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Dnes už zase na stojanu visí infuze. Pan Štístko přišel na Opdivo. Ses-
třička obratně napichuje kanylu, nastavuje počet kapek a rozhovor může 
začít. Dnes jsem doufal, že to zvládneme jen s takzvaným small talk-
em, ale můj pacient otevřel téma, že situace v evropském zdravotnictví  
i v České republice je složitá. 

Ano, je to pravda. Oproti stavu před třiceti lety, kdy lékařů bylo hodně, 
je jich dnes málo. Zdálo by se, že je to tak správně. Na začátku 90. let 
požadovali představitelé České lékařské komory, aby vláda zvýšila platy 
lékařům a dalším zdravotníkům. Tehdejší premiér Klaus to odmítl s argumentem, že se jedná o tržní princip 
nabídky a poptávky. Tehdy lékaři hledali, zda se pro ně někde v republice nenajde místo. „Zvýšíme vám platy, 
ale až budou v novinách inzeráty, že zdravotnická zařízení hledají lékaře na volná místa,“ vysvětlil odmítnutí 
navýšení předseda vlády. Dnes v takové situaci jsme, možná i mnohem dál. Není týden, aby mě na klinice 
někdo neoslovil, že hledá do svého zařízení dermatologa. Navíc dosluhující vlastníci dermatologických praxí, 
ale i praxí jiných specialistů, praktických lékařů nebo stomatologů, nemohou najít za sebe nástupce. Nejen 
mimo velká města, ale i v Praze nebo Brně. 

Obdobná situace byla na Slovensku, kde aktuálně podalo podmíněnou výpověď přes 2 000 lékařů, pokud 
vláda nevyhoví jejich platovým požadavkům. Nakonec vedení státu ustoupilo a upravilo mzdy na úroveň 
České republiky. S nedostatkem sester i lékařů se potýkají v Německu, Rakousku, Velké Británii i v dalších 
zemích a aktivně loví v českých medicínských vodách tím, že kromě inzerátů s nabídkou řádově větších platů 
u nás pořádají veletrhy pracovních příležitostí nebo prezentují zahraniční perspektivy na lékařských fakultách 
ve formě například semináře s výstavou Trimed Job.

V Akreditační komisi pro dermatovenerologii při Ministerstvu zdravotnictví se touto problematikou zabý-
váme a hledáme společně s výborem České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s., řešení. Tuto 
problematiku paralelně otevírají i členové SAD, kterým nedostatečné množství kvalifikovaných kolegů v okol-
ních zařízeních zvyšuje každodenní počet příchozích pacientů a zároveň snižuje šanci na případné předání 
jejich ordinace nástupcům. 

Obdobná situace je i v nemocnicích nejen v menších regionech, ale dokonce i ve velkých městech, tedy  
v akreditovaných zařízeních I. nebo II. typu. Kvalifikovaných dermatologů, kteří splňují kritéria pro školitele, 
není dostatek, takže v řadě z nich nelze přijmout větší počet kolegů, ucházejících se o popromoční vzdělávání. 
I ve velkých zařízeních, kde školitelé ještě kapacitu mají, nejsou k dispozici volné úvazky, protože vzdělávání 
v dermatovenerologii není centrálně dotováno a nemocnice je musí financovat ze svého. Je to dáno tím, že 
v jiných oborech, kde jsou školící místa subvencována, je situace celostátně ještě horší než v našem oboru. 
Za ČDS se snažíme prostřednictvím ČLS opakovaně modifikovat seznam v průměru pěti odborností, kterým 
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ministerstvo pro školence dotace poskytuje. Za posledních 20 let to ale bylo pouze jednou, kdy se u jedné 
lékařky podařilo dotaci získat.

Akreditační komise pro dermatovenerologii při MZd ČR i v návaznosti na hlasy z dermatovenerologické 
obce zkoumá možnosti, které by alespoň v našem oboru situaci zlepšily. Jednou z mála alternativ by mohla 
být úprava vzdělávacího programu, který by ovlivnil opět několik budoucích generací našich kolegů. Proto by 
diskuze o těchto změnách měla proběhnout v širší dermatologické obci, tedy nikoliv jen uvnitř týmu akredi-
tační komise podpořené členy výboru ČDS ČLS JEP, z.s.

Jaká jsou východiska ke zvažovaným změnám a jakým výzvám dnes dermatovenerologie čelí?
Náš obor se zásadně změnil během posledních minimálně 40 let, ve vzdělávacím programu od roku 2005  
s každou novou politickou reprezentací přicházely nové nápady, které především v našem oboru vedly na jed-
né straně k redukci počtu požadovaných výkonů a dovedností, které má školenec absolvovat, zkrátily délku 
vzdělávání, konkrétně z původních 5,5 roků na stávajících 4,5 roku, změnily strukturu a požadavky na kvalifi-
kační zkoušku (test, počty otázek, obhajoba práce), zavedly společný kmen (naštěstí se nám tehdy podařilo 
prosadit vlastní dermatovenerologický kmen), zkoušku po kmeni atd. Je třeba si uvědomit, že dřívější změny 
byly vždy motivovány iniciativou politické reprezentace. Musely respektovat nastavená pravidla a na jejich 
provedení byl ponechán pouze limitovaný čas. Z toho postupně vzniklo pět verzí Vzdělávacích programů. 

Naše aktuální iniciativa je tak první, která není vynucena ministerstvem, ale vychází mimo běžný rytmus 
zevnitř, a určitě bude pro ministerskou legislativu, kterou náš návrh musí projít, překvapením. Proto je potře-
ba, aby byl propracován důkladně, změny byly provedeny s vědomím jejich dlouhodobých dopadů na obor 
a plně odpovídaly nejen současným potřebám, ale i potřebám dermatovenerologie v následujících letech, 
respektive desetiletích. I pro všechna akreditovaná pracoviště, která teď školí a případně zkouší podle jednoho 
nebo až pěti vzdělávacích programů, přibude další šestá varianta, kterou si budou muset tato již akreditovaná 
zařízení, opět prostřednictvím žádosti na ministerstvo, akreditovat jak pro Základní kmen, tak pro další Spe-
cializovaný výcvik. 

Aktuálně běžící diskuze otevřela v tomto okamžiku 50 otázek a objektivně podložených nebo subjektivně a po- 
citově formulovaných výroků, k nimž je potřeba nejprve zaujmout kvalifikované stanovisko. Záležitost není 
možné uspěchat nejen s ohledem na výše uvedené návaznosti, ale také proto, že se změna nedá realizovat 
s ohledem na legislativní proces v řádu týdnů, některá ani v řádu málo měsíců. K případným komentářům je 
ještě potřeba upřesnit rozdíl mezi pobytem na lůžkách (tedy výlučná péče o hospitalizované nemocné) a po-
bytem v lůžkovém zařízení akreditovaného pracoviště I. nebo II. typu (tedy zapojení se do ambulantního a lůž-
kového provozu pracoviště). Oba termíny se často zaměňují a v praxi se spíš setkáváme s druhou variantou.

Do dveří právě nahlédla jedna z mladých kolegyň. „Už máte to Opdivo vykapáno?“ zeptala se. „Je tu pan 
Brož ještě s rychlou infuzí, spěchám do posilovny,“ dodala. „Pět minut, končíme,“ sdělil jsem stručně. „Posi-
lovna,“ podivila se vedle stojící sestra, „tahle tak maximálně na tiktok.“ Mladým s panem Štístkem rozumíme. 
Zavíračka v 15.30 hodin se kvapem blíží, nervozita stoupá, už jsou dvě odpoledne. Je nás hodně i málo.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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* Studie provedená společností IQVIA, listopad–prosinec 2021, Česká republika, 90 dermatologů odpovídalo na otázku: Kterou dermokosmetickou řadu (značku) 
přípravků doporučujete svým pacientům u následující diagnózy nejčastěji: rekonstrukce a hojení kůže, např. po chirurgických nebo estetických zákrocích? 
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LOKÁLNÍ KOMPLIKACE TERAPIE 
HLUBOKÝCH KOŽNÍCH DEFEKTŮ  
PO ŽAHNUTÍ MEDÚZOU
Bartková, J., Lipový, B.   Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a FN Brno

SOUHRN: Druhově specifické rozdíly mezi jednotlivými medúzami mohou bránit ve volbě adekvátní 
lokální terapie a správnému poskytnutí první pomoci. Dodnes neexistuje univerzální protokol apli-
kabilní pro všechna poranění způsobená těmito živočichy. Přijetí bezpečných a účinných opatření  
a zásad první pomoci při žáhnutí medúzou je také komplikováno šířením celé řady neoficiálních zpráv 
a nedostatkem důkazů ve vědecké literatuře. Jedinou možností, jak z této situace uniknout, je po-
stupná publikace kazuistik nebo sérií kazuistik s jednotícím léčebným konceptem tak, aby mohla 
být následně realizována klinická doporučení pro lokální terapii podložená dostatečným množství 
robustních dat

KLÍČOVÁ SLOVA: Cnidaria – Scyphozoa – nematocysty – toxin – bodnutí – první pomoc – popálení – 
medúza

SUMMARY: Local complications of therapy of deep skin defects after jellifish sting. Species-specific 
differences between individual jellyfish can prevent the choice of adequate local therapy and the correct 
provision of first aid. To date, there is no universal protocol applicable to all injuries caused by these ma-
rine animals. Adoption of safe and effective first aid measures for jellyfish stings is also complicated by  
a wide variety of unofficial reports and a lack of evidence in the scientific literature. The only way out of 
this situation is the gradual publication of case reports or a series of case reports with a unifying treatment 
concept so that clinical recommendations for local therapy supported by a sufficient amount of robust 
data can subsequently be implemented. 

KEY WORDS: Cnidaria – Scyphozoa – nematocysts – toxin – sting – first aid – burn – jellyfish 

Nárůst počtu medúz nepředstavuje jen hrozbu pro 
veřejné zdraví, turisty a rybáře, ale také nepřímý dopad 
na hospodářství. Předpokládá se, že každoročně dojde 
celosvětově k až 150 milionům žahnutí.

ÚVOD
Vzhledem k masivnímu rozvoji cestovního ruchu 
nepřekvapí, že nehody zahrnující bezobratlé vodní 

živočichy dosahují svého vrcholu v létě. Enormní 
počet případů během tohoto období je dán nejen 
zvýšeným počtem lidí ve vodě, ale i nedostatkem 
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informací a preventivních opatření nebo správného 
poskytnutí první pomoci u úrazů spojených s moř-
skými živočichy. Během několika posledních dese-
tiletí dochází také k nárůstu počtu reportovaných 
případů, který je dán nejen zlepšenou evidencí, ale 
také samotným nárůstem počtu těchto živočichů. 
Dá se tedy předpokládat, že do dalších let bude tato 
problematika stále aktuálnější. Neustále rostoucí 
počet jedinců různých druhů medúz dramaticky 
ovlivňuje etablované ekosystémy, blokuje provoz 
elektráren nebo dopadá na křehké rybí populace. 
To může být způsobeno klimatickými změnami, 
nadměrným rybolovem, eutrofizací nebo ničením 
biotopu.(1–3) 

Nárůst počtu medúz nepředstavuje jen hroz-
bu pro veřejné zdraví, turisty a rybáře, ale také 
nepřímý dopad na hospodářství.(4) Předpokládá 
se, že každoročně dojde celosvětově k až 150 
milionům žahnutí.(5) Po kontaktu s medúzou do-
chází k velmi široké lokální nebo také systémové 
symptomatologii. Typicky se manifestuje jako 
bolest a svědění v postižené oblasti, nicméně 
může dojít také k resorpci jedu a kardiovaskulár-
ní nebo neurologické symptomatologii. Nicméně 
tyto závažné systémové reakce, které mohou být 
i smrtelné jsou daleko méně časté než projevy 
lokální.(6) V této kazuistice prezentujeme případ 
muže středního věku s lokální symptomatologií 
způsobenou právě žahnutím medúzy, které způ-
sobilo nejen rozvoj hlubokých kožních defektů, 

ale také dlouhodobé komplikace v místě postiže-
ní po samotném zhojení. 

KAZUISTIKA
40letý muž, utržil při plavání v Gordon Beach v Tel-
-Avivu v Izraeli žahnutí medúzou. V rámci první po-
moci mechanicky plastovou kartou odstranil zbyt-
ky po žahnutí a na zasažené plochy aplikoval ocet, 
následující dny lokálně aplikoval Fenistil a Bepan-
ten. První ošetření na naší klinice bylo realizováno 
až šestý den po úrazu. Pacient udával předchozí 
silné reakce na štípnutí hmyzem či žahnutí medú-
zou v minulosti ve smyslu výrazné zánětlivé reakce 
a protrahovaného hojení rány. Z rodinné anamnézy 

O
b

r. 
1

Lokální nález na levé dolní končetině 6. den po žahnutí
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byla zajímavá pouze anafylaktická reakce při bod-
nutí včelou u otce. Jinak se pacient s ničím ne-
léčil, nikde nebyl dlouhodobě dispenzarizován  
a chronickou medikaci negoval. Z lokálního pohledu 
utrpěl pacient žahnutí na levém bérci s přechodem 
na dorzum nohy a dorsální části prstů, s 0,4 cm  
cirkulárním lemem, probíhajícím kolem kotníku, 
zbytek ploch byl bez cirkularity. V horní části bérce 
byly nalezeny také četné tmavé petechie. Požahaná 
plocha byla celkově evaluována na 3 % TBSA (total 
body surface area) gr. IIa - IIb. Noha byla s výra- 
zným otokem, dominantně v okolí kotníku, nic-
méně bez známek hluboké žilní trombózy (obr. 1).  
V rámci mikrobiologické surveillance byla ze stěru 
vykultivována Escherichia coli, a to po pomnože-
ní. Rána byla ošetřována topicky antimikrobiálním 

krémem s obsahem 1% sulfadiazinu stříbrného 
(obr. 2) Dvanáctý den od úrazu byla terapie na naší 
klinice ukončena, plocha byla zhodnocena jako 
lokálně klidná, noha byla bez otoku, s vytvořenou 
neoepidermis. V další terapii byla doporučena foto-
protekce a promazávání plochy emolencemi. 

Za dalších jedenáct dní přichází pacient pro zhor-
šení lokálního stavu ve smyslu zarudnutí, indurace, 
pálení a bolestivosti. Ve spolupráci s Dermatove-
nerologickým oddělením FN Brno byl stav zhod-
nocen jako kontaktní alergická a iritační reakce, 
následně bylo pacientovi doporučeno promazávat 
popálenou plochu lokálním kortikosteroidem na 
bázi fluocinolon acetonidu v koncetraci 0,025 %  
a perorálně užívat antihistaminika (obr. 3). Po 

O
b

r. 
2 Lokální nález na levé dolní končetině po aplikaci SSD krému, 8. den po žahnutí

O
b

r. 
3

Lokální nález na levé dolní končetině 26. den po žahnutí
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třech týdnech došlo k výměně za mast na bázi 
clobetasol propionatu v koncetraci 0,05 %, pacient  
i nadále užíval perorální antihistaminika. Přibližně 
9. týden od popálení byla léčba ukončena a plocha 
byla lokálně zhojená. Přesto pacient i nadále udává  
v místě primárních kožních defektů občasné znám-
ky snadné přecitlivělosti na různé podněty (obr. 4) 
nicméně s promptním zlepšením bez nutnosti to-
pické nebo systémové terapie.  

DISKUZE
V posledních desetiletích celosvětově vzrostl 
počet návštěv přímořských destinací, což vede  
k neustálému růstu počtu zranění způsobených 
vodními živočichy.(7,8) Nejvyšší procento zraně-
ní, ke kterým dochází v mořském prostředí, je 
spojeno s bezobratlovci, jako jsou mořští ježci  
a medúzy. Většina z těchto kontaktů způsobí lokální 
symptomatologii a některé z nich vykazují typické 
léze.(9) Někteří z mořských živočichů produkují při 
kontaktu také různé toxiny. Působení těchto toxinů 
je opět velmi heterogenní, mezi dominantní proje-
vy patří neurotoxické, proteolytické, myotoxické, 
hemotoxické (hemolytické) a cytotoxické. Toxiny 
pronikají do hlouběji uložených kožních struktur  
a následně také do krevního oběhu prostřednictvím 
mechanické mutilace kůže hroty, tesáky nebo ži-
hadly mořských živočichů.(7,8) 

Celosvětově tvoří přibližně 10 000 druhů kmen 
Cnidarian, přičemž 1 % z tohoto počtu repreze-
tuje hrozbu pro lidské zdraví. Většina zdravotních 
problémů vzniká při kontaktu se zástupci Scypho-
zoans (pravé medúzy), Cubozoans (box medúzy)  
a Hydrozoans, (6,10,11) Cnidaria patří mezi nejjedova-
tější zvířata na světě. Cnidaria, Scyphozoa, nazýva-
né také pravé medúzy, jsou celosvětově rozšířené 
a často přicházejí do náhodného kontaktu s lidmi 
na pobřežích.(12) Produkce přirozených toxinů je 
zajímavým aspektem, který využívají pro obranné 
nebo útočné účely. Toxin medúz je obsažen ve 
specializovaných strukturách zvaných nematocys-
ty, které se vyprazdňují po mechanické nebo che-
mické stimulaci. Vstřikování toxinu dráždí nervová 
zakončení a způsobují charakteristickou ztuhlost, 
otok, svědění a bolest.(13) Byly hlášeny vážné pří-
pady otravy, způsobené hlavně Cubomedusae, 
kdy jed u lidí způsobil edémy, difúzní neurotoxicitu, 
motorické a respirační problémy, kardiovaskulár-
ní příznaky, hypotenzi a také úmrtí.(14,15) Žahnutí 
medúzou může vést k lokálním a systémovým 
reakcím prostřednictvím toxických a imunologic-
kých mechanizmů.(12) V současné literatuře lze 
najít pouze několik případů, kdy se po kontaktu 
s medúzou rozvinula nekróza kůže. Binnetoglu  
a kol. zveřejnil případ 4letého dítěte, u kterého se 
po bodnutí medúzou rozvinul Raynaudův fenomén 
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Lokální nález na levé dolní končetině 10. týden po žahnutí
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Vysoké procento případů, vyžadujících poskytnutí první pomoci na plážích, tvoří prá-
vě žahnutí medúzou. Je proto důležité zavést protokoly první pomoci postavené na 
vědeckých důkazech a zdokonalit je tak, aby byly podle potřeby specificky zaměřeny 
na jednotlivé druhy medúz. Dodnes se bohužel většina dostupných řešení neopírá  
o robustní data z klinických hodnocení. V rámci preventivního řešení je také nutné 
implementovat základní en-
viromentální pravidla, která 
povedou k protekci ekosys-
témů a nadměrnému pomno-
žení právě těchto živočichů.  

MUDr. Julia Bartková
Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
bartkova.julia@fnbrno.cz

ZÁVĚR

a po deseti dnech progredoval až do digitální nek-
rózy. Aby se zabránilo další progresi nekrózy, byla 
zahájena léčba intravenózním iloprostem, steroidy 
a hyperbarickým kyslíkem po dobu čtyř týdnů.
(16) Také byl publikován případ u 31letého muže, 
u kterého se po kontaktu s medúzami v Thajsku 
rozvinula digitální nekróza. Léčba spočívala ve 
fasciotomii, opakovaném debridementu a násled-
ném rekonstrukčním chirurgickém výkonu.(17) Další 
případ, který se objevil po kontaktu s medúzami 
v Thajsku, byl popsán u 4letého dítěte, u kterého 
se vyvinula na obou dolních končetinách hluboká 
dermální nekróza. Jako další postup byl zvolen ra-
dikální debridement a vakuově asistovaná terapie 
všech požahaných ploch.(18) 

Navzdory častému výskytu žahnutí medúzou v sou- 
časné době neexistuje mezi vědeckou komunitou 
shoda ohledně nejvhodnějšího protokolu první 
pomoci. V průběhu let bylo navrženo několik růz-
ných konceptů první pomoci. Je doporučováno 
vyhnout se oplachování rány močí, destilovanou 
nebo čistou vodou.(6,11,19) Ocet, neboli kyselina 
octová, je jedním z nejvíce osvědčených řešení 
s publikovanými údaji o účinnosti. Je známa stu-
die, která sledovala účinky octa a mořské vody 
u zranění způsobených dvěma druhy obývajícími 
oblast Středomoří: Pelagia noctiluca (Scypho-
zoa) a Carybdea marsupialis (Cubozoa). Výsled-
ky naznačují, že použití octa nelze univerzálně 

doporučit. Ukázalo se, že mořská voda působila 
v obou případech jako neutrální roztok. V přípa-
dě C. marsupialis se ukázalo, že ocet činí ideální 
oplachový roztok, při bodnutí P. noctiluca aplika-
ce octa může být dokonce kontraproduktivní.(20)  
V rámci první pomoci je zásadní okamžité odstra-
nění zbytku medúzy z místa poranění, čímž zabrá-
níme dalšímu uvolnění nematocyst, a tím dalšímu 
zesílení příznaků. Hlavním cílem je zmírnit místní 
bolest a zánět, prevence poškození tkáně, inak-
tivace toxinů jedu a prevence šíření jedu. Lepší 
znalost těchto organizmů by také umožnila identi-
fikovat nové aspekty jejich fungování. Je známo, 
že mořská ryba Amphiprion ocellaris je odolná 
proti kontaktu s nematocystami. Obsahuje glyko-
saminoglykany podobné těm v těle medúzy a při 
jejich kontaktu blokuje transmembránové signální 
kanály medúz pro uvolnění toxinů z nematocyst. 
Právě aplikační výzkum by mohl vést k výrobě 
produktu pro ochranu před bodnutím. (21–23) Mo-
mentálně probíhají testy topických inhibitorů jako 
účinných opatření k prevenci bodnutí medúzou. 
Krém s inhibitorem je již komerčně dostupný  
v mnoha zemích po celém světě. Obsahuje octyl 
methoxycinnamát a oxid zinečnatý umožňují-
cí v jediné aplikaci jak ochranu proti spálení od 
slunce, tak ochranu před žahnutím medúzou. Je 
důležité zmínit, že tento krém je sice účinný v pre-
venci proti žahnutí, po samotném žahnutí však již 
nepomáhá.(22,24)
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EFEKTIVITA A BEZPEČNOST PLAZMA EXERESE V KLINICKÉ PRAXI ESTETICKÉ MEDICÍNY

ÚVOD
Management rejuvenační a korektivní péče se  
v estetické medicíně dominantně odvíjí od poža-
davků a očekávání pacientů. Trendem posledních 
let a současnosti, který stále sílí, je preference 

málo invazivních zákroků, s krátkou nenáročnou 
rekonvalescencí a přitom jednoznačně viditelnými 
výsledky. Plazma exerese je metoda, která vět-
šinu těchto požadavků splňuje a má tak v rámci 
estetické medicíny velmi slibný potenciál. Plazma 

EFEKTIVITA A BEZPEČNOST 
PLAZMA EXERESE V KLINICKÉ 
PRAXI ESTETICKÉ MEDICÍNY
Klosová, H.   Medi-esthes, Ambulance plastické chirurgie a kosmetologie, Studénka

SOUHRN: Plazma exerese je minimálně invazivní metoda pracující na podkladě sublimace epidermis 
účinkem plazmatu. Metoda je výborně účinná a využitelná pro odstranění benigních kožních lézí, 
termodestrukci lůžka po shave excizi kožních lézí, léčbu akné, redukci vrásek a plošnou rejuvenaci, 
alternativně ji lze použít při neoperační blefaroplastice a redukci teleangiektázií v obličeji. Následné 
hojení je rychlé a nekomplikované, s výbornými estetickými výsledky. U naprosté většiny pacientů 
jsou plochy po zhojení v následném průběhu bez nežádoucích hypo- či hyperpigmentací.

KLÍČOVÁ SLOVA: plazma exerese – sublimace – termodestrukce – rejuvenace – vrásky – 
xantelasmata

SUMMARY: Efficacy and safety of plasma exeresis in clinical practise of esthetic medicine Plasma 
exeresis is a minimally invasive method based on the sublimation of the epidermis by the effect of plasma. 
The method is with excellent effectiveness for the removal of benign skin lesions, thermodestruction of the 
wound bed after shave excision of skin lesions, acne treatment, wrinkle reduction and skin surface reju-
venation, alternatively it can be used in non-surgical blepharoplasty and reduction of facial telangiectasia. 
Subsequent healing is fast and uncomplicated, with excellent aesthetic results. In the vast majority of 
patients, the areas after healing are free of undesired hypo- or hyperpigmentation.

KEY WORDS: plasma exeresis – sublimation – thermal damage – rejuvenation – wrinkles – xantelasma

Metoda se pohybuje na pomezí laserové chirurgie  
a elektrochirurgie, má široké indikační spektrum  
a využití v indikacích zdravotních i v estetické medicíně.
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exerese je minimálně invazivní metoda, která in-
tervenuje povrchovou kožní vrstvu, epidermis, a to 
pomocí plazmatu. Plazma je z pohledu fyziky čtvrté 
skupenství hmoty. Je to ionizovaný plyn, složený 
z negativně nabitých elektronů a kladně nabitých 
iontů, který vzniká odtržením elektronů z elektrono-
vého obalu atomů plynu či roztržením molekul (tzv. 
ionizací). Aby byl ionizovaný plyn považovaný za 
plazma, musí vykazovat kolektivní chování a kva-
zineutralitu.(1)

Plazma je generována plazmovým přístrojem mezi 
hrotem jehly plazmového přístroje a intervenova-
ným kožním povrchem. Množství vytvořeného plaz-
matu závisí na proudění vzduchu v ionizační štěr- 
bině. Plazmový přístroj pracuje pouze tehdy, je-li 
mezi hrotem jehly a kožním povrchem volný pro-
stor – tzv. ionizační štěrbina, díky které dochází  
k vytvoření elektrického oblouku.(2) Elektrický ob-
louk vidíme jako tenký světelný paprsek mezi hro-
tem jehly a povrchem kožním. Pokud se hrotem 
jehly přímo dotýkáme kožního povrchu, a tedy není 

přítomna ionizační štěrbina, přístroj nepracuje. Po 
dopadu elektrického oblouku na kožní povrch do-
chází k bodové sublimaci (vypařování) epidermis  
o velikosti bodu menší než 1 mm2. Sublimací do-
chází k bodové přeměně pevné kožní tkáně na plyn, 
přičemž tepelné poškození přiléhajících kolaterál-
ních tkání je ve srovnání s elektrochirurgií menší.(3)

Histologická vyšetření vzorků lidských tkání potvr-
dila, že léze po bodové sublimaci plazma exeresí 
nepřesahují bazální membránu a také, že v úrov-
ni pod bazální membránou dochází ke kontrakci 
elastických vláken, s čímž souvisí liftingový účinek 
ošetření.(4)

Metoda se pohybuje na pomezí laserové chirurgie 
a elektrochirurgie, má široké indikační spektrum  
a využití v indikacích zdravotních i v estetické me-
dicíně. Je vhodná k odstranění kožních výrustků 
(fibromy, keratózy, xantelasmata, hemangiomy, 
ID névy), léčbě akné, včetně aktivních lézí,(5,6) ne-
operační blefaroplastice,(7,8,9) plošné rejuvenaci  

O
b

r. 
1

Fibromy

Bezprostředně po termodestrukci

Před termodestrukcí fibromů metodou plazma exerese
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s výsledkem liftingu a tighteningu kůže v obličeji  
i mimo obličej (podbradek, paže atd.), redukci vrá-
sek očního okolí, tzv. crow's feet,(10) periorálních, 
glabelárních, preaurikulárních vrásek i vrásek na 
krku.

Klinické studie a dlouhodobé výsledky potvrdily, že 
se jedná o vysoce spolehlivou a bezpečnou metodu 
bez trvalých nežádoucích účinků.(11,12) Limitací je 
skutečnost, že výsledky významnou měrou závisí 
na zkušenosti a umění specialisty, který tuto metodu 
provádí. Je-li potřeba plošná rejuvenace, pak ošetře-
ní charakterizuje časová náročnost a vysoké nároky 
na přesnost a soustředění lékaře. Jsou-li veškeré 
předpoklady splněny, lze plazma exeresí dosaho-
vat vynikajících výsledků. V klinických studiích byla 
potvrzena účinnost plazma exerese v léčbě vrásek, 
akné i neoperační blefaroplastice.(6,8,13) 

Plazmový přístroj může pracovat v kontinuálním 
nebo pulzním módu. Kontinuální mód je vhodný při 
odstraňování kožních lézí jako je například sebo-
roická keratóza, lentigo solaris, fibromy či heman-
giomy. Pulzní mód ve formě jednotlivých spotů je 
vhodný pro redukci vrásek nebo plošnou rejuvena-
ci s cílem dosáhnout zvýšeného napětí (tzv. tighte-
ning) a liftingu pleti.

Na trhu je široké spektrum přístrojů pro plazma 
exeresi. Pro účinné a bezpečné ošetření je nut-
né pracovat s kvalitním přístrojem a současně  
s perfektně zvládnutou technikou jednotlivých typů 
ošetření. Podmínkou úspěchu je správně zvolit  
a pro konkrétní intervenovaný kožní problém po-
užít správný výkon přístroje, adekvátní voltáž  
a pracovní frekvenci. To jsou nezbytné předpoklady 
pro dosažení žádaného výsledku. Současně musí 
být ošetření vedeno správnou taktikou – zejména 
je nutné setrvat na jednotlivých spotech potřebnou 
dobu, která se obvykle pohybuje od 0,5 s do 2 s. 

Setrváme-li na spotu neadekvátně déle, vzhle-
dem ke kvalitě intervenované kůže, může být 

nežádoucím důsledkem prolongované hojení a ne- 
uspokojivý výsledek, v krajním případě až nežá-
doucí jizvení. Tato metoda je tedy svojí technikou 
vysoce tzv. „hand dependentní“, její výsledky závisí 
významnou měrou na umění, šikovnosti a zkuše-
nostech specialisty, který ji provádí.

Ošetření na našem pracovišti provádíme po před-
chozím znecitlivění pokožky 10% Lidocain gelem 
připraveným lékárnou jako magistraliter podle 
Českého lékopisu. Lidocain 10% gel je aplikován 
do okluze 30–60 minut před ošetřením. Bezpro-
středně po ošetření je na kůži k rychlému zklidnění 
aplikován serum spray, produkt obsahující paten-
tovaný komplex aktivních oligo- a polypeptidů, 
který pokožku významně zklidňuje a podporuje 
regeneraci. Za 5 minut po aplikaci serum spray je 
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2

Termodestrukce ranného lůžka po shave 
excizi bradavic na plosce nohy
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na kožní povrch intervenovaných oblastí aplikován 
ve velmi tenké vrstvě krém, který si v dalších dnech 
pacient 2x denně aplikuje i v rámci domácí péče 
až do zhojení, které zpravidla nepřesahuje 5–7 dní.

Vysoce účinná je plazma exerese pro termode-
strukci lůžka po shave excizi vyvýšených nezhoub-
ných kožních lézí, při níž je léze vyčnívající nad nivó 
kožního povrchu snesena v úrovni zdravého okolí 
a lůžko po shave excizi bezprostředně ošetřeno 
plazmatem pro zástavu krvácení a prevenci reci-
divy léze (obr. 1, obr. 2). Estetické výsledky takto 
odstraněných benigních kožních lézí jsou vynikající 
a v naprosté většině případů bez zjevných jizev. 
Podmínkou výborného estetického výsledku je, 
že léze nesmí být při odstranění pinzetou vytažena 
ze svého lůžka směrem vzhůru, neboť tak dochází  
k excizi léze v úrovni pod nivó zdravého okolí a po 
následném zhojení je patrná esteticky nepříznivá 
vkleslina. Další výhodou této metody je skuteč-
nost, že umožňuje histologické vyšetření odstra-
ňované léze, čímž je eliminováno riziko odstranění 
nerozpoznaného nebenigního útvaru, který může  
v další perspektivě pacienta ohrozit svým chováním 
místním či celkovým. Pokud výsledek histologie 

rozpozná nebenigní lézi (prekanceróza nebo malig-
nita), pak je provedena řádná chirurgická radikální 
excize a opětovné histologické vyšetření s verifika-
cí dostatečného lemu excize a stanovení dalšího 
postupu léčby. Postup lékaře má tímto způsobem 
plné forenzní krytí.

Vynikající účinnost osvědčuje plazma exerese při 
odstranění xantelasmat očních víček. Ošetření je 
díky tenkému elektrickému oblouku na podkladě 
paprsku plazmatu velice přesné a selektivní, tím 
pádem šetrné a bezpečné. K margu víčka nám 
dovoluje se bezpečně přiblížit až na 1,5–2 mm.  
K plné destrukci xantelasmat dochází nejčastěji 
po 1–2 ošetřeních, v závislosti na vstupní velikosti 
xantelasmat. Odstup mezi jednotlivými ošetřeními 
by měl být nejméně čtyři týdny.

Při ošetření pavoučkovitých teleangiektázií na ob-
ličeji dosahujeme už po prvním ošetření redukci 
většiny teleangiektázií. Naproti tomu na dolních 
končetinách je léčebná odezva na plazma exeresi 
u většiny pacientů neuspokojivá, zlepšení v podo-
bě redukce teleangiektázií nepřesahujících průsvitu 
2 mm je po jednom ošetření u naprosté většiny 
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3 Stav bezprostředně po ošetření metodou plazma exerese – redukce vrásek a tightening kůže  

(tvář a oční okolí)
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pacientů pouze o 10–15 %. Jako jednoznačně 
vhodnější se tak pro neinvazivní redukci až od-
stranění teleangiektázií na dolních končetinách jeví 
cévní laser, popřípadě IPL.

V odborné literatuře je popisována neoperační 
blefaroplastika horních víček jako alternativa ope-
rační léčby. S tímto lze souhlasit z našeho pohle-
du a zkušeností jen částečně, a to v případech, 
kdy jsou převisy horních víček jen mírné a indika-
ce k operační léčbě hraniční. V těchto případech 
lze opakovaným ošetřením v odstupech nejméně 
jednoho měsíce dosáhnout ve dvou až čtyřech 
sezeních uspokojivé redukce kožních převisů. 
Jakmile je klinický nález převisů horních víček 
jednoznačně indikován k operační léčbě, je léčba 
pomocí plazma exerese nedokonalou alternati-
vou – počet ošetření a následné rekonvalescence 
jsou ve svém součtu nakonec pro pacienty méně 

komfortní než hojení a režimová opatření po ope-
rační blefaroplastice.

Pro redukci (změlčení) až odstranění vrásek je 
účinná technika bodové sublimace s rozmístěním 
jednotlivých spotů v blízkých (cca 0,5 mm) roze-
stupech, a to způsobem cik cak střídavě z jedné  
a druhé strany po okraji vrásky. Dovnitř vrásky 
není vhodné jakkoli vstupovat, protože by tak došlo  
k jejímu prohloubení. Nejlepší estetické výsledky 
jsou dosahovány při plošné rejuvenaci, která je 
kombinací redukce vrásek a plošného tighteningu 
kůže v intervenované oblasti (obr. 3). Účinného ti-
ghteningu, který je prostým okem na první pohled 
viditelný, dosahujeme vhodně rozmístěnou prosto-
rovou sítí jednotlivých spotů, kterou vytváříme přís-
ně individuálně podle klinického nálezu a projevů 
ageingu konkrétního pacienta. Na základě klinic-
kých zkušeností na našem pracovišti s desítkami 
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4

Redukce vrásek, lifting a tightening před a 3 měsíce po ošetření metodou plazma exerese
a) před ošetřením b) 3 měsíce po ošetření

a)

a) b)b)
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Plazma exerese je bezpečná miniinvazivní metoda intervenující epidermis, s širokým 
indikačním spektrem, velmi dobře dostupná, vysoce účinná, s výbornými estetický-
mi výsledky. V souvislosti  
s výše uvedeným lze očeká-
vat další rozvoj této metody 
a její progresívní rozšíření  
v ambulantní klinické praxi 
estetické medicíny.

MUDr. Hana Klosová, Ph.D.
Medi-esthes
Ambulance plastické chirurgie a kosmetologie
Tovární 367, 742 13 Studénka a 742 54 Bartošovice
klosova.h@seznam.cz
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LITERATURA

takto ošetřených pacientů (soubor 50 pacientů  
v letech 2020–2022 s plošnou rejuvenací a nej-
méně jedním ošetřením plazma exeresí) můžeme 
s jistotou konstatovat, že jednotlivým ošetřením lze 
při správné technice provedení dosáhnout u všech 
pacientů účinné (viditelné) rejuvenace. Viditelné 
zlepšení lokálního nálezu je pacienty v odstupu 14 
dní po zhojení kvantifikováno nejčastěji o 35–40 % 
vzhledem ke vstupnímu nálezu (obr. 4). Výsledkem 

hojení je jizva, zde v podobě barevných změn – 
plochy po zhojení jsou po spontánním odloučení 
mnohočetných stroupků v různě sytém odstínu 
růžové, ev. až růžovočervené, v průběhu následují-
cích týdnů až maximálně 3 měsíců vybledávají do 
barvy homogenní s okolím ploch. Pigmentace, ve 
smyslu hyper- nebo hypopigmentace jako nežá-
doucí účinek, nebyly v následném průběhu dosud 
zaznamenány u žádného z ošetřených pacientů.
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ÚVOD
Pyoderma gangraenosum (PG) je onemocnění, 
jehož patogeneze není zcela objasněna, ale zva-
žuje se porucha funkce polymorfonukleárů. Jejich 

aktivace vede k jejich nahromadění ve tkáních po 
infekčním či traumatickém podnětu a uvolnění pro-
teolytických enzymů, které způsobí poškození tká-
ní. Incidence je 0,3–1,0/100 000, vzniká nejčastěji 

PYODERMA GANGRAENOSUM  
U NESPOLUPRACUJÍCÍ PACIENTKY 
Nevřalová, K.1, Jedličková, H.1, Březinová, E.1, Repíková, M.2, Jandušíková, S.2, Zbořil, V.3, 
Kasarda, R.4.   
1 I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně
2 Kožní oddělení Nemocnice Kyjov
3 IGEK FN BRNO
4 GEA Nemocnice Kyjov

SOUHRN: Pyoderma gangraenosum (PG) je relativně vzácné onemocnění neznámé etiologie, poprvé 
popsané před více než 100 lety. Je na něj třeba myslet u náhle vzniklých, bolestivých a nehojících 
se ulcerací nejčastěji na dolních končetinách. Většina pacientů má systémové onemocnění (morbus 
Crohn, ulcerózní kolitidu, artritidu, malignity). Léčba je empirická. Léčebné modality je možno rozdělit 
do čtyř kategorií: lokální léčba, systémová neimunosupresivní léčba, systémová imunosupresivní 
léčba a biologická léčba. Vředy se hojí kribriformním jizvením. Průběh je obtížně předvídatelný, často 
recidivující, závisí na typu a závažnosti komorbidit.

KLÍČOVÁ SLOVA: Pyoderma gangraenosum – neutrofilní dysfunkce – léčba 

SUMMARY: Uncooperative patient with pyoderma gangraenosum. Pyoderma gangraenosum is a re-
latively rare disease of unknown etiology, first described more than 100 years ago. It is necessary to think 
about it in sudden, painful and non-healing ulcers, most often on legs. A lot of patients have systemic di-
seases (Crohn's disease, ulcerative colitis, arthritis, malignancies). The treatment is empirical. Treatment 
can be divided into four categories: topical treatment, systemic non-immunosuppressive therapy, syste-
mic immunosuppressive therapy and biological therapy. Ulcers heal with cribriform scars. The course is 
difficult to predict, often recurrent, depending on the type and severity of comorbidities.

KEY WORDS: Pyoderma gangraenosum – neutrophil dysfunction – treatment

Nejčastěji vzniká po traumatu či spontánně jako pustula 
nebo hrbol s pustulami, které se nekroticky rozpadají  
a přecházejí v ulceraci.
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ve středním věku mezi 20 až 50 lety, postihuje obě 
pohlaví stejně, resp. některé zdroje uvádí mírnou 
převahu žen. PG často začíná jako papulopustu-
la či bula v místě poranění, rychle se rozpadá ve 
vřed, který se zvětšuje. Někdy může být přítomna 
výrazná hypergranulace spodiny. Nejčastěji se tvoří 
na dolních končetinách, ale i v obličeji, na rukou, 
kolem stomií. Kromě kůže může postihovat oči, 
plíce a slezinu. Projevy mohou být solitární či mno-
hočetné.(1) 

Jsou popisovány genetické predispozice (mutace 
PSTP1P1/CD2BP1), které mají asociaci se syn-
dromy spojenými s akné: PAPA (pyogenic arthritis, 
PG, acne), PASH (PG, acne, suppurative hidradeni-
tis), PAPASH (pyogenic arthritis, PG, acne, suppu-
rative hidradenitis), PsAPASH (psoriatic arhritis, 
PG, acne, suppurative hidradenitis).(2)

Až v 50 % se vyskytuje v rámci komorbidit, což bý-
vají zánětlivá onemocnění střev (IBD) – Crohnova 

choroba a ulcerózní kolitida, revmatoidní a séro-
negativní artritida, hemato-onkologická onemoc-
nění a jiné malignity – plazmocytární dyskrázie, 
myelodysplázie, leukémie, karcinomy, méně čas-
to provází spondylartropatie, jaterní onemocnění, 
autoimunitní onemocnění, aplikaci léků (isotreti- 
noin, propylthiouracyl, sunitinib, kokain), chirur-
gické zákroky aj. U predisponovaných pacientů 
jsou rizikem poranění, injekční vpichy, chirurgické 
zákroky, které mohou vyvolat fenomén patergie 
– vznik v místě mechanického podráždění. Dále 
se může uplatňovat léková etiologie – v literatuře 
jsou popisovány inhibitory tyrosinkinázy (sorafenib 
sunitinib), inhibitory receptoru pro EGFR, erlotinib, 
inhibitory TNF-α, dále granulocytové kolonie sti-
mulující faktor (G-CSF) jako lenograstim či propyl-
thiouracyl.(4)

Histopatologický obraz není specifický a závi-
sí na klinické variantě PG. Biopsii z čerstvé léze 
charakterizuje neutrofilní dermální absces, někdy 
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Projevy na zádech O
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2

Hluboká nekrotická ulcerace na zádech
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folikulocentrický. Starší léze vykazují ulceraci, 
nekrózu, superficiální dermální edém a denzní zá-
nětlivý infiltrát. V okrajích ulcerací je nespecifický 
perivaskulární lymfocytární infiltrát, ojediněle obraz 
vaskulitidy.(4)

Diferenciální diagnostika
Zahrnuje více skupin chorob: 
Vaskulární okluzivní a venózní onemocnění – anti-
fosfolipidový syndrom, vaskulitidy, kryoglobuliné-
mie typu I, Wegenerovu granulomatózu
Jiné choroby s vaskulitidou – systémový lupus ery-
thematosus, revmatoidní artritidu, morbus Behcet
Kožní lymfomy a leukémie
Léky indukované nebo exogenní příčiny – ulcerace 

při toxicitě hydroxyurey, bromoderma/iododerma, 
dermatitis artefacta, kousnutí hmyzem 
Infekce – hluboké mykózy, bakteriální infekce, my-
kobakteriální infekce, herpes simplex, parazitózy 
(amébiáza, leishmanióza), gumma syphilitica
Choroby postihující kůži – kožní formu morbus 
Crohn, Sweetův syndrom, necrobiosis lipoidica, 
pemphigus vegetans(3)

Průběh je obtížně předvídatelný, recidivující, závisí 
na typu a závažnosti komorbidit, které jsou nezříd-
ka příčinou smrti. Nepříznivými prognostickými 
faktory jsou: mužské pohlaví, důchodový věk, bu-
lózní typ spojený s hematologickou malignitou.(2)

Klinický obraz 
Nejčastěji vzniká po traumatu či spontánně jako 
pustula nebo hrbol s pustulami, které se nekro-
ticky rozpadají a přecházejí v ulceraci. Na periferii 
se vřed šíří navalitým, lividním, podminovaným 
okrajem, zatímco ve středu bývá patrné typické 
hojení, jehož výsledkem je mřížkovitý vzhled jizvy – 
kribriformní charakter. Projevy mohou být solitární 
i mnohočetné a mohou navzájem splývat. Vřed je 
bolestivý.(2)

Klinické varianty PG 
ulcerózní typ (85%) – rychlá progrese bolestivého, 
nekrotického vředu s nepravidelným, červenofialo-
vým, obvykle podminovaným okrajem, nejčastěji 
na dolních končetinách
bulózní (atypické) – výsevy vezikul až bul ve vl-
nách, nejčastěji na obličeji a na horních končeti-
nách, zejména dorzech rukou, často u hematoon-
kologických onemocnění
pustulózní – mnohočetné, drobné sterilní pustuly 
typicky nad extenzorovými částmi končetin, nej-
častěji u zánětlivých onemocnění střev
superficiální granulomatózní (vegetující) – erodo-
vané, verukózní léze na trupu, s pomalejší progre-
sí, obvykle bez komorbidit, histologicky granulomy, 
méně neutrofilního infiltrátu
slizniční – chronické, vegetující léze labiálně a bu- 
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3 Nekrotický defekt prstu
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kálně, u zánětlivých onemocnění střev
peristomický – v okolí stomií u pacientů se zánětli-
vým onemocněním střev
maligní – vzácné, destruktivní, postihuje horní po-
lovinu trupu, krk a hlavu, bez komorbidit(3)

POPIS PŘÍPADU
40letá pacientka, od roku 2019 nepravidelně sle-
dovaná pro ulcerózní kolitidu – IBD, typ idiopa-
tické proktolitidy aftózně/ulcerosně hemoragické 
– byla hospitalizovaná koncem listopadu 2020 
na Interním oddělení Nemocnice Kyjov pro prů-
jmy při uvažované kampylobakterové infekci. Dále  
u ní byla diagnostikována cholecystolithiáza, side-
ropenická anemie, malnutrice, lehká dyslipidemie  
a hepatopatie. Pacientka negovala alergie a ab-
úzus, povoláním byla kuchařka, pečovala o ne-
mocného syna. Otec pacientky měl rakovinu 
plic, matka byla zdráva, syn měl epilepsii. Paci-
entka byla přeléčena roxitromycinem. Po něko-
lika dnech se začaly tvořit pustuly s rozpadem 
do nekrotických mnohočetných vředů na trupu 
a končetinách, objevily se teploty a zimnice. Na 
Kožním oddělení Nemocnice Kyjov bylo vysloveno 
podezření na pyoderma gangraenosum. Stolice 
na kampylobaktera a klostridie byla negativní, ve 
stěru z defektu v bederní krajině byl Enterobacter 
cloacae complex ojediněle. V odběrech krve byla 
zjištěna elevace bílkovin akutní fáze, hypoalbu-
minémie, dále elevace onkomarkeru CA 125. Na 
CT břicha s kontrastní látkou bylo popsáno lehké 
prosáknutí stěny kontrahovaného rektosigmatu  
a přilehlé části colon descendens, vícečetná kal-
cifikovaná cholecystolithiasa, lymfatické uzliny 
bez patologie, baze plic a zobrazovaný skelet beze 
změn, Schmorlovy uzly. Byla zahájena terapie na-
trium-methylprednisolon-sukcinátem 125 mg i.v. 
denně, amoxicilin/klavulanátem 1,2 g i.v., dále 
dostávala enoxaparin, polymaltosu, pantoprazol, 
paracetamol, probiotika a mesalazin. Pro progresi 
kožních ulcerací byla následně pacientka přelo-
žena na I. DVK FN u sv. Anny v Brně (obr. 1–3). 
Zde byl proveden RTG srdce, plic a gynekologické 
vyšetření – vše v normě. Histologické vyšetření 
prokázalo pustulózní dermatitidu, v daném vzorku 
s návazností na chlupový folikl, bez jednoznač-
ných vaskulitických projevů. Nález byl kompati-
bilní s časným stadiem pyoderma gangraenosum.  
V nových stěrech byla vykultivována Pseudomonas 

O
b

r. 
4 Stav po 8 měsících – zhojené jizvy na zá-

dech

O
b

r. 
5

Největší ložisko na zádech
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aeruginosa. Za hospitalizace na I. DVK byl dále 
podáván natrium-methylprednisolon-sukcinát – 
vstupně 125 mg denně, s postupným snižováním 
dávky na 40 mg a převedením na perorální formu. 
Kortikosteroidy užívala do dubna 2021. Do medi-
kace byl před plánovaným nasazením biologické 
léčby přidán krátkodobě azathioprin v počáteční 
dávce 25 mg obden. Po domluvě s gastroentero-
logy byla zahájena dne 22.12.2020 biologická te-
rapie infliximabem 500 mg, druhá dávka po dvou 
týdnech, třetí dávka po měsíci, pak další dávky po 
8 týdnech. Místní léčba zahrnovala prostředky pro 
vlhké hojení ran a silné kortikosteroidy. V květ-
nu 2021 byla provedena kontrolní kolonoskopie 
s nálezem endoskopické úpravy sliznice levého 
tračníku formou drobných četných pozánětlivých 
pseudopolypků, v celém rozsahu bez aktivity IBD, 
a masivní oxyuriasy. Po zahájení biologické léč-
by se ulcerace začaly hojit kribriformními jizvami 
(obr. 4–6). Pacientka je nyní po zdravotní stránce 
stabilizovaná. V září 2022 přetrvávají pouze jizvy 
po kompletně zhojených ulceracích, občas reci-
divuje ulcerace na levém bérci. Nadále absolvu-
je biologickou léčbu s výborným efektem jak na 
střevní, tak kožní onemocnění. 

DISKUZE
Stanovení diagnózy PG může být velmi obtížné, 
neboť jednoznačná klinická, laboratorní či histo-
patologická kritéria neexistují. Stanovení diagnózy 
PG vyžaduje klinicko-patologickou korelaci, ně-
kdy je diagnózou per exclusionem. Suspektní je 
vřed, který trvá více než 4 týdny, s lokalizací na 
bércích či peristomicky, splňující hlavní a vedlejší 
kritéria.

Hlavní diagnostická kritéria 
1. rychlá progrese bolestivého, nekrotického vře-

du s nepravidelným, červenofialovým, obvykle 
podminovaným okrajem u pacienta středního 
věku, bez teploty

2. vyloučení jiných příčin ulcerace, postižení cév
3. histopatologický nález neutrofilního infiltrátu bez 

signifikantní leukocytoklastické vaskulitidy, vy-
loučení malignity a infekce

Vedlejší diagnostická kritéria
1. patergie
2. vyloučení infekce
3. klinický nález kribriformního jizvení 
4. systémová onemocnění asociovaná s PG  

(zánětlivá onemocnění střev a artritida)
5. anamnéza papuly, pustuly, vezikuly do 4 dnů 

před vznikem ulcerace
6. periferní erytém, bolestivost ulcerace
7. mnohočetné ulcerace, alespoň jedna na přední 

části bérce
8. rychlá reakce na léčbu systémovými korti-

koidy(4)

O
b

r. 
6

Zhojené ložisko na palci se ztrátou nehtu
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Popsali jsme závažný průběh pyoderma gangraenosum v terénu nedostatečně lé-
čené těžké ulcerózní kolitidy. Terapie vysokými dávkami kortikosteroidů a antibiotiky 
zabírala pomalu, podání infliximabu mělo okamžitý pozitivní účinek a pacientku se 
postupně podařilo vrátit do normálního života. V současné době je u neutrofilních 
dermatóz již k dispozici moderní cílená protizánětlivá terapie, která výhodně doplňuje 
a rozšiřuje klasické možnosti. U pyoderma gangraenosum se zatím jedná o léčbu off 
label, nicméně s prokazatel-
ným efektem, jak dobře uka-
zuje i tato kazuistika. MUDr. Klára Nevřalová

FNuSA, I. dermatovenerologická klinika
Pekařská 53, 656 91 Brno
klara.prokopova@fnusa.cz
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LÉČBA 
Jednotný léčebný standard pro PG v současnosti 
neexistuje, léčba je empirická. Důležité je pátrat 
po komorbiditách a adekvátně je léčit. U mírných, 
nerozsáhlých případů může být i samotná lokální 
léčba dostačující, u ostatních je zapotřebí i léčby 
celkové. K celkové léčbě patří i dostatečné tlume-
ní bolesti. Chirurgickou léčbu je třeba pro riziko 
patergie pečlivě zvážit. Při dostatečném potlačení 
aktivity onemocnění imunosupresivy může být tato 
léčba prospěšná (podtlaková léčba rány, transplan-
tace kůže).

Lokální léčba
silné kortikosteroidy (klobetasol propionát), pří-
padně lokální imunomodulátory (takrolimus)
lokálně symptomatická terapie podle zásad pro 
hojení ran – vlhké hojení ran, lokální antiseptika

 
Celková léčba 
1. volba: kortikosteroidy p.o. – prednison (0,5– 

2 mg/kg/d), případně lze léčbu zahájit pulzem 

i.v. metylprednisolonu 1 g/infuze na 3–5 dnů  
a pak přejít na p.o. formu 

2. volba: cyklosporin A (2,5–5 mg/kg/den) s cca 
50% efektem na hojení, event. v kombinaci  
s celkovými kortikosteroidy v nižší dávce 

3. další volby: 
a) konvenční imunosupresiva a syntetické DMDs 

(disease modifying drugs),
 azathioprin (1,5–2 mg/kg/d), mykofenolát mo-

fetil (2 g/d), metotrexát (25 mg/týdně), 
 sulfony dapson (1,5–2 mg/kg/d), thalidomid 

(400 mg/d), klofazimin (300 mg/d)
b) u refrakterních forem intravenózní imunoglo-

buliny: (IVIG) (2 g/kg/d), cyklofosfamid (150 
mg/d), chlorambucil (2–4 mg/kg/d)

c) biologická terapie: inhibitory TNF alfa (inflixi-
mab, etanercept), inhibitory IL-12/23 (ustekinu-
mab), IL-23 (guselkumab, tildrakizumab), IL-17 
(sekukinumab, ixekizumab, brodalumab), nově 
i inhibitory IL-1 (anakinra, kanakinumab, gevo-
kizumab)

d) kombinace kortikosteroidů s biologiky či IVIG(2)
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AUTOIMUNITNÍ BULÓZNÍ DERMATÓZY  
– KLINIKA, DIAGNOSTIKA, MODERNÍ TERAPIE – STATUS 2022

Salavec, M.   Klinika nemocí kožních a pohlavních FNHK

SOUHRN: Článek shrnuje nejnovější publikované poznatky o terapii, patogenezi, klinické symptoma-
tologii a diagnostice autoimunitních puchýřnatých dermatóz. 

KLÍČOVÁ SLOVA: autoimunitní puchýřnaté dermatózy – klinické aspekty – diagnostika – moderní 
doporučované terapie

SUMMARY: Autoimmune bullous dermatoses – clinical presentation diagnosis, current recommended 
therapy –  status 2022.

KEY WORDS: Autoimmune bullous dermatoses – therapy – pathogenesis – clinical presentation – 
diagnosis

A| Onemocnění skupiny pemphigu  
– terapie, monitoring sérologie(1)

Mírné formy pemphigus vulgaris 
Do terapie 1. linie u mírných forem pemhigus vul-
garis bylo zařazeno podání rituximabu, biologika 
vedoucího k B buněčné depleci. Léčba je zaha-
jována 2 infuzemi po 1 g v rozmezí 14 dnů spolu 
se systémovým podáním kortikoidů (Prednison  
v dávce 0,5 mg/kg/den s následnou rychlou reduk-
cí této dávky tak, aby mohla být tato forma terapie 
přerušena po cca 3-4 měsících. Vedle toho jsou  
v 1. linii léčby stále uváděny kortikoidy systémově 
v dávkách 0,5 až 1,0 mg/den s/bez podání azathi-
oprinu v dávce 2,0 mg/kg/den nebo mykofenolát 
mofetilu v dávce 2 g/den.

V terapii 2. linie (není-li dosaženo adekvátní kontro-
ly onemocnění či dojde-li k manifestaci vedlejších 

účinků kortikoidní systémové terapie a v případech 
kontraindikace systémových imunosupresiv) se 
pak doporučuje u nemocných původně léčených 
prednisonem v dávkách 0,5 až 1,0 mg/kg/den  
v monoterapii přidání rituximabu v dávkách zmí-
něných výše. U nemocných, kteří již byli předtím 
léčeni kombinaci prednisonu a rituximabu se dopo-
ručuje zvýšení dávky prednisonu na 1 mg/kg/den.

Mírné formy pemphigus foliaceus
Do terapie 1. linie této formy pemphigu je indiko-
váno nasazení dapsonu v počátečních dávkách 50 
až 100 mg/den, do dávky 1,5 mg/kg/den obvykle 
v kombinaci s lokální aplikací kortikoidů. U rozsa-
hově omezených forem pak je doporučena lokální 
aplikace kortikoidů tídy III, IV v monoterapii. Vedle 
toho může být u mírných forem pemphiugus fo-
liaceus doporučena i léčba kortikoidy systémově,  

Stejně jako u jiných závažných dermatóz, je i u těchto 
onemocnění doporučován pečlivý monitoring pacientů  
se záznamem závažnosti dle skórovacích symptomů.
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v dávkách 0,5 až 1,0 mg/kg/den, a konečně i po-
dání rituximabu v dávce 1 g ve 2týdenním intervalu 
spolu s lokální aplikací kortikoidů a nebo se systé-
movým podání kortikoidů v dávce 0,5 mg/kg/den 
prednisonu.

V terapii 2. linie je indikováno podání 2 infúzí rituxi-
mabu ve 2týdenních intervalech buď v monoterapii, 
nebo v kombinaci s lokální aplikací kortikoidů či 
se systémovým podáním prednisonu v dávkách 
0,5 mg/kg/den u nemocných s předchozí léčbou 
dapsonem či lokálními kortikoidy. Vedle toho se 
pro léčbu 2. linie doporučují i systémově podané 
kortikoidy v dávklách 0,5 až 1,0 mg/kg/den s/bez 
podání azathioprinu v dávkách 1 až 2,5 mg/kg/den 
nebo mykofenolát mofetilu 2 g/den (v případech 
nedostupnosti či kontraindikace biologické terapie 
rituximabem.

Středně závažné až závažné formy pemphigus 
vulgaris a pemphigus foliaceus
Pro terapii 1. linie je opět indikován rituximab, v dáv-
kách popsaných výše, spolu s podáním kortikoidů 
systémově (prednison 1 m/kg/den s rychlou reduk-
cí dávky s cílem zastavení této formy léčby po půl 
roce). Pro stejnou linii léčby lze nasadit i prednison 
v dávce 1,0 až 1,5 mg/kg/den v monoterapii nebo 
v kombinaci s dalšími imunosupresivy (azathioprin 
1,0 až 2,5 mg/kg/den nebo mykofenolát mofetilu. 

Je-li dosaženo kontroly onemocnění po těchto 
uvedených terapeutických schématech po 3–4 
týdnech, pak se doporučuje podání rituximabu 500 
mg až 1 g po 6 měsících a u nemocných, u kte-
rých přetrvávají vysoké hladiny anti Dsg protilátek 
ve 3 měsíci. Udržovací léčba je prováděna podá-
ním rituximabu v měsících 12 a 18, zvláště pak u 
nemocných s přetrvávajícími vysokými hladinami 
anti Dsg protilátek.

V případech absence kontroly onemocnění v týdnu 
3 až 4 u nemocných léčených prednisonem v kom-
binaci s rituximabem se doporučuje zvýšení dávky 

prednisonu na 1,5 mg/kg/den nebo pulzy korti-
koidů i.v. methylprednisolone 0,5–1 g/den nebo 
dexamethazon 100 mg/den po 3 následující dny).

U nemocných s předchozí monoterapií systémo-
vým podáním prednisonu v dávce 1,0 mg/kg/den 
se doporučuje zvýšení dávky až na 1,5 mg/kg/den 
spolu s podáním rituximabu 2x 1 g nebo přidání 
azathioprinu v dávkách 1,0 až 2,5 mg/kg/den či 
mykofenolát mofetilu v dávce 2 g/den. U jedinců 
iniciálně léčených kortikoidy systémově, v dávce 
1,5 mg/kg/den, se doporučuje přidání rituximabu  
v dávce 2x 1 g nebo přidání jiných imunosupresiv  
v dávkách uvedených v předchozím odstavci. 

Terapie závažných a refrakterních pemphigů
Do terapie lze vedle rituximabu nebo či jiných imu-
nosupresiv a není-li možné podat rituximab zařadit:

IVIG 2 g/kg/cyklus po dobu 2–5 dnů každé 4 
týdny, CAVE cefalea, nausea, aseptické menin-
gitidy (pacienti s anamnézou migrény, IgA defi-
cit je kontraindikací pro IVIG
I.v. pulzy kortikoidů – léčiva a dávky uvedeny 
výše
imunoadsorpci (min. 2 cykly po 3–4 dny  
v měsíčním intervalu (kontraindikace: závažné 
systémové infekce, KVS onemocnění a hyper-
senzitivita na složky absorpční kolony, terapie 
inhibitory ACE a hemoragické diatézy) 

Biologická terapie onemocnění skupiny pemphigu
Rituximab

většinou bez dlouhodobé kontroly onemocnění, 
relapsy průměrně po 18 měsících, možné i čas-
né relapsy
často vyžadovány opakované dávky
závažné VÚ: 1–4 % ve 2 meta analýzách
kontrola onemocnění relativně pomalá

Ofatumumab
vyzkoušen u pacientů s manifestací nežádo-
ucích účinků (reakce po infuzi, „serum sick-
ness-like“ stavy, anafylaxe) a u nemocných se 
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ztrátou odpovědi na rituximab
klinicky přetrvávající kompletní odhojení po na-
sazení ofatumumabu (off-label use)
plně humánní anti CD20 monoklonální protilátka 
druhé generace s vysokou afinitou
schválena pro terapii chronické lymfatické leuké-
mie, cílí na rozdílné CD20 epitopy než rituximab

Ocrelizumab(2)

humanizovaná anti CD20 Ab u refrakterního PV 
při alergii na rituximab

 Definice závažnosti středně závažného až zá-
važného pemphigu vulgaris
postižení více sliznic – orální, nazofaryngeální, 
konjunktivy, genitální
závažné orální leze nebo dysfagie se ztrátou 
hmotnosti
signifikantní bolest a/nebo kožní leze > 5% 
postižení BSA
středně závažný PV: PDAI skóre > 15 a ≤ 45
závažný PV: PDAI skóre > 45

Zásady redukce systémově podávaných  
kortikoidů
Redukce doporučována dle následující tabulky 1.
Redukce dávky prednisonu je u pemphigus folia- 

ceus doporučována pomaleji při hodnotě anti-Dsg 
1 > 50 IU/mL.

Dopady kortikosteroidní systémové terapie 
mohou být následující:
závažné infekce

nejčastější příčina smrti – pneumonie a sepse 
(asociace s vysokým věkem, polymorbiditami, 
nízkým socio statutem)

VÚ kortikoidní terapie
akutní efekty: insomnie, psychiatrické, retence 
Na a tekutin, hyperglykemie
krátké bolusy – avaskulární nekrózy
dávkování obden – nemění riziko vývoje kata-
rakt, osteoporózy, růstové retardace

Daší podpůrná opatření v terapii:
vhodná stomatologická péče
nutrice – viz níže obecně v terapii AIBD (AIBD 
– Autoimmune Bullous Dermatoses; bolestivost 
orálních lézí, vedlejší účinky systémové CS te-
rapie)
monitoring prolongované CS terapie
vstupní screening osteoporózy a profylaxe
suplementace vitaminu D a kalcia 

ZÁVAŽNOST PEMPHIGU

Měsíc 1

Měsíc 2

Měsíc 3

Měsíc 4

Měsíc 5

Měsíc 6

MÍRNÝ

0,5 m/kg

0,3 mg/kg

0,2 mg/kg

± 0,1 mg/kg

-

-

STŘEDNĚ ZÁVAŽNÝ/ZÁVAŽNÝ

1 mg/kg

0,75 mg/kg

0,5 mg/kg

0,3 mg/kg

0,2 mg/kg

0,1 mg/kg

Ta
b

. 1

Redukce systémové kortikoterapie – doporučení
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oční kontroly
antimykotika lokálně na sliznice – profylaxe oro-
intestinálních změn 
systémově antimykotika, antivirotika a ATB dle 
indikace
H2-blokátory nebo inhibitory protonové pumpy 
v prevenci gastrických/duodenálních vředů
anti-thrombotická  profylaxe u zvýšeného rizika 
trombózy
psychologická podpora při potřebě
fyzioterapie často nezbytná u prolongované CS 
terapie
vakcinace – adjuvantní immunosupresiva a ri-
tuximab – kontraindikace živých vakcín. Pacienti 
mohou být očkováni na sezónní chřipku, H1N1, 
tetanus a pneumokokové infekty, úroveň protek-
ce je během systémové imunosupresivní léčby 
zpochybňována

Monitoring sérologických vyšetření  
u onemocnění skupiny pemphigu

stanovení anti-Dsg1 a/nebo Dsg3 IgG 
ELISA testy – před zahájením léčby, po 3 měsí-
cích a každých dalších 3–6 měsíců
IIF (nepřímá imunoflurescence) – na substrátu 
opičího jícnu či na buňkách exprimujícím Dsg 1/3

V dispenzarizaci pacientů a následném  
monitoringu se doporučují následující opatření:

hodnocení terapie dle skóre ABSIS (Autoim-
mune Bullous Skin Disorder Intensity Score), 
PDAI (Pemphigus Disease Area Index), PVAS 
(Pemphigus Vulgaris Activity Score) 
kontroly klinické – iniciálně po 2 týdnech do 
kontroly onemocnění
další 3 měsíce kontroly 1x za měsíc, v konsoli-
dační fázi po 1 až 2 měsících 
náplň kontrol identická se vstupním vyšetřením
klinická kontrola lézí slizničních, kožních
manifestace vedlejších účinků terapie – dia-
betes, hypertenze, kardiální insuficience, res-
pirační choroby, anémie, hepatitis /dapson, 
metotrexát, KS/, infekce, myopatie, psychické 

poruchy, osteoporóza, avaskulární kostní nek-
róza, glaukom, katarakta /kortikoidy/, hemato-
logické abnormality (leukopenie) /imunosupre-
siva/ 
monitoring aktivity sérologicky – při zahájení 
terapie, po 3 měsících a dále po 3–6 měsících 
dle vývoje (ELISA: anti-Dsg1 a/nebo Dsg3 IgG, 
IIF s užitím opičího jícnu jako substrátu)

IgA typy pemphigu
u IgA pemphigů (5 klinických subtypů) – zvý-
šená prevalence hematologických malignit, 
thymomu, solidních tumorů a jiných auto-
imunitních nemocí (RA, Sjögren's syndrome), 
psoriázy a neurologických onemocnění (my-
asthenia gravis)
18 % nemocných s IgA pemphigem – sou-
časně malignity (IgA monoklonální gamapatie, 
IgA-typ vícečetného myelomu)

Terapie paraneoplastického pemphigu
kortikoidy systémově ve vysokých dávkách ini-
ciálně + rituximab
refrakterní případy – přidání MMF nebo azathi-
oprinu
IVIG – 2 g/kg
obinutuzumab – humanizovaná monoklonální 
Ab anti CD20 (subtřída IgG1, B buněčná deple-
ce, vykazuje vyšší afinitu k CD20 epitopu imu-
nitních efektorových buněk díky rozdílné glyko-
sylaci)
zvyšuje se na protilátkách závislá, buňkami 
zprostředkovaná cytotoxicita/fagocytóza
více efektivní v B buněčné depleci než rituximab 
dávka 1 000 mg v den 1, 8, 15 a dále 1x měsíč-
ně po 6 měsíců(3)

B| Onemocnění skupiny pemphigoidu 
– fenotypy včetně IgM pemphigoidu, 
vyšetření sérologická, fluorescenční  
profil, detekce IgE protilátek
Ve Francii(4) byla provedena retrospektivní studie 
u 279 pacientů, ve 2 centrech. Autoři definovali 3 
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klastry ovlivňující i výsledky terapie: 
Klastr 1 – starší pacienti, anti BP230 u 87 %,  
u 63 % i anti BP180NC16A, téměř bez postižení 
sliznic, tzv. „klasický“ typ BP
Klastr 2 – 10 až 50 puchýřů, postižení hlavy, 
jizvení, postižení sliznice bez epiglotis
Klastr 3 – více než 100 puchýřů, časté slizniční 
postižení včetně epiglotis, více typů terapie, více 
relapsů

Klastry 2 a 3 – v 70 % a v 74 % zjišťovány pou-
ze protilátky proti BP180, mladší věk (75 let), tyto 
klastry bývají špatně ovlivnitelné (dif. dg. MMP  
a EBA?, overlap?)

Sérologická diagnostika onemocnění skupiny 
pemphigoidů se provádí následovně:

detekce cirkulujících IgG anti-BMZ pomocí IIF
IIF s užitím NaCl-separované normální lidské 
kůže
detekce anti-BP180 NC16A IgG protilátek  
a/nebo anti-BP230 IgG autoprotilátek za užití 
ELISA
IgG anti-BMZ autoprotilátky – nové „multiva-
riantní“ eseje s užitím četných antigenů (IIF-
based) – BIOCHIP mosaic assays

Nepřímá imunofluorescence na NaCl separova-
né lidské kůži u bulózního pemphigoidu
Protilátky proti antigenům bulózního pemphigoidu 
(BP 230, BP 180 kD) jsou v NaCl separovaném 
vzorku ukládány v epidermální části separované-
ho substrátu. Protilátky namířené proti lamininu 
332, p200 antigenu a proti kolagenu typu 7 jsou 
pak ukládány na dermální části separovaného 
vzorku.

Flurescenční profil a jeho hodnocení
Pro diferenciální diagnostiku bulózního pemphi- 
goidu je velmi vhodné pečlivě hodnotit i tzv. flu-
orescenční profil. Fluorescenční profil podobající 
se psanému písmenu „n“ je typický pro bulózní 
pemphigoid, zatímco profil napodobující písmeno 

„u“ je typický pro epidermolysis bullosa acquisita 
(EBA). 

Detekce IgE protilátek u onemocnění skupiny 
pemphigoidu
Závažnost bulózního pemphigoidu (BP) koreluje  
s titry IgG a IgE (IgE přítomné u 70 % pacientů) 
protilátek. Nicméně asi u 25 % pacientů zjišťujeme  
i depozita IgE protilátek. Pozitivní korelace séro-
vých hladin IgE a hladin anti-BMZ protilátek u BP 
byla popsána již v roce 1985.(5,6,7)

IgM fenotyp bulózního pemphigoidu
IgM-specifické cílové antigeny nebyly dříve iden-
tifikovány. Detekce IgM protilátek proti kolagenu 
17 může tvořit dosud nerozpoznaný fenotyp BP  
a vyzdvihuje roli IgM u AIBD.(8)

Asociace bulózního pemphigoidu  
s kardiovaskulárními nemocemi
Asociace BP s kardiovaskulárními nemocemi je 
kontroverzní. BP vykazuje 5x vyšší riziko kardi-
ovaskulární mortality – zejména u nemocných 
bez přítomné hypertenze nebo jiných kardiovas-
kulárních nemocí. Otázkou zůstává, zda je vhodné 
rutinně u BP monitorovat kardiovaskulární symp-
tomy.(9)

Hodnocení pacientů s pemphigoidem před  
zahájením terapie – doporučení:

zhodnocení nálezu pomocí skórovacích in-
dexů: eroze, puchýře/urtikaria, erytém na kůži; 
eroze, puchýře na sliznici – Bullous Pemphigoid 
Disease Area Index (BPDAI), jizvící pemfigoid 
(MMPDAI) 
zhodnocení kvality života: autoimmune bullous 
diseases QoL – ABQoL, kvality života s terapií 
TABQoL
před zahájením léčby celkovými kortikostero-
idy vyloučit komorbidity (diabetes, osteoporó-
zu, žaludeční vředy, aktivní či latentní infekce)
laboratoř: hladina IgA, G6PD (glukózo-6-fosfát 
dehydrogenáza, TPMT (Thiopurine S-methy- 
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ltransferáza), hepatitis B a C, HIV, TBC (Quanti-
feron test + rtg plic)

Guidelines terapie bulózního pemphigoidu  
– revize 2022
Mírné a středně závažné formy BP (BPDAI skóre 
< 20 a dále BPDAI skóre ≥ 20 < 57)
První linie

u lokalizované formy aplikace potentních a su-
perpotentních kortikoidů lokálně
u ostatních mírných a středně závažných forem 
BP superpotentní kortikoidy lokálně 2x denně 
na celé tělo s výjimkou obličeje
kortikoidy per os v dávce iniciálně 0,5 mg/kg/
den (prednison)

Druhá linie
doxycyklin
dapsone

Závažné formy BP (BPDAI skóre ≥ 57)
První linie, doporučeny 2 typy léčby:

superpotentní kortikoidy lokálně 1–2x denně na 
celé tělo s výjimkou obličeje nebo
kortikoidy per os se startovací dávkou predni-
sonu 0,5 mg/kg/den

Není-li dosaženo kontroly onemocnění během 1–3 
týdnů s výše uvedenou dávkou, lze zvážit následu-
jící postup:

zvýšení dávky prednisonu na 0,75 mg/kg/den
k původní dávce systémově podaných kortiko-
idů přidat i aplikaci superpotentních kortikoidů 
lokálně

Relapsující nebo kortikosteroidy dependentní BP
Může být zváženo několik alternativ.

Kombinace nebo zavedení konvenčních imuno-
supresiv:

methotrexat 
azathioprin
mykofenolat mofetil

26.–27. ledna 2023
Univerzita Pardubice

LÉČBA  RÁNY
2023

t: +420 731 496 062, e: amca@amca.cz, www.amca.cz

XXI. celostátní kongres  
s mezinárodní účastí 

www.kongres-cslr.cz

HLAVNÍ TÉMA KONGRESU

Nehojicí se rány v kontextu systémových  
změn ve zdravotnictví



U nemocných s celkově alternovaným stavem  
a u pacientů s kontraindikací na imunosupresiva 
lze zvážit následující terapie:

doxycyklin
dapson
omalizumab

BP rezistentní na léčbu  
(0,75 mg/kg/den prednisonu)
Lze zvážit kombinaci a/nebo zavedení konvenč-
ních imunosupresiv:

methotrexat 
azathioprin
mykofenolat mofetil

Další terapeutické možnosti, které nebyly validi-
zovány:

B-buněčná deplece za užití anti-CD20 monoklo-
nálních protilátek (rituximab)
omalizumab
dupilumab
IVIG
imunoadsorpce

BP je obvykle „self-limiting“ onemocnění s klinic-
kým průběhem od měsíců do roků. Během aktivní-
ho stadia je onemocnění spojováno se signifikantní 
morbiditou a mortalitou – 2x vyšší než u běžné 
starší populace. Začátek onemocnění bývá ve star-
ším věku. Špatný celkový stav nepříznivě ovlivňuje 
prognózu choroby. Mortalita během prvého roku 
bývá signifikantně vyšší při terapii vysokými dáv-
kami steroidů systémově (ekvivalent prednisonu 
>40 mg denně). Cílem terapie je kontrola symp-
tomů za minima manifestace vedlejších účinků. 

Úspěch terapie je definován jako minimum či žád-
né čerstvé léze během 4 týdnů terapie. Pak je mož-
ná redukce dávky po dvoutýdenních intervalech 
následovně: 

iniciálně o 1/3 až 1/4 do dávky 15 mg denně
dále pak po 2,5 mg do dávky 10 mg denně
a dále redukce po 1 mg každý měsíc

Relaps se objevuje u cca 50 % případů během re-
dukce dávky. U non-respondérů zvažujeme kombi-
nované terapie či monoterapie jinými imunosupre-
sivy. Obdobně jako u pemphigu je nanejvýš vhodný 
pečlivý monitoring (kontroly počtu puchýřů denně, 
index BPDAI) a suplementační terapie.

Lokální terapie superpotentním kortikoidem 
clobetazol propionát 0,05% je jednou z nejlépe 
ověřených terapeutických možností. Je efektivní 
až u 90–100 % případů. Liang et al. se zabývali 
hodnocením 26 pacientů s BP léčených mykofe-
nolat mofetilem (MMF) v monoterapii (n = 12) 
či v kombinaci s prednisonem (n = 14). Roz-
mezí denní dávky MMF se pohybovalo od 1 000 
až do 3 000 mg (median – 1 500 mg). Z 12 ne-
mocných na monoterapii 11 dosáhlo kompletní 
kontrolu po průměrném trvání léčby 5,4 měsíců. 
Všech 14 pacientů na kombinované terapii vy-
kázalo úplnou kontrolu onemocnění, u 13 bylo 
možné kor tikoidy vysadit. Jde však o off-label 
terapii.(10)

Léky indukované bulózní pemphigoidy
Případy vývoje BP byly popsány po užití následu-
jících typů léčiv: 

ustekinumab
nivolumab, pembrolizumab (PD-1 inhibitor pro 
plicní Ca, PD-L1 inhibice)
inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 užívané v dia-
betologii (DPP-4, vildagliptin – Galvus©; linag-
liptin – Tradjenta©) snad asociovány s nízkým, 
ale signifikantně zvýšeným rizikem vývoje BP

Anti BP 230 kD protilátky jsou produkovány ší-
řením intermolekulárního epitopu až následně po 
produkci protilátek proti NC16 A doméně BP 180 
kD antigenu. Nejprve tedy dochází ke vzniku anti 
BP180 kD protilátek a následně k produkci anti-
a6b4 integrin protilátek (přetrvávají i po vysazení 
gliptinu až 3 roky – tzn., že spíše dojde k demas-
kování predispozice BP než k přímé indukci těchto 
protilátek).
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Data o klinických a imunologických vlastnostech 
BP asociovaných s podáním gliptinů (GABP) jsou 
kontroverzní. Multicentrická italská studie u 74 
nemocných prokázala specifický typ fenotypu 
charakteristický pro gliptinem indukovaný BP. Jde  
o nezánětlivý fenotyp charakterizovaný nízkým 
počtem cirkulujících a kůži infiltrujících eozino-
filů. IgG, IgE a IgA humorální odpověď na BP180  
a BP230 antigeny se vyskytuje s nižší frekvencí  
i s nižšími titry ve srovnání s tzv. idiopatickými BP. 
IgG reaktivita cílí na četné epitopy antigenu BP180, 
ale jiné než na non-kolagenní oblast NC16 A.(11,12)

Další případy vývoje BP byly popsány i po užití 
následujících léčiv: 

Levetiracetam (antiepilektikum)
antagonisté aldosteronu, anticholinergika a do-
paminergní léčiva – potvrzeno
kazuisticky – Torsemide (diuretikum), 5-FU (rok 
1970), Diazepam, Furosemid, UV, RTG

U penicilinových preparátů a salazosulfapyridinu 
nebyly nepotvrzeny údaje o indukci BP těmito typy 
léků.(13,14,15)

Faktory ovlivňující relaps u BP
K faktorům patří vysoké přetrvávající hladiny anti-
BP180 protilátek. Aplikace kortikosteroidů lokálně 
koreluje signifikantně s redukcí sérových hladin an-
ti-BP180 a anti-BP230 protilátek. Závažný rozsah 
onemocnění při zahájení terapie vykazuje korelaci 
s rizikem relapsu (hazard ratio, 2,37). Demence je 
považována za druhý největší rizikový faktor recidi-
vy (hazard ratio, 2,09).(16)

C| Mukózní membranózní pemphigoid 
(MMP jizvící slizniční pemphigoid)
První mezinárodní konsenzus byl přijat v roce 
2002.(17) Jde o onemocnění s predominantním 
postižením sliznic. Ve vyšetřeních (DIF – přímá imu- 
nofluorescence) je typický průkaz lineárních de- 
pozit IgG a/nebo IgA a C3 v junkční zóně epitelu  
a pojivové tkáni.

Heymann(18) publikoval výsledky retrospektivní stu- 
die u 154 pacientů s MMP a došel k těmto vý- 
sledkům:

41,4 % pacientů vykázalo postižení jedné loka- 
lizace
58,6 % pacientů bylo s postižením více lo- 
kalizací
orální sliznice postižena u 86,9 % nemocných, 
oční postižení u 30,3 %, postižení kůže u 26,2 %,  
sliznice genitálu u 25,5 %, nosní sliznice u 23,4 %  
a postižení faryngu/laryngu u 17,2 % 
vývoj očního postižení během nemoci se objevil 
u 41,7 % pacientů
malignity byly signifikantně vyšší u nemoc- 
ných s pozitivitou anti laminin-332 (35,3 % vs  
10,9 %)

V terapii tohoto onemocnění jsou doporučovány 
a byly dokumentovány následující postupy:(18,19,20)

systémové terapie 1. linie – dapsone, tetra- 
cykliny, systémové steroidy, methotrexát, cy- 
clophosphamid a MMF
biologické terapie:
I.v. imunoglobuliny – úplné odhojení u 61,7 % 
v průběhu 26 měsíců, rekurence pozorvána  
u 22,7 % pacientů
rituximab – úplné odhojení u 70,5 % v průběhu 
8,7 měsíců, rekurence u 35,7 % pacientů (úmrtí 
na závažné infekce u 1,8 % pacientů)
TNFα – úplné odhojení u 71,4 % v průběhu 3,9 
měsíců, nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky

D| Anti-Laminin 332 MMP 
Tento typ onemocnění bývá spojován s para- 
neoplazií až u 25 % postižených jedinců. I v tomto 
případě dnes existují specifické vyšetřovací kity 
prokazující protilátky anti-Laminin 332.

E| Dermatitis herpetiformis (DH)
Klinicky je důležité povědomí, že toto onemoc- 
nění vykazuje polymorfní klinický obraz. Možné 
jsou i urtikariální výsevy.(21) Klinicky jsou také 
popisovány purpurózní změny v oblasti kůže pr- 
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stů.(22) U tohoto onemocnění byl zjištěn snížený 
fibrinolytický potenciál u neléčených nemocných. 
U dapsonem léčených pacientů došlo k norma- 
lizaci fibrinolytických defektů. Tato data podporují 
patogenní roli plazma-derivovaných faktorů ve 
vývoji kožních symptomů a přináší další nový 
aspekt v podpoře dlouhodobě známého prospě- 
šného symptomatického efektu dapsonu u akutní 
dermatitis herpetiformis.(23)

Roli v patogenezi dermatitis herpetiformis mohou 
hrát i hormonální faktory a léky: 

indukce DH analogy gonadotropin-uvolňujícího 
hormonu 
deficity androgenních hormonů mohou vést  
k exacerbaci onemocnění (androgeny vykazují 
supresivní efekt na imunitní aktivitu, včetně sní- 
žení autoimunitní pohotovosti) 
dále je popsána i exacerbace po hormonálních 
kontraceptivech

roli hrají i inhibitory TNF-alpha a léky proti 
chřipkám 
v patogenezi změn se uplatňuje i apoptóza – 
zjištěny zvýšené hodnoty apoptotických reakcí 
v epidermální složce u nemocných s DH

Cílovým antigenem je epidermální tkáňová trans- 
glutamináza TG3 (e tTG, 64% homologie s TG2). 
Vedle toho zjišťujeme i anti EMA protilátky (IgA1 
subtřída) proti retikulární pojivové tkáni hladkého 
svalstva (u 80 % pacientů s DH, přítomnost kore- 
luje s rozsahem střevního postižení).(24)

Vyšetření přímou imunofluorescencí představuje 
zlatý standard diagnostiky DH. Nutné je ovšem 
zcela zásadně odebrat vzorek z perilezionální tkáně.

F| Lineární IgA bulózní dermatóza (LABD)
Jde o onemocnění, které se manifestuje jak u dětí, 
tak u dospělých. V etiopatogenezi se uplatňují i ně- 
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které typy léků, zejména vankomycin. Diagnostika 
vankomycinem indukovaného onemocnění se pro- 
vádí za pomoci lymfocytárního stimulačního testu.(25)

Onemocnění postihuje i slizniční struktury, v 50–60 %  
vykazuje rovněž jizvení, a takovéto postižení sliznic 
vede nejen k perzistenci onemocnění, ale i k horší 
prognóze. Klinicky byly popsány i různé formy, jako 
například staphyloderma-like, erythema multiforme 
like a dokonce se uvažuje o tzv. neonatální formě 
onemocnění, které se objevuje do 10 dnů po poro- 
du, postihuje sliznice oka, jícnu a horních cest 
dýchacích. Uváděna je i špatná prognóza onemo- 
cnění.(26) V morfologickém popisu byly literárně pub- 
likovány i prurigo-like typy onemocnění.(27)

Vyšetření vykazuje následující nálezy: 
přímá imunofluorescence: lineární depozita 
IgA, především IgA1 subtřídy v perilezionální  
i zdravé tkáni (event. i C3, výjimečně i IgG  
a IgM) v zóně bazální membrány 
vyšší senzitivita – testy na solí štěpeném 
substrátu. U dětí udáván vyšší záchyt cirku- 
lujících protilátek ve srovnání s dospělými paci- 
enty
v solí štěpeném preparátu jsou depozita pro- 
kazatelná jak na epidermální, tak na dermální 
straně štěpu
nepřímá imunofluorescence: u asi 50 % až 60 %  
pacientů s LABD prokáže cirkulující protilátky  
s vazbou na antigeny bazální membrány

V terapii idiopatických případů jsou doporučeny 
sulfony v dávce 25–50 mg denně s následným 
postupným zvýšením na dávky 100–150 mg 
denně (sulfony v terapii tzv. dermálního typu 
LABD). Zlepšení klinického nálezu lze očekávat 
do 2–3 dnů. U případů selhání této formy terapie 
se nasazují kortikoidy systémově (případy s pro- 
tilátkami reagujícími s antigeny v oblasti lamina 
lucida). Popsány byly i efekty při užití azathioprinu, 
cyklosporinu, kolchicinu a dikloxacillinu u někte- 
rých nemocných. U léky indukovaných onemocnění 

postačuje vysazení léku, např. u vankomycinu lze 
očekávat zastavení tvorby nových lézí 2–3 týdny 
po vysazení léčiva. Lokální terapie je obdobná 
jiným autoimunitním puchýřnatým onemocněním.

G| Epidermolysis bullosa acquisita (EBA)
Toto onemocnění je často asociováno s Crohnovou 
chorobou. Kolagen VII je exprimován v oblasti 
intestinální bazální membrány. U M. Crohn jsou 
zjišťovány cirkulující IgG protilátky namířené proti 
NC1 doméně i bez klinických symptomů EBA. Pří- 
tomnost těchto autoprotilátek může představovat 
preklinický fenomén EBA indukovaný expozicí in- 
testinálního kolagenu VII autoreaktivním lymfocy- 
tům (šíření epitopů zánětlivým procesem ve střevě).

INZERCE

DERCOS DS
šampon proti lupům

Pomáhá udržovat rovnováhu
mikrobiomu & odstraňuje lupy.

*Studie IQVIA™, prosinec 2021, Česká republika, 90 dermatologů odpo-
vídalo na otázku: Které z těchto dermokosmetických značek doporučujte 
nebo předepisujete v následujících indikacích: lupy/alopecie/ztráta vlasů?
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Terapeutické možnosti u řady autoimunitních puchýřnatých dermatóz se rozšířily  
o zavedení účinných biologických forem léčby. U těchto onemocnění je stejně jako  
u jiných závažných dermatóz doporučován pečlivý monitoring pacientů se záznamem 
závažnosti dle skórovacích symptomů. U řady autoimunitních puchýřnatých nemo-
cí byla také publikována data o patogenetických aspektech, o asociacích s dalšími 
onemocněními, o moderních diagnostických metodách. Podána jsou i doporuče- 
ní k vakcinaci pacientů s tě-
mito závažnými diagnózami 
a je zdůrazněna i nutnost vy-
vážené nutrice. 

Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
Přednosta Kliniky nemocí kožních a pohlavních
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
miloslav.salavec@fnhk.cz

ZÁVĚR

Další doporučení pro diagnostiku autoimunitních 
bulózních onemocnění (AIBD)
Velmi důležitá je také klinicko-patologická korelace 
v souvislosti s odebíráním vzorků a odesíláním do 
specializovaných laboratoří. Vhodný je výběr fixa- 
čního média a ev. okamžité odeslání vzorku do 
laboratoře. Stáří vytipovaného puchýře by ne- 
mělo přesáhnout 10–12 h, jelikož starší bula vyka- 
zuje nekrózu epidermální krytby a reepitelizaci 
spodiny. U puchýře staršího data může též dojít  
k proteolytickému štěpení antigenů.(28)

Lokalizaci iniciální léze u jednotlivých typů auto- 
imunitních puchýřnatých dermatóz pak udává 
tabulka 2.

V imunofluorescenční diagnostice platí určité zása-
dy. Kožní a slizniční vzorky na DIF mohou být tran-
sportovány na suchém ledu, ve fyziologickém roz-
toku či v transportních médiích (Michelův roztok 
1973, Zeus médium). Praktičtější z důvodů mož-
ného zpracování vzorku později jsou transportní 
média, i když při užití těchto médií může být nižší 
barvící senzitivita. Upřednostňovány jsou forážové 
biopsie o velikosti 4–5 mm.

Velmi praktické může být užití výše zmíněného Mi-
chelova roztoku. Jeho složení je následující: 

1 mol citronan draselný 2,5 ml; 0,1 mol síran ho-
řečnatý 5 ml; 0,1 mol N-ethylmaleimid 5 ml; des-
tilovaná voda 87,5 ml), na dopufrování 1 mol KOH 
na cílové pH 7,0–7,2. Umožňuje zaslání vzorku pro 
imunofluorescenční vyšetření bez nutnosti okamži-
tého zpracování.

Doporučení k vakcinaci
Současná doporučení k vakcinaci u nemocných  
s AIBD není třeba modifikovat. Benefit vakcinace pře-
vyšuje riziko autoimunitní manifestace, a to i při ab-
senci reálných dat o vlivu COVID-19 vakcín u AIBD.

Důležitost vyvážené nutrice u autoimunitních  
puchýřnatých dermatóz
Nutrice hraje významnou roli při zajištění příznivé 
odpovědi léčby. Rozsáhlá poškození kůže jsou 
spojována s alteracemi hemodynamické i meta-
bolické odpovědi organizmu. Zvyšují se kalorické  
i proteinové nároky. Rozvoj nutričního deficitu ne-
gativně ovlivní příznivé hojení ran i hemodynamické 
a metabolické poměry organizmu. Erodované léze 
v dutině ústní a na sliznici gastrointestinálního trak-
tu (orofarynx, jícen) představují překážku normální 
nutrice postižených jedinců (motilita jícnu, eroze 
dutiny ústní, striktury, dysfagie, malabsorpce, dia-
rea, dentální problémy). Důležitá je tedy maximální 
podpora vyvážené nutrice. 
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VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Na jakém místě těla medúzy jsou uloženy toxiny?
a) ústní otvor
b) pohlavní orgány
c) nematocysty
d) v gastrovaskulární dutině

Který mořský živočich je odolný proti kontaktu  
s medúzami?
a) Carybdea marsupialis
b) Amphiprion ocellaris
c) Carcharodon carcharias
d) Tursiops truncatus

Jaká metoda hojení je vhodná po ošetření ploch 
plazmovým perem?
a) otevřená, neboli bez obvazu 
b) uzavřená, neboli s použitím obvazu či krytí
c) je to jedno
d) uzavřená metoda hojení první 4 dny po ošetření a poté 

otevřená metoda hojení

Citlivá pleť je způsobena: 
a) imunologickou poruchou 
b) souvisí se změnami nervového systému
c) imunologickou poruchou a poruchou nervového 

systému
d) působením zevních vlivů a změnami nervového 

systému

Volné kyslíkové radikály: 
a) narušují hydrolipidický film a oxidují jeho složky
b) u citlivé pokožky nemají žádný vliv
c) uvolňují se při působení zevních faktorů na kůži a jsou 

pro kůži potřebné
d) jsou potřebné pro správný a zdravý vývoj buněk

Pyoderma gangraenosum se typicky hojí jizvou: 
a) keloidní
b) hypertrofickou
c) kribriformní
d) nekrotickou

Nejčastější klinická varianta pyoderma 
gangraenosum je:
a) slizniční
b) ulcerózní
c) peristomická
d) pustulózní

IgA pemhigus může být asociován s:
a) hematologickými malignitami
b) jinými autoimunitními chorobami
c) neurologickými chorobami
d) všemi uvedenými jednotkami

Bulózní pemphigoid může být indukován 
následujícími typy léků:
a) PD-1 inhibitory (nivolumab, pembrolizumab)
b) inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 (vildagliptin, linagliptin)
c) anti p40 IL-12 a IL-23 (ustekinumab)
d) všemi uvedenými typy léků

Kdy je výsledek po ošetření ploch plazmovým 
perem stabilní a tudíž vhodný k posouzení 
účinku?
a) ihned po zhojení spontánním odloučením krust, tedy 

nejčastěji 5.–7.den 
b) 3–4 týdny po zhojení
c) 3 měsíce po zhojení, tj. v době, kdy ustává 

kolagenosyntéza v souvislosti s maturací zhojených 
ploch

d) 6 týdnů po ošetření
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Pomáhá okamžitě zklidnit pokožku
a urychlit přirozený proces její obnovy.

DERMOKOSMETICKÁ 
ZNAČKA
DOPORUČOVANÁ
DERMATOLOGY
V ČESKÉ REPUBLICE*

* Studie provedená společností IQVIA, listopad-prosinec 2021, Česká republika, 
90 dermatologů odpovídalo na otázku: Kterou dermokosmetickou řadu (značku) 
přípravků doporučujete svým pacientům celkově nejčastěji?

41



CITLIVÁ A REAKTIVNÍ KŮŽE 
Jarešová, L.   L DermaMedEst sro

SOUHRN: Citlivá pokožka je od roku 2017 uznána jako syndrom. Vzniká na základě porušení tvorby 
ochranného kožního filmu vlivem zevních faktorů nebo biologickou dysfunkcí kůže. Výběr vhodné kos-
metiky je základem správné péče o naši pokožku. 

KLÍČOVÁ SLOVA: citlivá kůže – dysfunkce – hydrolipidický film – korneocyty – vitamín E – Karnosin 
– Xylitol – dermokosmetika

SUMMARY: Sensitive and reactive skin. Senzitive skin has been recornized as a syndrome since 2017. 
It is caused by a violation of the formation of a protective skin film due to external factors or biological skin 
dysfunction. Choosing the right cosmetics is the prerequisite of proper care for our skin.

KEY WORDS: sensitive skin – dysfunction – hydrolipid film – cor  neocytes – vitamin E – Carnosine – 
Xylitol – dermocosmetics

ÚVOD 
Od roku 2017 byl termín CITLIVÁ PLEŤ uznaný 
jako syndrom, definice citlivé kůže byla stanovena 
v roce 2016. Jde o přítomnost reakce na podněty, 
které by jinak žádné subjektivní nepříjemné pocity 
nevyvolávaly a které nelze přičíst žádnému jinému 
kožnímu onemocnění. Nejedná se o imunologickou 
poruchu, ale projevy souvisí se změnami nervového 
systému.(1) Změny jsou prokazatelné v epidermálních 
nervových zakončeních s následnou hyperreaktivitou 
a vznikem neurogenního zánětu. Citlivá kůže nepatří 
mezi psychosomatická onemocnění, ale psychické 
změny může vyvolat.(7)

Nepříjemné pocity nejsou prokazatelné lézemi. Kůže 
může mít normální vzhled nebo může být růžová. 
Citlivá pleť obvykle vzniká na základě biologi- 
cké dysfunce kůže, její intolerance nebo působe- 
ním zevních vlivů (UV záření, klimatizace, podnebí, 
prach, nečistoty, vítr, chlad, teplo, zima, kouř), tedy 
tím, že je kůže neustále vystavována agresivním 
faktorům. Působením volných kyslíkových radikálů 

je podpořen vznik zánětu v kůži. Kůže je schopna se 
přizpůsobovat prostředí díky senzorickým vjemům 
a tím se adaptovat. Má snahu si udržet rovnováhu 
tvorbou ochranného kožního filmu, ale pokud je 
neustále vystavována negativním vlivům, tak její 
obranyschopnost klesá. Záleží také na typu pleti; až 
40 % žen se suchou kůží má také citlivou pokožku  
a 25 % žen s normální nebo mastnou pletí má sklon 
k vyšší citlivosti.(4) Zvýšená ztráta vody, snížení počtu 
korneocytů a množství ceramidů vedou ke změně ve 
složení kožní bariéry a tím ke zvýšení propustnosti 
a snížení obranyschopnosti kůže. Stratum corneum 
je tenčí z důvodu poklesu počtů korneocytů, což 
vede ke snadnějšímu průniku látek, které vyvolávají 
uvolnění leukotrienů, prostaglandinů a cytokinů  
a vzniku zánětu.(2)

Dříve byl výskyt citlivé pleti vzácností a poskytoval 
určitý benefit – upozornil člověka na potenciální 
nebezpečí v okolním prostředí. Dnes je to však velmi 
rozšířený fenomén a citlivou pokožkou trpí více než 
60 % světové populace.(4) Ve Francii je postiženo 
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více jak 59 % populace – každý druhý Francouz trpí 
citlivou pokožkou.(3)

Citlivá pleť reaguje přehnaně a neadekvátně na 
podněty – má tedy nízký práh citlivosti. Denně na 
nás působí agresivní faktory, které generují volné 
radikály. Ty narušují hydrolipidický film a oxidují 
jeho složky (oxidace lipidů). To vede k vyšší 
propustnosti kožní bariéry a ta tak nemůže chránit 
pleť před agresivními molekulami. Pleť se začne 
bránit vyvoláním zánětu a podrážděním. Objevuje se 
zarudnutí, podráždění, píchání a svědění, všechny 
známky zánětu, které dále zvyšuje oxidační stres 
a spouští se tzv. začarovaný kruh. Kůže může být 
růžová až červená, suchá a drsná. Vysoce rizikovým 
faktorem pro pleť je prostředí hlavně ve městě, které 
je plné výfukových plynů, prachu, jemných částic  
a různých těkavých sloučenin, které na ni každý den 
ulpívají. K podráždění kůže může vést také nesprávně 
zvolená kosmetika a dekorativní kosmetika. Některé 
produkty jsou dlouhodobě nevhodné, mohou 
obsahovat silikony, minerální oleje a pudry, ucpávají 
póry a narušují kožní pH. 

Znaky příliš vysokého pH 
suchá pleť s šupinkami
nepříjemný pocit pnutí
začervenání, podráždění

Znaky příliš nízkého pH
mastná pleť i při pravidelném čištění
náchylná k ucpávání pórů, pupínkům, akné

Dalším faktorem, který působí na kůži, jsou nečistoty, 
které pocházejí z našeho vlastního metabolizmu – 
odumřelé kožní buňky, maz, pot a odpadní látky. 
Potenciálně může kůži podráždit i voda z kohoutku. 
Obsahuje chlor, sírany, fosforečnany, vápenaté 
usazeniny a další zbytky, které mohou potenciálně 
dráždit pokožku a oslabovat kožní bariéru. Jde 
především o její vysušení a smytí ochranného filmu.
Poslední dva roky je naše kůže vystavena dalším 
faktorům. Těmi jsou respirátory a roušky, které 

zakrývají dýchací cesty. Naše kůže neustále čelí 
vlhkému prostředí, baktériím z ústní dutiny, ale také 
nevhodnému používání ochranných prostředků. 
Jsou plné barviv a umělých vláken, které mohou 
dráždit pokožku a zhoršovat projev ekzémů a citlivé 
pokožky. Na kůži vytváří okluzivní film, který ucpává 
póry a způsobuje tzv. „maskné“.

Doposud neexistuje klinická studie o použití topi- 
ckých nebo systémových léků u citlivé pleti. Obecně 
jsou stanovena pravidla, že ke každému klientovi je 
nutné přistupovat individuálně, musíme brát v úvahu 
biomedicínské, nervové a psychosociální faktory.

Citlivá pleť je vždy brána v úvahu s přípravou nových 
kosmetických výrobků. Je vždy nutné identifikovat 
spouštěcí mechanizmus. Kosmetika je podle paci- 
entů nejčastějším spouštěcím faktorem. Přítom- 
nost dráždivých látek může vést ke vzniku viditelných 
symptomů. Citlivá pleť reaguje samozřejmě více 
než pleť normální. Snaha kosmetického průmyslu je 
vyvíjet přípravky, které jsou vhodné i pro citlivou pleť 
a nezpůsobují zhoršení pocitů.(6) 

Je tedy mimořádně důležité najít péči, která bude 
respektující a zároveň bude poskytovat dlouhodobé 
řešení a úlevu. Na celém světě je 60–70 % žen  
a 50–60 % mužů, kteří trpí citlivou pokožkou.(4) 

Velmi důležitá je proto správná péče o pleť a výběr 
kosmetiky. Přípravky by měly být hypoalergenní, 
bez parabenů, bez parfemací a měly by rovněž být 
schopné posílit obranyschopnost kůže. Základem 
správné péče o pleť je čištění ráno i večer, aby 
byla kůže dostatečně zbavena všech agresivních 
faktorů, které na ni působí. 

Ráno odstraňujeme z pokožky kožní maz, odumřelé 
buňky, prach z polštáře atd., večer zase polutanty  
a make-up. Čistá pokožka také mnohem lépe ab- 
sorbuje séra a krémy. Je však důležité nenarušo- 
vat citlivou kožní bariéru a volit produkty, které 
poskytují ideální balanc mezi účinností a zároveň 
respektem ke křehké kožní bariéře. 
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Pro citlivou kůži je vhodné vybrat produkt, který 
má vysokou toleranci ke kůži, je bez parfemace, 
nenarušuje pH kůže, nemusí se oplachovat vodou, 
zachovává kožní mikrobiom a obsahuje minimální 
množství přísad. K čištění pleti je možné používat 
micelární vody. Měly by být tzv. ne-iononogenní (bez 
elektrického náboje). K pokožce jsou velmi jemné  
a šetrné, nedenaturují proteiny ve stratum corneum. 
Tyto vlastnosti mají přípravky s obsahem glycerolu 
PEG 6. K eliminaci volných kyslíkových radikálů může 
přispět manitol, který snižuje poškození buněk a má 
také preventivní protizánětlivé účinky. Xylitol váže 
vodu, tím ji udržuje v epidermis a kůže je hydratována. 
Po očištění pleti je nutné zvolit správný krém, který 
kůži bude hydratovat a vyživovat. Opět by měl být 
šetrný k pokožce. Po jeho aplikaci nesmí být kůže 
napjatá a citlivá. Člověk musí mít příjemný pocit. 

Do denní péče o pleť je vhodné (především v období 
vyššího slunečního záření) zahrnout denní krém, 

který již obsahuje UV faktor. Výhodou je nižší riziko 
vzniku citlivé pokožky, pokud nekombinujeme více 
výrobků. V dnešní době je na trhu pestrá nabídka 
velkého množství krémů, které obsahují různě úči- 
nné látky. Např. vitamín E je známý jako velmi 
důležitý antioxidant a spolu s karnosinem působí 
proti volným kyslíkovým radikálům. Karnosin je 
tvořen dvěma aminokyselinami histidinu a alninu, 
které se nacházejí také v lidském organizmu, ve 
svalové nebo mozkové tkáni. Tyto látky pomáhají 
zpomalit stárnutí kůže. Z přírodních látek má zklid- 
ňující účinky např. šalvěj červená. Její polyfenoly 
snižují zvýšenou citlivost nervových vláken a ome- 
zují kožní zánět a množství volných kyslíkových 
radikálů. Snižují také citlivost na chlad. Palmitoyl 
tetrapeptid 10 je syntetická látka, která vede ke 
zvýšení proteinů epidermálního komplexu a en- 
zymatickou aktivitu (transglutaminázy). Tím je pod- 
pořena obranyschopnost kůže. Mnoho dalších 
látek může mít pozitivní vliv na naši kůži.

Citlivá pokožka znamená dyskomfort. Kůže pálí, je napnutá, suchá, podrážděná. Mu-
síme se o kůži starat tak, aby nebyla narušena její přirozená obranyschopnost. Velmi 
důležitá je hydratace. Kosmetika musí být vybírána tak, aby byla šetrná a hodila se  
k typu kůže. I drahá kosmetika může napáchat škody, pokud je nesprávně zvolena. Pa-
cienti k nám přicházejí s různými kožními onemocněními a často se ptají na doporučení 
vhodných přípravků na pleť. 
Pokud je kůže citlivá, máme 
v dnešní době velký výběr 
moderních a účinných der- 
mokosmetikých přípravků.

MUDr. Lucie Jarešová
L DermaMedEst sro
Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2
lucie.jaresova@centrum.cz
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Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP, z.s., 

vás zve na

Dermatologický 
update 2023
aneb

Novinky v dermatologii
Čtvrtek 23. února 2023
Kongresové centrum Cubex
Na Strži 63, Praha 4 – Pankrác

Délka trvání: 10 hodin
Pořadatel: Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP, z.s., 
Jasta cestovní kancelář s.r.o.

Více na www.derm.cz, www.jasta.cz POZNAMENEJTE 
SI DO DIÁŘE



Zápis ze schůze výboru ČDS dne 20.10.2022 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková,  
prof. Štork

On-line: prof. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, prim. Selerová
Omluveni: prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Resl
Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2
Čas: 10.00–12.00 hod.

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
15.9.2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B) Nově projednáno:
1. Zhodnocení 17. kongresu ČDS–SDVS  

v Olomouci ve dnech 13.–15.10.2022
 Celkově hodnocen jako velmi přínosný, zazně-

lo 93 přednášek, (což je srovnatelné s progra-
mem jarního EADV sympozia), registrováno 
522 účastníků.

2. Vystoupení Ing. Kabátka  
na 17. kongresu ČDS–SDVS v Olomouci

 Ing. Kabátek vyjádřil vstřícný postoj k dalšímu 
jednání o možném finančním navýšení někte-
rých kódů v dermatologii. Požádal, abychom 
přednostně vytipovali „nejbolavější“ místa: 
zazněl zejména požadavek na navýšení základ-
ních kódů 44021–23. Optimisticky informo-
val o dobré finanční kondici VZP. Také přislíbil 
ukončení pilotní fáze preventivního programu 
„Dermatologie Plus“ a financování vyšetření 
ručním dermatoskopem v rámci tohoto pro-
gramu na 300 Kč. Také přislíbil snížení dolní 

hranice statutu „finančně náročného pacien-
ta“ na hodnotu mezi 3000–4000 Kč/rok, což 
by mohlo přispět ke zmírnění regulací (zlepší 
PURO). Na stole je i přidělení balíčku na vyžá-
danou péči pro jednotlivá pracoviště dle jejich 
historických potřeb. Zdravotnické zařízení by 
tam samo vystupovalo v roli regulátora kom-
plementu a laboratoří. VZP se také zcela ne-
vzdalo myšlenky individuálního nasmlouvání 
péče s jednotlivými zdravotnickými zařízeními, 
které by se mohlo velmi lišit ohodnocením vý-
konů.

3. Popromoční vzdělávání (atestace)
 Pro vytvoření nového vzdělávacího pro-

gramu je nutné mít jasno v řadě otázek: je 
dermatologů dost, nebo málo? Je vzdělávání 
na lůžkách potřebné a v jakém rozsahu? Je 
také dostatek odborných školitelů? Odbor-
nou náplň předatestační přípravy stanoví 
akreditační komise v oboru. V této chvíli mo-
hou přistupovat uchazeči k atestacím podle  
4 vzdělávacích programů (zejména ucha-
zečky po opakovaných mateřských) z roku 
2009, 2011, 2019, 2020, jež se mohou pod-
statně lišit obsahem i rozsahem. Diskutován 
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byl zejména rozsah a potřebnost stáží na 
lůžkách.

4. Centra biologické léčby
 Prim. Tomšíková podala žádost o zřízení Cent-

ra biologické léčby při kožním odd. NsP Mladá 
Boleslav. Výbor ČDS projednal žádost a zaujal 
souhlasné stanovisko. Žádost MAPO Prostě-
jov (pracoviště v Praze-Holešovicích) doplnilo 
svou žádost projednávanou na výboru ČDS 
dne 15.9.2022. Výbor ČDS souhlasí se zříze-
ním centra.

5. Žádost Dr. Hnojnové (Tábor)  
o nasmlouvání kódu pro  
excimerový laser

 Dr. Hnojnová požádala výbor ČDS o stano-
visko k zamítavému postoji VZP k nasmlou-
vání zmíněného kódu, který je zdůvodňován 
vlastnictvím pouze excimerové lampy. Vý-
robce lampy však deklaruje, že biologický 
efekt je srovnatelný s laserem a kalkulační list 

připouští i ozařování lampou. Výbor ČDS žá-
dost podporuje.

6. Seznam odborných akcí 2023
 Doc. Ettler vyzývá potenciální pořadatele od-

borných dermatovenerologických akcí v roce 
2023, aby neprodleně dodali údaje podle 
struktury předchozích seznamů akcí, které visí 
na webu ČDS (www.derm.cz).

7. Úhradová vyhláška pro rok 2023  
(prof. Arenberger)

 Obecně bylo dojednáno meziroční navýšení  
o 8 %. Prof. Arenberger požadoval navýšení 
biologické léčby v dermatovenerologii o 30 % 
pro rok 2023. Nakonec bylo dohodnuto na-
výšení o 24 % (případná tolerance o 27 % ze 
strany VZP).

8. Sjezd SAD ve dnech 25.–26.11.2022
 Výbor ČDS deklaruje i nadále ochotu a potřeb-

nost spolupráce a vzájemné koordinace při 
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deklaracích požadavků na rozvoj, financování 
a vzdělávání v oboru.

9. Léková agenda (Dr. Benáková)  
– v období 14.9.–20.10.2022

 Bereme na vědomí
 Zeposia (ozanimod) – SÚKL přiznává úhradu  

u RS, nepřiznává u UC
 Mayzent (siponimod) – pro léčbu RS
 Lonquex (filgrastin) – pro léčbu neutropenie  

u cytostatické léčby
 Xeljanz (tofacitinib) – u juvenilní polyartikulární 

idiopatické artritidy, SÚKL zamítá úhradu
 Ryeqo (relugolix, hemihydrát estradiolu a nore-

thisteron-acetát) - pro léčbu děložních myomů, 
SÚKL přiznává úhradu pro situace, kde nelze 
použít chirurgickou léčbu

 Bez připomínek
 Cibinquo (abrocititinb) - SÚKL přiznává úhradu 

pro těžkou AD dospělých s obdobnou indikační 
formulací jako u dupilumabu

10. Doporučené postupy k léčbě CTCL  
(prof. Arenberger)

 Redakčním autorem je prof. Arenberger. Mate-
riál bude podroben oponentuře odborníky jak  
z našeho oboru, tak z onkologie.

11. Sjezd ČLS JEP (19.1.2023)
 Za odbornou společnost delegován prof. Aren-

berger a Dr. Pásková; prof. Arenberger bude 
nominován do voleb do předsednictva ČLS 
JEP.

12. Informace o rozpočtu ČDS na rok 2023
 Výbor ČDS navrhl a schválil rozpočet ve stejné 

výši jako byl pro rok 2022.

13. Noví členové
 Dr. Kreissová (ON Kolín), Dr. Holečková (Pra-

ha), Dr. Zichová (Brno), Dr. Macháčková (Tře-
boň – ON Kolín), Dr. Nožičková (Praha – FN 

Bulovka), Dr. Válová (Praha – FN Bulovka),  
Dr. Fialová (FNuSA Brno), Dr. Sobotková (Pra-
ha – FN Bulovka)

 Podologie:
 Schváleno: Kyncl (Kolín), Pavuková (Praha 4), 

Bukvicová (Harrachov), Alešová (Prachatice), 
Vlasová Vejvodová (Bílý Kostel nad Nisou), Cí-
nová (Plzeň)

 Prozatím nedoporučeno: Tranová

 Ukončení členství: Dr. Schmadiuk

14. Různé
 Schváleny platby za kolektivní členství v zahra-

ničních organizacích EADV, ILDS, UEMS pro 
rok 2023

15. Příští schůze výboru ČDS: 
1.12.2022 v Praze
Zapsal: doc. Ettler
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ÚČINNÁ ODPOVĚĎ  
NA ERUPCE PSORIÁZY1–5

 Účinnější léčba vzplanutí v porovnání 
s kombinací kalcipotriol/betamethason-

-dipropionátu v masti a gelu.*

Literatura
1. Souhrn údajů o přípravku Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna (10.09.2020).  2. Pink AE et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019;33(6):1116–1123.
3. Leonardi C et al. J Drugs Dermatol 2015;14(12):1468–1477.  4. Koo J et al. J Dermatolog Treat 2016;27(2):120–127.  5. Paul C et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31:119–26.
6. Lebwohl M et al. J Am Acad Dermatol 2020; doi: 10.1016/j.jaad.2020.09.037
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU 
Název přípravku: Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna. Složení: Jeden gram kožní pěny 
obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 
0,5 mg (jako betamethasoni dipropionas). Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. 
Dávkování: Léčba vzplanutí: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týd-
ny. Dlouhodobá udržovací léčba: Pacienti, kteří reagovali ve 4 týdnech na léčbu přípravkem Enstilar 
jednou denně, jsou vhodní pro dlouhodobou udržovací léčbu. Přípravek má být aplikován dvakrát 
týdně ve dvou po sobě nenásledujících dnech na oblasti dříve postižené psoriasis vulgaris. Mezi 
aplikacemi mají být 2 – 3 dny bez léčby přípravkem. Maximální denní dávka nemá překročit  15 g, tj. 
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny léčby. Pokud jsou používány další topické příprav-
ky s obsahem kalcipotriolu, celková denní dávka kalcipotriolu nemá překročit 15 g. Celková ošetřená 
plocha těla nemá překročit 30 %. Porucha funkce ledvin a jater: Bezpečnost a účinnost u pacientů 
s  těžkou poruchou funkce ledvin nebo těžkými poruchami funkce jater nebyla hodnocena. Pedi-
atrická populace: Bezpečnost a účinnost u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. V současnosti 
dostupné údaje u dětí od 12 do 17 let věku jsou uvedeny v bodech 4.8 a 5.1 plné verze souhrnu 
údajů o přípravku, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování. Způsob 
podání: Kožní. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Erytrodermická a pustulózní psoriáza. Vzhledem k obsahu kalcipotriolu je Enstilar kontraindikován 
u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku. Vzhledem k obsahu kortikosteroidu je 
Enstilar kontraindikován při následujících stavech: virové (např. herpetické infekce nebo varicella) 
kožní léze, mykotické nebo bakteriální kožní infekce, parazitární infekce, kožní projevy tuberkulózy, 
periorální dermatitida, atrofická kůže, atrofické strie, fragilita kožních žil, ichthyóza, acne vulgaris, 

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

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

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

PROAKTIVNÍ LÉČBA
ZDÁNLIVĚ SPÍCÍ PSORIÁZY1, 6

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

Reklama na léčivý přípravek.

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

PASI* 100 znamená pro Adama

mnohem více než jen zdravou kůži1 Přípravek Kyntheum® je indikován

k léčbě středně těžké až těžké ložiskové 

psoriázy u dospělých pacientů, kteří

jsou kandidáty pro systémovou léčbu.2

Kyntheum zlepšuje kvalitu života

a nabízí celkovou úlevu od symptomů.

Více než 60 % pacientů dosahuje

úplného zhojení kožních projevů.1,2,3

Jak důležité je pro 

Adama PASI* 100?

Rychlý nástup účinku4

Vysoká míra zhojení5

Dlouhodobý účinek5


