: Belada, D., Trněný, M. et al. Diagnostické  
a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy – XI. vydání, KAP CZ, s.r.o., září 2020

STADIUM MF 

Časná stadia 
(IA-IIA) 
tj. T1 2N1, 
2XMOBO-1

Pokročilá stadia 
(IIB-IVB)
tj. T3NO-2,  
XMO-1 BO-2

1. LINIE LÉČBY

Léčba cílená na kůži:
Lokální kortikosteroidy 
UVB/PUVA
Cílená radioterapie, lokální  
povrchové ozáření elektrony
Lokální chemoterapie zevní  
(karmustin)
Imiquimod

Systémová léčba – modifikátory 
imunitní odpovědi:
Interferon-α-2a
Celotělové/lokální povrchové  
ozáření elektrony
Nízkodávkovaný metotrexát
Monochemoterapie (gemcitabin, 
chlorambucil) 
ECP

2. LINIE LÉČBY

Systémová léčba – modifikátory 
imunitní odpovědi:
Interferon-α-2a
Retinoidy (bexaroten, acitretin)
Celotělové/lokální povrchové ozáření 
elektrony
Nízkodávkovaný metotrexát
Brentuximab vedotin
Mogamulizumab

Bexaroten
Monochemoterapie (gemcitabin,  
chlorambucil, etoposid, cyklofosfamid, 
středně dávkovaný metotrexát)
Mogamulizumab
Brentuximab vedotin
Alemtuzumab
Alogenní transplantace kostní dřeně
Polychemoterapie 

UVB, fototerapie UVB o vlnové délce 311nm; PUVA, fototerapie UVA s psoralenem; ECP, extrakorporální fotoferéza; 
CHOP, cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison; GDP, gemcitabin, dexametazon, karboplatina; DHAP,  
dexametazon, cytosinarabinosid, karboplatina
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Onemocnění MF je v současné době nevyléčitelné. Pomocí dostupné terapie se za-
měřujeme na úlevu od příznaků, na zlepšení kvality života, na dosažení a udržení 
remise, na zmenšení nádorového objemu, oddálení progrese onemocnění a tím pro-
dloužení délky života. Péče o pacienty s MF vyžaduje multidisciplinární přístup a spo- 
lupráci mezi dermatology, patology, radioonkology a hematoonkology.(5,11) Dermatolog 
se podílí na primární diagnostice, určuje léčbu cílenou na kůži, indikuje a podává sys-
témovou léčbu první volby.(2)  
Vzhledem k vzácnosti výsky-
tu PCL je péče o tyto paci-
enty poskytována ve spe- 
cializovaných centrech.

MUDr. Petra Fialová
vedoucí lékař
I. dermatovenerologická klinika FNuSA
Pekařská 664/53, 656 91 Brno
petra.fialova@fnusa.cz; +420 543 182 804
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LITERATURA

TSEI jsou nejčastěji způsobeny lokálním poddáv-
kováním, tumorózní ložiska mohou být uložena 
níže, než proniká elektronový paprsek nebo rela-
tivní radiorezistencí ložisek.(12) K léčbě relapsů po 
TSEI je doporučeno podávat systémovou léčbu  

a/nebo SDT nebo retreatment TSEI anebo jejich 
kombinace.(13) My jsme se rozhodli pro PUVA tera-
pii s dobrým efektem, ale pro rozvoj keratitidy mu-
sela být přerušena. Volba další léčby tedy padla na 
nový topický preparát.
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 30.9.2021 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Pánková, Dr. Pásková,  
prof. Resl, prof. Štork

on-line: doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Selerová
Omluveni: prim. Duchková, doc. Kuklová, Dr. Polášková
Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2
Čas: 10.00–12.30 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
17.6.2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B) Nově projednáno:

1. Vyšetřování kožních útvarů jako součást 
předvolební kampaně

 Výbor ČDS po projednání per rollam vystavil 
na svém webu (titulní straně) prohlášení, ve 
kterém se distancuje od použití jinak velmi po-
třebného vyšetřování kožních útvarů jako sou-
část předvolební kampaně kteroukoli politickou 
stranou.

2. Problematika kódu 09614 a vyšetření 
dermatoskopem (dr. Molnárová)

a) Platnost kódů pro distanční konzultace s paci-
enty v době COVIDového lockdownu

 Jedná se o kódy 09614 (117 b.) a 09616 
(234 b.) pro pacienty, kteří byli alespoň jednou 
fyzicky vyšetřeni  v posledních 12 měsících. 
Podmínkou bylo jejich akceptování některými 
ZP (111, 207, 201) v době lockdownu. Na zá-
kladě dotazu na VZP jsou tyto kódy stále platné 
a jsou určeny pro ambulantní specialisty, tedy i 
pro dermatology.

b) Vykazování kódů prevence (44400) a vyšetření 

ručním dermatoskopem (44401, 44402)
 Vykazování signálních kódů prevence (44400) 

a vyšetření ručním dermatoskopem (44401, 
44402): tento bonifikační program VZP Plus 
poskytuje zatím pouze ZP111, a to na základě 
individuálního nasmlouvání s VZP, které skonči-
lo k 30.6.2021. VZP si vyhradila zkušební ob-
dobí do roku 2022. Ostatní ZP zaujaly vyčkáva-
cí pozici. Na základě těchto zkušeností, a také  
v souladu se svými pojistnými plány, se ev. 
mohou další ZP v budoucnosti připojit. Výbor 
ČDS nemá v tomto ohledu žádné pravomoci, 
jak sjednotit  vykazování a úhradu preventivních  
vyšetření napříč pojišťovnami.

3. Kongres ČDS-SDVS 9.–11.12.2021 
(prof. Arenberger)

 Nyní se uzavírají smlouvy s hotelem v Olo-
mouci na fyzické konání kongresu. Storno bez 
postihu je nyní možné jen po vyhlášení vlád-
ních omezení shromažďování. Připravuje se  
i varianta on-line. Slíbené sponzorské příspěv-
ky se nyní jeví nižší než v minulosti – proto 
bude kongres skromnější.

 Návrh programu: ve čtvrtek mimo hlavní sál, 
tedy v přízemí v prostoru původní restaurace 
a v salóncích – lze obsadit sekcemi (mladí 
dermatologové, dermatoskopie, ev. další). 
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která byla požádána o zastoupení, si dne 
7.9.2021 doplnila vzdělání přezkoušením před 
oborovou komisí ČLK (vede  prim. Strejček)  
a kožní odd. může tak nadále fungovat.

c) Lůžkové odd. nemocnice Pardubice se díky 
odchodu několika lékařek dostalo do personál-
ní krize, kterou by vyřešil příchod lékaře/lékař-
ky s atestací v oboru. Výbor ČDS apeluje na 
případného zájemce.

8. Osvětová akce Janssen o psoriáze
 Výbor ČDS podporuje tuto osvětovou akci, která 

se rozběhne 2.10.2021 na Facebooku a uvolnil 
použití loga ČDS na pozvánku k této akci.

9. Epikutánní testy
 As. Benáková informuje o vývoji situace. Záso-

bování epi-testy fy Chemotechnique je v sou-
časné době nejisté, nicméně SÚKL své rozhod-
nutí z roku 2019, že se nejedná o zdravotnický 
prostředek (a výrobek by se musel stáhnout  
z trhu, resp. registrovat jak léčebný přípravek), 
nyní zrušil, to ale samo po právní stránce ne- 
umožňuje distribuci. Čeká se na nové Prohláše-
ní o shodě a na nový Návod/popis výrobků od 
výrobce, což by pak distribuci těchto testů jako 
zdravotnického prostředku umožnilo. Dr. Bená- 
ková za výbor a doc. Dastychová za sekci prů-
běžně pomáhají s odbornou argumentací.

10. Ivermektin
 Z terénu vzešel dotaz a návrh, zda a jak by bylo 

možno předepisovat Ivermektin tbl. (registro-
vaný v EU i ČR, ale bez úhrady v ČR) pro osoby 
nakažené svrabem, u kterých není účinná kla-
sická lokání léčba. Dr. Benáková vznesla dotaz 
na SÚKL, o odpovědi bude informovat.

11. Metodický pokyn STI (prof. Resl)
 Stále nebyl projednán na MZ ČR. Čelil např. 

snahám lobbistických skupin, aby depistáž byla 
anonymní. Zvažována možnost publikování  
v Čs. derm. a na webu ČDS.

Hlavní program v pátek a v sobotu již napláno-
ván – předsednictví se ujmou členové výboru 
ČDS a SDVS. Členění obdobné jako program 
minulého kongresu: 1. atopická dermatitida  
a alergologie, 2. dětská dermatologie, 3. au-
toimunitní choroby, 4. flebologie + infekce,  
5. akne + obličejové dermatózy, 6. dermato-
chirurgie. Mezi nimi budou včleněna sympozia 
se zánětlivými dermatózami, nádory, estetic-
kou dermatologií apod. Do 15.10.2021 nutno 
přihlásit pozvané přednášky prof. Arenbergero-
vi, ostatní přes web www.jasta.cz.

4. Kongres o ateroskleróze
 Koná se týden před kongresem ČDS-SDVS – 

informace bude v aktualitách na webu ČDS.

5. Lokální guidelines pro systémovou  
léčbu atopické dermatitidy

 Příprava lokálních guidelines pro systémovou 
léčbu atopické dermatitidy: pracovní skupina 
(hlavní koordinátor prim. Machovcová, as. Be-
náková) zatím připravuje koncepci a podklady, 
pak budou přizváni další odborníci jako poradní 
sbor.

6. Používání Libtayo na 1. DVK FNuSA Brno
 Prof. Jedličková žádá o doporučení výboru 

ČDS k možnosti používání přípravku Libtayo 
k léčbě kožních maligních nádorů. Výbor ČDS 
schvaluje, vyřídí prof. Arenberger.

7. Problematika některých lůžkových  
oddělení v ČR

a) Kožní lůžkové odd. ÚVN, Praha-Střešovice bylo 
zrušeno a včetně sester převedeno na interní 
odd. ÚVN. Výbor ČDS zvažuje společně s prim. 
Antalem možnosti, jak tento pro obor nepřízni-
vý krok zvrátit.

b) Lůžkové odd. v Mladé Boleslavi se díky náhlé-
mu odchodu primářky ocitlo bez primáře s pře-
depsanou kvalifikací. Výbor ČDS řešil situaci 
dohodou s ČLK: paní MUDr. Iveta Tomšíková, 
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12. SAD (sjezd 19.–20.11.2021 v Praze)
 Doc. Ettler informuje o aktivitách SADu v minu-

lém období: u ZP205 byly aktivovány programy 
kvality Q-Ekzém a Q-Lupénka. Ostatní ZP zatím 
čekají na zkušenosti. Proběhla jednání s os- 
tatními subjekty působícími v segmentu am-
bulantních specialistů. Díky počtu plných mocí 
je v dohodovacím jednání nadále dominantní 
ČLK, která prosazuje hodnocení hodiny práce 
lékaře a nikoli navýšení sazby za bod, což je 
přáním soukromých poskytovatelů ambulantní 
péče. Úhradová vyhláška pro r. 2022 nakonec 
přinesla pouze 4% navýšení úhrad, které vlast-
ně kopíruje současnou míru inflace (dodatečná 
jednání zvýšila úhrady na r. 2022 o 7 %).

 
 Dalším výstupem činnosti výboru SAD je návrh 

6 nových lékařských kódů, které budou v bu-
doucnu podány k dohodovacímu řízení na MZ.

 SAD plánuje uspořádat po delší (COVIDové)  
pauze prezenční sjezd ve dnech 19.– 20.11.2021 
v Praze, který bude zároveň i volebním sjezdem.

13. Biologická léčba 
– nová centra pro dermatologii

a) Nemocnice Motol, Praha – prim. Čadová po-
dala žádost o zřízení Centra pro dětské pacien-
ty. Splňuje předepsané podmínky, výbor ČDS 
souhlasí.

b) Nemocnice Liberec – prim. Frydrychová po-
dala žádost o zřízení Centra biologické léčby. 
Pracoviště splňuje předepsané podmínky, vý-
bor ČDS uděluje souhlasné stanovisko.

14. Platba za doménu derm.cz
 Doc. Ettler předkládá fakturu za pronájem do-

mény „derm.cz“ na 1 rok ve výši 499 Kč. Vý-
bor ČDS schvaluje její proplacení.

15. Odborné akce na r. 2022
 Doc. Ettler vyzývá pořadatele odborných akcí 

v r. 2022, aby toto oznámili co nejdříve (nej-
později do 10.11.2021) v obvyklé struktuře 

doc. Ettlerovi (v kopii také na  
derma.assistant@gmail.com).

16. Léková agenda 17.6.–30.9.2021  
(as. Benáková)

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

 Bereme na vědomí – dermatolog nepředepisu-
je či beze změn:

 Xeljanz (tofacitinib) u RS a UC
 Dupixent (dupilumab) u AB a u CRSwNP
 Talz (ixekizumab) u axiální spondylartritidy
 Aubagio (teriflunomid) u RS
 Kineret (anti IL-1, anakinra) u sJIA a u s kryo- 

pyrinem asociovaných periodických syndromů
 Pediatrická anti TNF biologika: indikace  

a úhrady u dětské psoriázy se nemění. SÚKL 
rozšířil u HUMIRy úhradu o léčbu středně těžké 
Crohnovy choroby u pediatrických pacientů ve 
věku 6 až 17 let, biosimilarům Idacio a Hyri-
moz ne. Zamítl úhradu Humiry u chronické ne-
infekční přední uveitidy u dětí.

 Revlimid (lenalidomid) u mnohočetného mye- 
lomu

 Gilenya (fingolimod), Copaxone (glatiramer 
acetát), Ocrevus (okrelizumab) u RS

 Mykofenolová kyselina: u ANCA vaskulitidy, 
SLE a lupusové nefritidy, pro profylaxe GvHD 
při alogenní transplantaci krvetvorných buněk 
(HEM, ONK, NEF, REV, PNE, ALG, PED)

 Humira (adalimumab): přidání indikace střed-
ně těžké aktivní Crohnovy choroby u dospělých 
a dětí.

 SOUHLASÍME:
 Ilumetri (tildrakizumab): SÚKL přiznává úhra- 

du a konstatuje, že Ilumetri má obdobný tera-
peutický přínos jako již hrazená léčiva s ob-
sahem léčivé látky adalimumab. A je zároveň 
stejně nákladný ve srovnání s již hrazenými 
přípravky s obsahem adalimumabu (např. 
HUMIRA), s nimiž má srovnatelnou účinnost. 
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Ústav tedy pro pacienty s psoriázou, kteří jsou 
definovaní stanovenými podmínkami úhrady, 
posoudil přípravek ILUMETRI jako nákladově 
efektivní léčbu s akceptovatelným, respektive 
neutrálním dopadem na prostředky veřejného 
zdravotního pojištění.

 Humira (adalimumab): SÚKL schvaluje v 1. li- 
nii systémové léčby včetně úhrady „Zařazení 
přípravku do systému úhrad představuje dle 
shromážděných důkazů akceptovatelný finanč-
ní dopad na prostředky veřejného zdravotního 
pojištění.“

 Dupixent (dupilumab): rozšíření věkové hrani-
ce u atopické dermatitidy na 6–12 let.

 Humira (adalimumab): přidání skupiny ado-
lescentů od 12 let v léčbě aktivní středně těžké 
až velmi těžké formy hidradenitis suppurativa.

 NESOUHLASÍME:
 Otezla (apremilast): SÚKL nepřiznává úhradu 

pro nákladnost v poměru k přínosu. Nicméně 
za dobu klinického používání měla řadu dob-
rých respondérů na léčbu, představuje také 
variantu léčby pro onkologické pacienty s pso-
riázou.

 Olumiant (baricitinib): v indikaci těžké atopic-
ké dermatitidy SÚKL nepřiznává úhradu. Lék je 
sice srovnatelně účinný s dostupnou terapií du-
pilumabem a SÚKL ho posoudil jako nákladově 
efektivní léčbu. Ale z obav navýšení dopadu na 
rozpočet, pokud nebude dohoda s pojišťovnami 
jako Dupixent, úhradu nyní zamítá.

 Parenterální metotrexát, finální hodnotící zprá-
va: SÚKL snížil úhrady parenterálního MTX. Na 
druhou stranu rozšířil podmínky úhrady o indi-
kace sarkoidóza a ANCA-asociované vaskuliti-
dy. Nadále chybí středně těžká až těžká psoriá-
za, ač jsme na to opakovaně upozorňovali (tato 
indikace je standardně uváděna v SPC).

 As. Benáková dále doporučuje zrevidovat, zda  
opakovaná stanoviska ČDS byla vůbec na 
SÚKL a prof. Švihovcovi doručena, protože 
nedochází k odpovědím, což je zákonná po- 

vinnost. Opožděná stanoviska pak již nemohou 
být umístěna do finální zprávy o přípravku.

17. Validace 11. MKN
 Na ÚZIS odeslány téměř všechny validované 

a korigované kapitoly. As. Benáková děkuje 
všem spolupracovníkům, kteří se na validaci 
českého překladu podíleli.

18. Noví členové
 Dr. Hrdinová (Praha 8 – Odolena Voda),  

Dr. Šelingerová (Nitra) – byla schválena již 
17.6., Dr. Marvanová (Boskovice – Brno),  
Dr. Vlasák (Praha 5), Dr. Rajská (Praha 6)

 Změna údajů: Dr. Běrská (Olomouc), Dr. Polak 
(Praha 1), Dr. Matoušková (Praha 9), Dr. Palla 
(Olomouc) – bylo již 17.6., Dr. Skalová (Pl-
zeň), Dr. Unar Vinklerová (Praha 10)

 Zrušení členství: Dr. Žaloudková (Pardubice), 
Dr. Marešová (Brandýs nad Labem), Dr. Šim-
ková (Praha 4), Dr. Rytířová (Humpolec),  
Dr. Maršálková (Brno)

 Snížení příspěvků (jen za ČLS JEP): Dr. Lüft-
schitzová (Děčín), Dr. Šimková (Praha 4),  
Dr. Zítková (Praha 4), Dr. Kumpoštová (Kolín), 
Dr. Hasalová (Horní Moštěnice), Dr. Hendry-
chová (České Budějovice), Dr. Volný (Praha 5), 
Dr. Majerová (Jirkov), Dr. Zítková (Praha 4)

19. Různé
 Návrh Programu na zlepšení kvality péče o ne- 

mocné s psoriázou a AD (Dr. Kojanová): vý-
bor ČDS nemění své stanovisko, že vítá akti-
vity, které jsou prospěšné a vedou k lepšímu 
ohodnocení lékařů v našem oboru. Výbor ČDS 
ale ještě požádal Dr. Kojanovou o podrobnou 
specifikaci obsahu a výstupů programu, aby se 
mohli vyjádřit i zbylí členové výboru, kteří své 
stanovisko dosud nesdělili.

23. Příští schůze výboru ČDS: 
4.11.2021 v Praze
Zapsal: doc. Ettler
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ÚČINNÁ ODPOVĚĎ  
NA ERUPCE PSORIÁZY1–5

 Účinnější léčba vzplanutí v porovnání 
s kombinací kalcipotriol/betamethason-

-dipropionátu v masti a gelu.*

Literatura
1. Souhrn údajů o přípravku Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna (10.09.2020).  2. Pink AE et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019;33(6):1116–1123.
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU 
Název přípravku: Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna. Složení: Jeden gram kožní pěny 
obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 
0,5 mg (jako betamethasoni dipropionas). Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. 
Dávkování: Léčba vzplanutí: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týd-
ny. Dlouhodobá udržovací léčba: Pacienti, kteří reagovali ve 4 týdnech na léčbu přípravkem Enstilar 
jednou denně, jsou vhodní pro dlouhodobou udržovací léčbu. Přípravek má být aplikován dvakrát 
týdně ve dvou po sobě nenásledujících dnech na oblasti dříve postižené psoriasis vulgaris. Mezi 
aplikacemi mají být 2 – 3 dny bez léčby přípravkem. Maximální denní dávka nemá překročit  15 g, tj. 
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny léčby. Pokud jsou používány další topické příprav-
ky s obsahem kalcipotriolu, celková denní dávka kalcipotriolu nemá překročit 15 g. Celková ošetřená 
plocha těla nemá překročit 30 %. Porucha funkce ledvin a jater: Bezpečnost a účinnost u pacientů 
s  těžkou poruchou funkce ledvin nebo těžkými poruchami funkce jater nebyla hodnocena. Pedi-
atrická populace: Bezpečnost a účinnost u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. V současnosti 
dostupné údaje u dětí od 12 do 17 let věku jsou uvedeny v bodech 4.8 a 5.1 plné verze souhrnu 
údajů o přípravku, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování. Způsob 
podání: Kožní. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Erytrodermická a pustulózní psoriáza. Vzhledem k obsahu kalcipotriolu je Enstilar kontraindikován 
u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku. Vzhledem k obsahu kortikosteroidu je 
Enstilar kontraindikován při následujících stavech: virové (např. herpetické infekce nebo varicella) 
kožní léze, mykotické nebo bakteriální kožní infekce, parazitární infekce, kožní projevy tuberkulózy, 
periorální dermatitida, atrofická kůže, atrofické strie, fragilita kožních žil, ichthyóza, acne vulgaris, 

acne rosacea, rosacea, vředy a rány. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Kvůli systémové 
absorpci se mohou objevit i během topické léčby kortikosteroidy nežádoucí účinky, které byly po-
zorovány u systémové léčby kortikosteroidy, jako je suprese kůry nadledvin nebo porucha kompen-
zace diabetu mellitu. Je nutné se vyhnout aplikaci pod okluzivní obvaz, na velké plochy poškozené 
kůže, na sliznice nebo do kožních záhybů. Nepoužívat na obličej a genitálie. Po každé aplikaci umýt 
ruce. Může být hlášena porucha zraku. Pokud se u pacienta objeví symptomy, jako je rozmazané vi-
dění nebo jiné poruchy zraku, zvážit odeslání pacienta k očnímu lékaři za účelem vyšetření možných 
příčin (katarakta, glaukom nebo centrální serózní chorioretinopatie). Při léčbě psoriázy topickými 
kortikosteroidy existuje po přerušení léčby riziko generalizované pustulózní psoriázy nebo rebound 
fenoménu. Doporučuje se vyhýbat nadměrné expozici přirozenému nebo umělému slunečnímu 
záření. Pomocnou látka butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní 
dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznic. Interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Ne-
žádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem při léčbě jsou reakce v místě aplikace. 
Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádobka: může se 
roztrhnout, pokud je vystavena horku.  Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 
50 °C. Nepropichujte nebo nepalte ani po vyprázdnění. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného 
zdroje vznícení. Neuchovávejte v blízkosti vzniku jisker, otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. 
V blízkosti nádobky nekuřte. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 
DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: 46/254/16-C Způsob výdeje a hrazení: Přípravek je 
vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum 
revize textu: 10.09.2020. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi souhrnu 
údajů o přípravku. Reklama na léčivý připravek. 

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

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

PROAKTIVNÍ LÉČBA
ZDÁNLIVĚ SPÍCÍ PSORIÁZY1, 6

 Více dní v remisi během roku  
(v porovnání s reaktivní léčbou)6
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Zkrácená informace o léčivém přípravku
Název léčivého přípravku: Kyntheum® 210 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Složení: Předplněná injekční stříkačka obsahuje 
brodalumabum 210 mg v 1,5 ml roztoku. Jeden ml roztoku obsahuje brodalumabum 140 mg. Léková forma: Injekční roztok (injekce). Indikace: Léčba 
středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Dávkovaní: Doporučená dávka je 210 mg 
ve formě subkutánní injekce v týdnech 0, 1 a 2, následovaná dávkou 210 mg každé 2 týdny. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na 
kteroukoli pomocnou látku přípravku, aktivní Crohnova nemoc a klinicky významné aktivní infekce např. aktivní tuberkulóza. Zvláštní upozornění: Případy 
nových nebo exacerbovaných zánětlivých střevních onemocnění byly hlášeny s inhibitory IL-17, proto se Kyntheum nedoporučuje pacientům se zánětlivým 
střevním onemocněním. Byly hlášeny případy sebevražedných představ a chování, včetně dokonaných sebevražd. Většina pacientů, u kterých se objevilo 
sebevražedné chování, měla v anamnéze depresi a/nebo sebevražedné představy a chování. Byly hlášeny vzácné případy anafylaktických reakcí. 
Přípravek může zvyšovat riziko infekcí. Jestliže se plánuje použít přípravek u pacientů s chronickou infekcí nebo s opakovanou infekcí v anamnéze, je třeba 
postupovat opatrně. Doporučuje se, aby pacienti v souladu s místními imunizačními předpisy podstoupili všechna potřebná očkování ještě před zahájením 
léčby přípravkem. Interakce: Současně s přípravkem se nesmí podávat živé vakcíny. Fertilita, těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí během 
léčby a po dobu nejméně 12 týdnů po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Údaje o podávání brodalumabu těhotným ženám jsou omezené 
nebo nejsou k dispozici. Není známo, zda se brodalumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Časté - chřipka, dermatofytózy, 
bolest hlavy, orofaryngeální bolest, průjem, nauzea, artralgie, myalgie, únava, reakce v místě injekce. Méně časté – kandidózy, neutropenie, konjunktivitida. 
Vzácné – anafylaktická reakce. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Přípravek se smí uchovávat v krabičce a při 
pokojové teplotě (do 25 °C) maximálně po dobu 14 dnů, a to pouze jednou. Jakmile se přípravek vyjme z chladničky a nechá se ohřát na pokojovou 
teplotu (do 25 °C), musí se použít do 14 dní nebo zlikvidovat. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, 
Dánsko. Registrační číslo: EU/1/16/1155/001, EU/1/16/1155/002. Způsob výdeje a hrazení: Výdej je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je 
plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 22. 7. 2020. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi 
souhrnu údajů o přípravku.

Reklama na léčivý přípravek.

Reference: 1. Strober B, et al. J Am Acad Dermatol 2016;75(1):77–82. 2. Souhrn údajů o přípravku Kyntheum® (brodalumab), 22. 7. 2020. 3. Chiricozzi A, et al. Int J Mol Sci 2018;19(1):179. 
4. Blauvelt A, et al. Rapid onset of action in patients with moderate-to-severe psoriasis treated with brodalumab: A pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (AMAGINE-2 
and AMAGINE-3). 5. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 2015;373:1318 –28.
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*PASI, index rozsahu a závažnosti psoriázy.

PASI* 100 znamená pro Adama

mnohem více než jen zdravou kůži1 Přípravek Kyntheum® je indikován

k léčbě středně těžké až těžké ložiskové 

psoriázy u dospělých pacientů, kteří

jsou kandidáty pro systémovou léčbu.2

Kyntheum zlepšuje kvalitu života

a nabízí celkovou úlevu od symptomů.

Více než 60 % pacientů dosahuje

úplného zhojení kožních projevů.1,2,3

Jak důležité je pro 

Adama PASI* 100?

Rychlý nástup účinku4

Vysoká míra zhojení5

Dlouhodobý účinek5


