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

ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo 
metastatického) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný 
karcinom plic (NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastatického NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; 
v kombinaci s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní 
transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými 
deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování a způsob podání: Monoterapie:
buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny (všechny indikace) nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom). Kombinace s ipilimumabem: Melanom: 1 mg/kg nivolumabu 
i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny 
(240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 
240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos 
nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max. 12 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: 
Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení 
se dávka kortikosteroidů snižuje postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG 
≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová imunosupresiva, je třeba 
přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání 
systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje 
podávat během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky:
Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, svědění, průjem a nauzea, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, 
hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie; u kombinace s ipilimumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha, 
artralgie, muskuloskeletální bolest, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem 
na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Dostupná 
balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-002. Datum poslední revize textu:
říjen 2019. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii, pokročilý renální karcinom v monoterapii, nemalobuněčný karcinom plic a klasický Hodgkinův lymfom.
Název přípravku: YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: ipilimumabum 5 mg v 1 ml koncentrátu. Terapeutické indikace: Melanom: Monoterapie pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) 
melanomu u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších; v kombinaci s nivolumabem léčba pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Renální karcinom (RCC): v kombinaci 
s nivolumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Dávkování a způsob podání: Melanom: Monoterapie: Indukční režim: 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny, celkem 
4 dávky. Celý indukční režim (4 dávky) je třeba dodržet dle tolerance, bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí. Kombinace s nivolumabem: 3 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (90 min) s 1 mg/kg nivolumabu 
i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab v monoterapii i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), 
a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) s nivolumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny 
nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. U kombinované léčby léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud 
ji pacient snáší. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které mohou být závažné 
nebo život ohrožující, se mohou týkat GIT, jater, kůže, nervové, endokrinní nebo jiné orgánové soustavy. Pokud není identifi kována jiná etiologie, je nutno průjem, zvýšenou frekvenci stolic, krvavou stolici, zvýšení jaterních 
testů, vyrážku a endokrinopatii považovat za zánětlivé a související s ipilimumabem. U pacientů se závažnou aktivní autoimunitní chorobou, kde je další imunitní aktivace potenciálně bezprostředně život ohrožující, se 
přípravek nemá podávat. Interakce: Ipilimumab je lidská monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových 
kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Použití antikoagulancií zvyšuje riziko GIT krvácení; pacienti se 
souběžnou léčbou antikoagulancii musí být pečlivě monitorováni. Těhotenství a kojení: Ipilimumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci. Není známo, 
zda se ipilimumab vylučuje do lidského mléka. Nežádoucí účinky: Velmi časté: snížená chuť k jídlu, průjem, zvracení, nauzea, vyrážka, svědění, únava, reakce v místě injekce, pyrexie, v kombinaci s nivolumabem dále 
i hypotyreóza, hypertyreóza, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, zvýšení AST, ALT, celkového bilirubinu, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, dále hyperglykémie, 
hypoglykémie, lymfopenie, leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, anemie, hypokalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie. Další nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování: Pacienti 
musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Chraňte před mrazem. Dostupná balení: 10 ml nebo 40 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo:
EU/1/11/698/001-2. Datum poslední revize textu: únor 2019. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii. 
Výdej těchto léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Dříve, než je předepíšete, přečtěte si, prosím, úplné znění příslušného Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o těchto přípravcích jsou uveřejněny na 
webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://ema.europa.eu nebo jsou dostupné u zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, tel.: 
+420 221 016 111, www.b-ms.cz.
* Všimněte si prosím změn v Souhrnu údajů o přípravku 1506CZ1907554-01, datum schválení 1. 11. 2019

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



Také si ještě vzpomenete na tu televizní show, která nás před řadou let 
bavila na našich většinou černobílých televizích? Ano? Tak o tom dnes ne-
chci psát.

Název jsem si jen vypůjčil k popisu svého zážitku ze začátku letošního 
prosince. Vy, kteří jste byli 2.12.2019 s námi v pražském hotelu Grandium 
(pozor není to známý Grandior, kam jeden z našich kolegů při prvním po-
kusu zamířil), mi to můžete potvrdit. Začali jsme naprosto standardně. Nějaká káva a vynikající koláčky 
s lesními plody před začátkem a hned poté už Dr. Pásek začal přednášet o záludnostech a specifikách 
nové AJCC klasifikace melanomu. To už se ale za prosklenou stěnou s částečně zataženými žaluziemi 
někdo mihnul. „Koho to venku za dveřmi vlastně zajímá, jestli se dnes uvádí Breslow s přesností na dvě 
nebo jedno desetinné místo,“ říkal jsem si pro sebe. „To je Igor,“ špitla mi do ucha Monika, která se mnou 
semináři předsedala. „Aha, přišli se s námi vypořádat příbuzní toho Ukrajince, který recidivoval i při léčbě 
inhibitory BRAF/MEK,“ napadlo mě okamžitě. „Tak už mu běž otevřít a posaď ho k nám za předsednický 
stůl,“ navrhla mi Monika. 

Nebudu vás dlouho napínat. Monika na náš seminář neformálně pozvala profesora Igora Puzanova, 
jednoho z nejvýznamnějších expertů přes maligní melanom v USA, který se za námi přijel podívat z ame-
rického Buffala (obr. 1). Bez něho se ve „Státech“ neobejde žádná registrační studie a jeho oblíbeným 
plátkem, kde píše své odborné publikace, je špičkový New England Journal of Medicine, a Lancet i Nature 
si s ním také smějí tykat. Prof. Puzanov se objevil na semináři jako deus ex machina, tedy ve stylu „Možná 
přijde i kouzelník“.

„Igore, co říkáš těm letošním datům z ESMA s Opdivem u metastáz melanomu v mozku?“ zeptal jsem 
se ho na úvod hned, jakmile první speaker skončil svou prezentaci. „Myslíš túoufór,“ zeptal se mne řečnic-
ky a myslel tím studii CheckMate 204, ale hned si odpověděl: „Tu jsem navrhl já…, a že vychází perfektně, 
viď?“ Takhle jsme si nad šálkem kávy za předsednickým stolem probrali všechny letošní úspěchy imuno-
terapie v dermatoonkologii, prezentované na ASCO i ESMO, ve kterých měl většinou prsty. Mimochodem, 
že Opdivo prodlužuje celkové přežití i dobu do progrese u pacientů s mozkovými metastázami melanomu 
především u nemocných s normální LDH, je převratné zjištění. Dosud se v této indikaci totiž imunoterapie 
u nás nehradí.

Také příjemně překvapila dlouhodobá data celkového přežití u metastatického melanomu v jiné než 
mozkové lokalizaci. Studie u cílené léčby (studie COMBI-d a COMBI-v) i imunoterapie (CheckMate 067) 
běží už více než 5 let. Pokud porovnáme jednotlivé preparáty, je nejúčinnější kombinace Opdivo a Yervoy. 
Má ale také nejvíc nežádoucích účinků. V závěsu za kombinací je monoterapie Opdivem. Poslední příčku 

Možná přijde  
i kouzelník

1



zaujímá samostatně podávaný Yervoy. Doba se mění. Před několika lety nás totiž ohromoval svou vysokou 
účinností oproti dacarbazinu. Dnes by ho asi v první linii v monoterapii nasadil na metastazující melanom 
jen málokdo, nebo by k tomu musel mít velmi dobrý důvod.

Na detailní diskuzi, která se rozproudila na různá témata, Igor s přehledem reagoval. Měli jsme radost, 
že řadu věcí děláme jako on v USA. Po skončení „křížového výslechu“ pokračovala v přednášce docentka 
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Arenbergerová s novinkami v adjuvanci u melano-
mu. Asi už určitě víte, že interferon alfa se už v ad-
juvantní terapii nepoužívá. Co ale vlastně dáváme 
na stadia III. a adjuvantní čtyřku? Opět nastupuje 
jak cílená léčba, tak imunoterapie.

Po semináři si přednášející pořídili fotku s prof. 
Puzanovem, jeho manželkou  a s Dr. Sokolem (obr. 2). 
A už se těšíme nejen na blížící se svátky, ale i na 
Dermatologický update v pondělí 10.2.2020 v Cu-
bexu v Praze na Pankráci i nebo na seminář při 
příležitosti 100. výročí založení časopisu Česko-
-Slovenská dermatologie ve čtvrtek 26.3.2020.

Prof. MUDr. Petr Arenberger,  
DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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Fotka s prof. puzanovem, jeho  
manželkou  a s dr. sokolem
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Nový přístup k anti-akné péči.
Působí na mikrokomedon a tím omezuje opakovaný vznik lézí.

* Aktivní látka s patentovaným účinkem. Patent před patentovým schválením.
**  Srovnávací studie provedena pod dermatologickým dohledem na 36 osobách (18-34 let) po dobu přesahující 56 dní. 
Srovnání skupiny neošetřených pacientů (N=18) a skupiny ošetřených pacientů produktem Cleanance Comedomed (N=18) 2x denně.
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TRÁPÍ VÁS VELMI SUCHÁ, HRUBÁ POKOŽKA?
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opAkoVAná TeRApie CHRoniCkÉ
SponTánní kopřiVkY oMAlizuMABeM 
karlová, i.   klinika chorob kožních a pohlavních Fnol

SOUHRN: Případ pacientky s chronickou spontánní kopřivkou. Pacientka byla již 6x léčena biologic-
kou terapií. Jeden cyklus představuje 6 dávek 300 mg omalizumabu ve 2 subkutánních injekcích. Po 
aplikaci cyklu terapie došlo vždy do dvou měsíců po poslední injekci k recidivě obtíží v plném rozsahu. 
Při opakovaných kúrách byl efekt léčby stejně dobrý jako při úvodním cyklu. 

KLÍČOVÁ SLOVA: chronická spontánní kopřivka – omalizumab

SummAry: A case of a patient with chronic spontaneous urticaria is reported. She has been treated six 
times with biological therapy. One cycle represents 6 doses of 300 mg omalizumab in two subcutaneous 
injections. There was a recurrence of urticaria after two months after aplication of the last injection. In 
repeated treatments the effect of therapy was as good as in the initial cycle.

Key wOrdS: chronic spontaneous urticaria – omalizumab

biologická léčba monoklonální anti ige protilátkou 
omalizumabem je doporučena u chronické spontánní 
kopřivky za předpokladu splnění všech indikačních kritérií.

POPIS PŘÍPAdu
58letá žena byla sledovaná praktickým lékařem 
pro rok trvající hypertenzi. V lednu 2015, asi dva 
týdny před prvním výsevem kopřivky, byla nově 
zavedena terapie ACE inhibitorem Prestariem (pe-
rindopril 5 mg). Po vzniku obtíží praktický lékař 
tento lék vysadil a doporučil užívání antihistaminik 
(levocetirizin 2x 5 mg). Kromě hypertenze trpí pa-
cientka občasnými bolestmi hlavy, intermitentně 
užívala ibuprofen. Jinak je zdravá, nemá žádnou 
alergii. Pracuje jako kontrolorka ve firmě, která 
vyrábí strojní zařízení. Rodinná anamnéza je bez 
pozoruhodností. První pomfy vznikly z plného 
zdraví, nemocná nebyla, dietní návyky neměnila. 

V květnu 2015 byla pro přetrvávající denní výsevy 
kopřivky odeslána k dermatologovi, který provedl 
výměnu antihistaminika za fexofenadin 2x 180 mg 
a v červnu 2015 odeslal pacientku ke kompletnímu 
vyšetření na Kliniku chorob kožních a pohlavních 
FN Olomouc. Pro generalizovaný výsev pomfů byla 
přijata k hospitalizaci, během které byla podrobně 
vyšetřena.

Pro zjištěnou chlamydiovou infekci byla přeléčena 
klaritromycinem 2x 500 mg po dobu 14 dní. 

Po propuštění z hospitalizace v červenci 2015 
přetrvávaly mírné denní výsevy kopřivky při tera- 
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pii zvýšenou dávkou antihistaminik (rupatidin 2x  
10 mg), UAS 7 (týdenní skóre kopřivky Urticaria 
Activity Score) hodnotila do 16. Pozorovala zhor-
šení při užívání analgetik pro bolesti hlavy (ibupro-
fen), proto bylo doporučeno analgetika vysadit, 
případně užít paracetamol. 

Od začátku roku 2016 se výsevy pomfů postupně 
zhoršovaly, proto byla navýšena antihistaminika na 
čtyřnásobek standardní dávky – rupatidin 2x 20 mg. 
Přesto pacientka udávala denní výsevy kopřivky, 
postupně došlo k nárůstu UAS 7 až na hodnoty  
36–42 při terapii antihistaminiky ve čtyřnásobné 
dávce.

V březnu 2016 pacientka splňovala indikační krite-
ria pro biologickou terapii omalizumabem. V týdnu 
před zahájením biologické terapie bylo UAS 7 38 
při užívání čtyřnásobné dávky rupatidinu. První 
dávka omalizumabu 2x 150 mg subkutánně byla 
aplikována v březnu 2016. Ihned po první dávce 
pacientka pociťovala výraznou  úlevu, pokles UAS 
7 na hodnoty pod 6. Během terapie omalizumabem 
v intervalu 4 týdnů byly výsevy minimální. První 
kúra 6 injekcí byla ukončena v srpnu 2016. 

Do poloviny října 2016 byl stav při užívání rupa-
tidinu ve standardní dávce 1x 10 mg stabilizován. 
Pacientka však nemocněla angínou způsobenou 
pyogenním streptokokem a současně s bolestmi 
v krku se u ní objevil i masívní výsev pomfů; byla 
léčena týden Augmentinem v dávce 2x 1 g. Bolesti 
v krku pominuly, ale i po vysazení antibiotik přetr-
vával denní masívní výsev pomfů. Byla navýšena 
dávka antihistaminik na čtyřnásobek standardní 
dávky (rupatidin 2x 20 mg), denní výsevy přetr-
vávaly a současně se vyskytly výrazné bolestivé 
otoky dlaní a plosek. Stav si vyžádal opakovanou 
aplikaci kortikoidů parenterálně (hydrocortison 
100–300 mg/den). Byly provedeny kontrolní od-
běry krevního obrazu, biochemie (ALT, AST, bi-
lirubin, GGT, urea, kreatinin, CRP), výtěr z krku, 
kontrolní sérologie (HAV, HCV, HBV, mykoplazma 

pneumonie, chlamydie species). Všechna vyšetře-
ní byla bez patologie. Vzhledem k závažnosti sta-
vu bylo rozhodnuto o opakování biologické léčby 
omalizumabem. 

Během 2. cyklu terapie od listopadu 2016 do 
dubna 2017 pociťovala jen mírný pruritus a výsevy 
pomfů byly minimální, UAS 7 hodnotila 2–6.

V červnu 2017, dva měsíce od ukončení druhého 
cyklu, nastal opět masívní výsev kopřivky, otoky 
dlaní a plosek, tentokráte již bez zjevné vyvoláva-
jící příčiny, opakovaně aplikován hydrocortison  
v denní dávce 100–300 mg intramuskulárně, byla 
indikována 4násobná dávka antihistaminik (bilastin 
2x 40 mg). Pro zjištěnou asymptomatickou močo-
vou infekci E. coli byla přeléčena ciprofloxacinem 
v dávce 2x 500 mg 7 dní. UAS 7 dosahovalo ma-
ximálních hodnot. 

Od července do prosince 2017 proběhl 3. cyklus 
terapie a znovu pacientce přinesl výraznou úlevu; 
hned po první injekci došlo k poklesu UAS 7 na 
hodnoty 2–4. Efekt terapie vydržel do konce ledna 
2018, i když užívala dvojnásobnou dávku antihis-
taminik.

O
b

r. 
1generalizované projevy kopřivky 

7OPAKOVANÁ TERAPIE CHRONICKÉ SPONTÁNNÍ KOPŘIVKY OMALIZUMABEM 



ta
b

. 1 provedená vyšetření při hospitalizaci v červenci 2015 

Referátový výběr
z dermatovenerologie 8 5| 2019



oPaKoVanÁ TERaPiE CHRoniCKÉ sPonTÁnní  
KOPŘIVKY OMALIZUMABEM 

Koncem ledna 2018 se bez vyvolávající příčiny  
u pacientky vyskytl masívní výsev pomfů s výraz-
nými otoky dlaní a plosek i přes aplikaci čtyřnásob-
né dávky antihistaminik (desloratadin 2x 10 mg). 
Opět byly aplikovány kortikoidy parenterálně 
(hydrocortison 300 mg/den intramuskulárně) jen  
s velmi krátkodobým přechodným efektem. UAS 
7 dosahovalo maximálních hodnot 42. Znovu byly 
provedeny kontrolní odběry – krevní obraz, základ-
ní biochemie, sérologie (chlamydie, mykoplazma-
ta), výtěr z krku, močová kultivace. Až na pozitivitu 
IgA antichlamydiových protilátek byly všechny od-
běry ve fyziologických mezích. Vzhledem k tomu, 
že nebylo možné vyloučit reinfekci chlamydiemi, 
byla doporučena celková léčba doxycykinem  
2x 100 mg po dobu 20 dní. 

Pro závažnost stavu byl indikován 4. cyklus terapie 
omalizumabem, který proběhl od února do čer-
vence 2018. Po celou dobu aplikace měla pacient-
ka jen ojedinělý výsev projevů a přetrvávalo mírné 
svědění. Po ukončení biologické léčby užívala anti- 
histaminika ve dvojnásobné dávce (desloratadin 2x 
5 mg).

Již koncem srpna 2018 se pacientka dostavila 
pro asi týden trvající výsevy kopřivky; byl navýšen 
desloratadin na čtyřnásobek doporučené dávky  
(2x 10 mg). Začátkem září přetrvával masívní vý-
sev pomfů, bolestivé otoky dlaní a plosek a tento-
kráte se přidaly i dechové obtíže. Znovu aplikovány 
kortikoidy parenterálně pro dušnost a zmírnění 
subjektivních obtíží. 

Byl doporučen 5. cyklus omalizumabu, který pro-
běhl od září 2018 do ledna 2019, po celou dobu 
aplikace se vyskytly jen minimální projevy (UAS 7 
4–6). 

Koncem března 2019 se však pacientka opět 
dostavila pro generalizovaný výsev pomfů trvající 
asi týden. Stav si vyžádal aplikaci hydrocortisonu 
v dávce 300 mg/den, s postupnou redukcí dávky 

na 100 mg a antihistaminika ve čtyřnásobné dávce 
(desloratadin 2x 10 mg), tato léčba však neměla 
žádný efekt. 

Bylo rozhoduto o aplikací 6. cyklu omalizumabu 
v dávce 2x 150 mg, který trval do srpna 2019.  
I tentokráte léčba přinesla pacientce výraznou úle-
vu, výsev kopřivky byl hned po první injekci mini-
mální a pruritus jen občasný. 

diskuze
Biologická léčba monoklonální anti IgE protilátkou 
omalizumabem je doporučena u chronické spon-
tánní kopřivky za předpokladu splnění všech indi-
kačních kritérií.

Omalizumab je humanizovaná monoklonál-
ní anti IgE protilátka. Omalizumab se selektiv-
ně váže na konstantní doménu Fcε 3 sérového 
IgE, tedy v místě vazby IgE s buněčnými recep-
tory. Vazbou omalizumabu na cirkulující IgE 

inzerce
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dochází ke vzniku biologicky inertní molekuly, 
čímž je zabráněno reakci mezi IgE a receptorem 
pro FcεR1 na mastocytech. Omalizumab rychle 
snižuje koncentraci volného IgE téměř k nule.(1, 2)  
V České republice je omalizumab schválen pro te-
rapii CSU od roku 2015. Pacienti jsou soustředěni 
do center biologické léčby.

Dle indikačních kritérií SÚKLu je omalizumab indi-
kován k terapii CSU u pacientů, kteří mají UAS 7 
větší nebo rovno 16 a zároveň je u nich přítomen 
angioedém nebo  UAS 7 je větší nebo rovno 28 a je 
nedostatečná odpověď po předchozí šestitýdenní 
konsekutivní léčbě H1 AH druhé generace, při které 
byl minimálně po dobu dvou týdnů podáván mini-
málně dvojnásobek obvyklé dávky H1 AH v mo-
noterapii nebo byla podávána kombinace H1 AH  
v dávkách, jejichž součet odpovídá minimálně dvoj-
násobku obvyklé dávky H1 AH. Doporučená dávka 
omalizumabu u CSU je 300 mg subkutánně každé 
4 týdny. Jeden léčebný cyklus představuje 6 dávek.  
U léčebného cyklu pacientů s těžkou CSU (UAS 7 
je větší nebo rovno 28) je podána čtvrtá, pátá  
a šestá dávka pouze u těch pacientů, u nichž ve 12. 

týdnu od podání první dávky (tj. v týdnu před podá-
ním čtvrté dávky) dojde ke snížení hodnoty UAS 7 
skóre o více než 11 bodů v porovnání s výchozí 
hodnotou. U léčebného cyklu pacientů se středně 
těžkou CSU a zároveň s angioedémem (UAS 7 
16–27) je podána čtvrtá, pátá a šestá dávka pouze 
u těch pacientů, u kterých ve 12. týdnu od podání 
první dávky dojde ke snížení hodnoty UAS 7 skóre 
o více než 11 bodů v porovnání s výchozí hodno-
tou, nebo pokud UAS 7 klesne na hodnotu nižší 
nebo rovno 10. Zároveň v případě, že je kdykoli po 
3 dávkách zjištěna v týdnu před podáním další dáv-
ky kompletní remise (UAS 7 = 0), není dále v rám-
ci daného léčebného cyklu omalizumab hrazen,  
a tedy není kompletní 6 dávkový cyklus dokončen. 
Následné opakování léčebného režimu je možné  
u pacientů, u nichž dojde k relapsu onemocnění, to 
znamená u těch, u kterých dojde ke zvýšení aktivi-
ty onemocnění na hodnoty UAS 7 skóre 28 a více  
a u pacientů s angioedémem na hodnotu UAS 7 skóre 
16 a více. Podmínkou pro opakování léčby je podá-
ní všech 6 dávek omalizumabu v předchozím cyklu 
nebo dosažení kompletní odpovědi (UAS 7 = 0)  
v předchozím cyklu.(3)

O
b

r. 
3 pozitivní test s autologním sérem 

O
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2 generalizované projevy kopřivky 
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OPAKOVANÁ TERAPIE CHRONICKÉ SPONTÁNNÍ KOPŘIVKY OMALIZUMABEM 
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Efekt biologické léčby omalizumabem byl ve výše uvedeném případě výborný a při 
opakovaných cyklech stejně dobrý jako při úvodním cyklu. Po ukončení terapie však 
do dvou měsíců došlo k recidivě obtíží v plném rozsahu. Dle doporučení SÚKLu je-
den léčebný cyklus představuje 6 dávek 300 mg omalizumabu v intervalu 4 týdnů, 
poté je terapie ukončena. V závažných a recidivujících případech chronické spontánní 
kopřivky by však možná bylo 
vhodnější aplikovat omali-
zumab kontinuálně, čímž by 
se předešlo přechodnému 
výraznému zhoršení zdravot-
ního stavu pacientů. 

mudr. iva karlová
Klinika chorob kožních a pohlavních 
FN a LF UP Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
iva.karlova@fnol.cz, 724 570 081

Závěr

Terapie omlizumabem bývá dobře tolerována. Po 
injekci se může vyskytnout reakce v místě vpichu, 
infekce horních cest dýchacích, bolesti hlavy. Nej-
závažnější komplikací by mohla být anafylaktická 
reakce. Ta se vyskytla u pacientů léčených oma-
lizumabem pro bronchiální astma. Četnost této re-
akce je uváděna 0,1–0,2 %, z tohoto důvodu musí 
být pacient po aplikaci subkutánní injekce sledován 
ve zdravotnickém zařízení, doporučená doba sle-
dování je dvě hodiny po první injekci a hodina po 
dalších injekcích. Jedinou uváděnou kontraindikací 
terapie je přecitlivělost na účinnou látku nebo na 
pomocné látky. Odpověď na terapii může být časná 
během prvních 4 týdnů po aplikaci první injekce 
nebo pozdní až po 3. dávce omalizumabu.(4)

Na Klinice chorob kožních a pohlavních Fakultní 
nemocnice Olomouc dosud ukončilo terapii oma-
lizumabem 25 pacientů. U 10 z nich bylo indiko-
váno opakování terapie. Pouze u výše uvedené 
pacientky však musela být terapie pro závažnost 
příznaků opakována 6x. V uvedeném případě byla 

etiologicky zvažována souvislost s infekcí, 2x byla 
přeléčena chlamydiová infekce, 1x došlo ke zhor-
šení současně s angínou vyvolanou pyogenním 
streptokokem a 1x byla zjištěna močová infekce 
E. coli. Terapie antibiotiky však nevedla ani s od-
stupem k vymizení příznaků kopřivky. Vzhledem  
k pozitivitě testu s autologním sérem, který slouží 
k nepřímému průkazu autoprotilátek, je také zva-
žován podíl autoimunity. Ve všech cyklech byla 
výborná terapeutická odpověď hned po první dáv-
ce 300 mg omalizumabu, výsev pomfů i pruritus 
byly minimální. Během terapie užívala antihista-
minika ve standardní dávce, občas je dokonce 
i vysadila. Po ukončení terapie bylo vždy dopo-
ručeno navýšit antihistaminika na dvojnásobek. 
Přesto vždy do dvou měsíců po aplikaci poslední 
injekce došlo k recidivě onemocnění, masívnímu 
výsevu kopřivkových pomfů, otokům dlaní a plo-
sek a po 4. cyklu dokonce i k dušnosti. Nyní je 
pacientka měsíc po poslední dávce 6. kúry tera-
pie, užívá antihistaminika ve dvojnásobné dávce  
a zatím je bez obtíží. 
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noVinkY V lÉČBĚ 
ATopiCkÉ deRMATiTidY u dĚTí
pánková, r.   dermatovenerologická klinika 1. lF uk a VFn praha

SOUHRN: Atopická dermatitida (AD) je časté chronické recidivující zánětlivé onemocnění, které se 
může stát výzvou pro léčbu. Pacienti s mírnou AD onemocnění zvládají dobrou péčí o kůži, včetně 
aplikace emoliencií, vhodných koupelí a krátkodobou léčbou lokálními kortikoidy nebo topickými 
inhibitory kalcineurinu. Pacienti s častým vzplanutím AD úspěšně aplikují proaktivní lokální léčbu 
dvakrát v týdnu na místa obvyklého vzplanutí AD. Těžká AD bývá léčena systémově, ale ne vždy zcela 
úspěšně. Nežádoucí vedlejší účinky bývají závažné. Nové možnosti léčby spočívají v cíleném zamezení 
rozvoje AD. Dupimulab byl prvním biologickým lékem v USA, Evropě a Japonsku. Crisaborole lokální 
inhibitor PDE4 se stal prvním lokálním lékem AD.

KLÍČOVÁ SLOVA: atopická dermatitida – lokální cílená léčba – crisaborole PDE4 inhibitor – 
etipatologické a psychosociální aspekty AD

SummAry: Atopic dermatitis (AD) is a common, chronic, relapsing-remitting inflammatory disease that 
can be challenging to treat. Patients with mild disease are usually managed well with good skin care 
practices including moisturization and appropriate bathing along with intermittent use of topical therapies 
such as topical corticosteroids and/or topical calcineurin inhibitors during flares. Patients with frequent 
flares may benefit from proactive application of topical therapies twice a week to the most troublesome 
areas. Patients with severe disease often present significant treatment challenges. Systemic therapies are 
usually required for severe AD but have varying degrees of success and can be associated with side-effect 
profiles that require counseling and close monitoring. Phototherapy has been shown to have success in 
treating moderate-to-severe AD, but several factors can limit its utility and efficacy including cost and 
access. New therapies are in development targeting specific pathways relevant for AD. Dupilumab was the 
first biologic treatment approved in North America, Europe, and Japan for adults with moderate-to-severe 
AD. Although this treatment can lead to rapid improvement in the majority of patients, there are inadequate 
responders. The first topic targeted therapy AD was PDE4 inhibitor crisaborole.

Key wOrdS: atopic dermatitis – topic targeted therapy – PDE4 inhibitor crisaborole – 
ethiopathological and psychosocial aspects AD

Neurodermitis constitutionalis popsali a výstižně 
nazvali jako status neurodermiticus Besnier a Ja-
cquet (1891). Současná synonyma jsou eczema 
atopicum (EA) a dermatitis atopica (AD). Atopická 
dermatitida je multifaktoriální onemocnění, na jehož 

rozvoji se podílejí příčiny genetické, komplexní imu-
nologické změny, poruchy kožní bariéry, narušení 
mikrobiomu kožního, později i střevního, vlivy ži-
votního prostředí či infekční agens. Incidence AD 
je nejvyšší v kojeneckém a dětském věku, postihuje 
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inzerce

Název přípravku: Halicar 0,1 g/g Mast. Složení: Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h. 10,0 g. Terapeutické indikace: Postižení kůže jako např. 
alergické ekzémy, adjuvantní terapie atopických ekzémů a symptomatická léčba neurodermitid. Dávkování: Mast se nanáší v tenké vrstvě 2 až 3 krát denně 
(podle potřeby častěji) na postižená místa na pokožce a lehce se vmasíruje. Přípravek může být používán i u batolat a dětí. Mast je určena ke kožnímu 
podání. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: přípravek obsahuje 
emulgujícíemulgující cetylstearylalkohol (typ A). Tato složka může způsobit místní kožní reakce. Interakce s jinými léčivými přípravky nejsou dosud známy. Nežádoucí 
účinky: U citlivých osob zcela ojediněle možnost výskytu alergických kožních reakcí. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, 
aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Držitel rozhodnutí o registraci: Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostraße 24 
76227 Karlsruhe Německo.  Registrační číslo 94/054/01-C 9. Datum revize textu 22.7.2015. Nehrazený, volně prodejný lék.

Fytofarmakum s antiflogistickým
a regeneračním účinkem

Oblast použití:
• záněty kůže různého druhu i původu 
• podpůrná terapie atopických ekzemů

Halicar mast

celosvětově děti všech typů kůže a počet nemoc-
ných stoupá (obr. 1) AD se projeví v 1. roce života 
(cca 60 % případů), ale může se vyvinout v dospí-
vání nebo dospělosti (2–10 %). Hlavními klinickými 
znaky AD jsou suchost, svědění a zánět kůže. Dia-
gnózu podporují atypické cévní reakce, keratosis 
pilaris, pityriasis alba, periorbitální změny, hyperli-
nearita dlaní, perifolikulární akcentace, lichenifika-
ce, periorální a periaurikulární kožní změny. Klinické 
projevy AD jsou rozdílné dle věku pacienta, trvání 
onemocnění, způsobu života a podmínek psycho-
sociálních. Rozlišujeme fázi kojeneckou, dětskou, 
dospívajících a dospělých, dle průběhu akutní, 
subakutní a chronickou s remisemi a exacerbacemi 
AD. Dynamický vývoj či pochod atopie vede k roz-
voji alergických zánětlivých nemocí včetně alergie 
potravinové, inhalační a alergické rinokonjunktivitidy 
dospělých (atopická triáda). AD není kožní nemocí, 
ale systémovou.(1) Diagnóza AD se stanovuje klinic-
ky, a proto se stává podrobná anamnéza nezbytnou 
pro stanovení správné diagnózy. AD výrazně sni-
žuje kvalitu života nemocných ve všech věkových 
skupinách, u nemocného dítěte a současně i jeho 
rodičů včetně dalších členů rodiny. AD postihuje 
epidermální bariéru a imunitní systém. Léčba tedy 
musí zasáhnout oba systémy. Součástí úspěšného 
léčebného postupu je i psychosomatický přístup  
k nemocnému dítěti a jeho rodině. U dětí s těžkou AD, 
které nereagují na obvyklou lokální a systémovou 

léčbu, se stává nadějí cílená léčba monoklonálními 
protilátkami proti zvýšené Th2 zánětlivé odpovědi 
targeted therapy, cytokiny IL-4, IL-5, IL-13, IL-31. 
Cílem léčby jsou rovněž původci silného pruritu  
u AD IL-33, IL-25, thymový stromální lymfoprotein 
(TSLP) – cytokin produkovaný keratinocyty, epiteli-
álními a dendritickými buňkami. Akutní a chronická 
fáze AD se liší aktivací rozdílných cytokinů.(2) Kli-
nický výzkum zahrnuje i struktury pro malé buňky, 
histaminový H4 receptor (H4R), receptor pro neu-
rokinin 1 (substance P). Závažnost AD koreluje se 
zvýšením sérové koncentrace substance P. Topický 
PDE4 inhibitor, crisaborole 2% mast (Crisaborol 
Pfizer PDE4) je povolen při léčbě lehké a střední 
AD, u dětí starších 2 let. Redukcí lokálního záně-
tu a snížením intenzity pruritu časně i dlouhodobě 
zlepšuje kvalitu života a snižuje možné riziko vzniku 
bakteriální infekce a jizev. U Apremilastu perorální-
ho inhibitoru fosfodiesterázy IV (PDE 4) (schválen 
2015 pro léčbu psoriázy) probíhají fáze srovnáva-
cích klinických studii u dětí nemocných AD. První 
schválené biologikum pro léčbu AD dospělých je 
Dupimulab, humánní monoklonální protilátka proti 
alfa podjednotce receptoru pro IL-4 (2017).(2) Cíle-
ná léčba AD je léčbou čtvrté linie (výzkumná léčba).

Lokální aplikace wetwrap pro závažné pacienty  
v době vzplanutí AD s mokváním: ošetření ekzému 
„ředěným“ kortikosteroidem nebo emolienciem, 



navlhčený hadicový obvaz, gáza nebo bavlněný 
oděv, překrýt suchou vrstvou podobného materi-
álu, vlhčit každé 3 hodiny, 3 dny.

etiopatogenetické souvislosti  
atopické dermatitidy
Identifikovaná mutace genu CARD 11 vede k poru-
chám buněčné signalizace a způsobuje závažnou 
AD. Pro pochopení etiopatogeneze AD se stává 

zásadním průkaz zvýšení Th2 zánětlivé odpovědi 
u všech projevů atopie. Patofyziologicky se po-
dílejí dysregulace vrozené i získané. S dispozicí  
k alergickému onemocnění se v současnosti rodí 
až 40 % dětí. U jedné pětiny z nich se v prvním 
roce života projeví AD a potravinová alergie. Při-
bližně 20 % dětí s atopií nemá vyšší hladinu IgE  
a netrpí alergiemi ze zevního prostředí (intrinsic AD).  
U nemocných AD byla prokázaná ztráta schop-
nosti rozpoznávat a zpracovávat signály hrozící-
ho nebezpečí (pomocí toll-like receptorů), zná-
my jsou funkční i absolutní deficity regulačních 
cytokinů, interleukinů, neuropeptidů, růstových 
faktorů a interferonů, včetně porušení rovnová-
hy lymfocytů Th1, Th2, Th17. Zvýšená hladina 
Th2 lymfocytů v periferní krvi vede k migraci do 
epidermis, dermis a produkci cytokinů IL-4, IL-5, 
IL-13, IL-31. Výsledkem se stává zvýšení hladi-
ny imunoglobulinu IgE v séru (extrinsic AD).(3, 4)  
V patogenezi AD se rovněž uplatňuje aktivace eo-
zinofilů, mastocytů, bazofilů včetně stimulace B-
-lymfocytů (antigen prezentující buňky APC), které 
se uplatňují v regulaci tvorby IgE. Langerhansovy 

O
b

r. 
2 eczema herpiticatum (Fotoarchiv dermato- 

venerologické kliniky 1. lF uk a VFn 
praha, autorka eva Vodičková)
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r. 
1 amy s.pallermd, msaJonathan m.spergelmd, phdbpaolamina-osoriomd, phdcalan d.irvi-

nemd, dscdthe atopic march and atopic multimorbidity: many trajectories, many pathway. 
Journal of allergy and clinical immunology Volume 143, issue 1, January 2019
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NOVINKY V LÉČBĚ ATOPICKÉ DERMATITIDY U DĚTÍ

buňky zvyšují intenzitu pruritu tvorbou společné 
p40 podjednotky IL-12/23.(5) Kůže dětí do dvou 
roků věku má fyziologicky tenkou epidermis i stra-
tum corneum a menší korneocyty. Funkce dětské 
epidermální bariéry se liší hydratací a epidermální-
mi ztrátami vody. Dětská kůže má vysoké pH, zvý-
šenou deskvamaci a zrychlenou proliferaci. Naru-
šená kožní bariéra se vyskytuje u 50 % pacientů  
s AD. Nacházejí se poruchy v integritě epidermis; 
změny v profilu spektra ceramidů; abnormálně 
vysoké koncentrace kožních proteáz; poruchy  
v homeostáze keratinového cytoskeletu; mutace 
filagrinového systému, defekty v tvorbě antimik-
robiálních peptidů a v metabolismu vitaminu D. 
Na porušené inhibici epidermálních i exogenních 
proteáz se podílejí například roztoči. Následkem 
narušené epidermální bariéry jsou poruchy hydra-
tace a zvýšená pohotovost k rozvoji nespecifické-
ho zánětu kůže, který je vyvolán uvolněním cyto-
kinů a chemokinů.(5) Poruchy epidermální stavby  
a funkce vedou ke zvýšené zranitelnosti kůže vůči 
alergenům a iritačním látkám ze zevního prostředí. 
Pacienti s AD mají sníženou expresi antimikrobiál-
ních proteinů a tím i zvýšenou náchylnost k bak-
teriálním, virovým a mykotickým infekcím kůže. 
(obr. 2) Osídlení kůže zlatým stafylokokem je u AD 
vysoké (93 % na postižené a 73 % na nepostižené 
kůži), u zdravých dětí pouze (10 %).(6) Riziko vstře-
bávání lokálních léků a emoliencií, které vyplývá 
z nepoměru rozsahu kožního povrchu a nízké 
hmotnosti dítěte, je vysoké. Mýdla a detergenty, 
které mění lokální pH, aktivují endogenní proteázy 
ve stratum corneum. Atopický pochod u kojence 

s AD bez senzibilizace postupuje k senzibilizaci 
na alergeny potravin a zevního prostředí, později  
k senzibilizaci na autologní proteiny a rozvoji au-
toimunity (autoimunitní fáze). Porušená kožní ba-
riéra je branou pro vznik senzibilizace a umožňuje 
vývoj atopie.(7)

Potvrzené a nepotvrzené provokační 
faktory atopické dermatitidy 
Potravinová alergie je častější a dočasná u dětí. 
Klinická spojitost mezi těžkou formou AD a alergií 
na jídlo byla potvrzena klinickými studiemi. Spo-
lečně se závěry klinických alergologických studií 
lze konstatovat, že plných 98 % pozitivních expozic  
u dětských AD způsobí tyto potraviny: mléko, vej-
ce, arašídy, pšeničná mouka, sója (dnes včetně 
Evropy), stromové ořechy (lískový a vlašský ořech 
aj.), ryby, měkkýši a korýši. Na základě meta-ana-
lýzy devíti klinických srovnávacích studií potvrdil 
Floehr a kol., že soužití dítěte se psy v časném 
dětství snižuje výskyt AD. Meta-analýza dalších kli-
nických studií vedla k závěru, že očkování nezvy-
šuje riziko vzniku AD, po aplikaci BCG vakcíny není 
zvýšené riziko AD a počet pacientů s astmatem se 
snižuje. Studie neprokázaly ochranný účinek: dlou-
hodobého kojení, odstranění alergenů v dietě mat-
ky během gravidity, ani příznivý vliv pre/probiotik 
nebo užívání 3/6 omega mastných kyselin. Probio-
tické prostředky ve stravě dětí hodnotila Evropská 
společnost dětské gastroenterologie, hepatologie 
a výživy (ESPHGAN, 11) a došla k závěru, že nebyl 
rozdíl ve výskytu a průběhu AD u dětí, které užívaly 
či neužívaly probiotická aditiva.

Současný výzkum genetických, imunologických a epidemiologických souvislostí 
AD je zdrojem řady nových poznatků, které se postupně budou uplatňovat v léčbě  
a prevenci onemocnění.(8) Lokální léčba lehké a střední AD, u dětí starších 2 let lo-
kálním inhibitorem fosfodiesterázy 4 Crisaborolem 2% mastí je signifikantně účinná. 
Není shoda v léčbě imunosupresivy u dětí. Je nutno vždy zvážit přínos a rizika léčby 
jednotlivě pro každého pacienta a jeho rodinu: cyclosporin A3 – 5 mg/kg/den, vykázal 
lepší efekt a toleranci u dětí než u dospělých, 55% zlepšení po 6–8 týdnech. Pro- 
aktivní léčba doporučuje: na místa původně postižená AD se aplikují nejen emoliencia, 
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ale i lokální středně až silně účinné kortikosteroidy 2× týdně (až po dobu 3 měsíců) 
nebo topické imunomodulátory 2× týdně (až po dobu 1 roku) nebo kombinace v pro-
aktivním režimu, wetwrap, antiseptika, UV, klimatická léčba, psychologická podpora.
(12)  Nácvik relaxace, úprava návyků chování a nácvik zvládání dlouhodobé psycho-
sociální zátěže vedl ke zlepšení klinického nálezu a snížení intenzity pruritu a úz-
kostně depresivních poruch u pacientů AD. Onemocnění vyžaduje psychosomatický 
přístup lékaře k nemocnému dítěti a členům rodiny. Kognitivně behaviorální psycho-
terapie vedla rovněž ke snížení svědění a úpravě spánku. Základem úspěšné léčby je 
edukace nemocného a rodiny, navázání léčebného kontaktu a vzájemné spolupráce  
a důvěry. Cílem je aktivní pacient, který porozuměl své nemoci a chce se spolupo-
dílet na léčbě. Nízká adherence k léčbě má různé příčiny: omezení lékaře časem,  
ztráta slovního kontaktu lékaře s nemocným, nejasné léčebné pokyny, nesrozumitelná 
doporučení, subjektivní hodnocení účinnosti a spokojenosti pacienta s léčbou. Obavy 
pacienta/rodičů z možných nežádoucích účinků léčby, například kortikofobie matek 
nemocných dětí AD. Edukace je značně náročná, a proto vznikají školy atopie, edu-
kační materiály tiskové, vi-
dea, skupinové setkávání ro-
dičů a informace na internetu 
www.atopickadermatitida.cz,  
http://www.proalergiky.cz. 
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...keďže as má genetickú bázu, zatiaľ neexistuje kauzálna 
terapia tohto syndrómu.

AnGelMAnoV SYndRÓM 
A pRoBlÉMY HojeniA
zelenková, h.   sanare spol. s r.o., pracovisko  dost svidník, sr

SÚHrN: Angelmanov syndróm (AS) je neurogenetická porucha, vyskytujúca sa v pomere 1:30 000 
živo narodených detí. Charakteristikou poruchy je vývojové oneskorenie, nedostatok mentálneho 
prejavu, kŕče, poruchy chôdze a poruchy rovnováhy, nespavosť... Jedinci s AS vyžadujú celoživotnú 
starostlivosť. AS je neliečiteľný, ale nie degeneratívny a dajú sa potlačovať jeho niektoré príznaky  
(pracovať na rozvoji motoriky, záchvaty epilepsie). Pri cielenej starostlivosti sa osoby dožívajú dospe-
losti a normálnej dĺžky života. Problémom býva neobvyklý priebeh niektorých zápalových ochorení 
– abscesov a následné hojenie rán. Prezentovaný je prípad 6-ročného chlapčeka s veľkým abscesom 
kože v oblasti brucha, jeho chirurgickým ošetrením a následným veľmi komplikovaným hojením de-
fektu vzniknutého per secundam.

Klíčová slova: Angelmanov syndróm

Summary: Angelman syndrome (AS) is a neurogenetic disorder occurring in 1:30 000 newborns. It 
is characterized by severe intellectual and developmental disability, sleep disturbance, seizures and jerky 
movements. Individuals with AS require life-long care. AS is not curable, but is not degenerative, and some 
symptoms may be ameliorated (such as seizures, epilepsy). With targeted care the affected individuals 
reach adulthood and have a normal life-span. What is a problem is the abnormal course and subsequent 
healing of some inflammatory diseases like abscesses. A case will be presented of a 6 year-old boy with 
an extensive skin abscess on the abdomen that was treated surgically and healed in a very complicated 
manner per secundam intentionem.

Key words: Angelman syndrome

Úvod
O tom, že niektoré geneticky podmienené ochore-
nia predstavujú pre rodičov  postihnutých detí mi-
moriadnu záťaž, netreba diskutovať. Angelmanov 
syndróm, ktorý po prvý raz popísal britský pedia-
ter Harry Angelman v roku 1965, patrí v každom 

prípade do tejto kategórie. Na doktora Angelmana 
počas jeho mnohoročnej praxe mimoriadne za-
pôsobil zdravotný stav detí z chudobných oblastí 
v priemyselných mestách v 30. rokoch minulého 
storočia. Publikoval články v odborných časopi-
soch – o obštrukcii dolnej dutej žily, tuberkulóze 
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„dieťa s bábkou“

mediastinálnych lymfatických uzlín, colobómu  
a opísal aj viacero vrodených abnormalít. Zaujali 
ho najmä tri deti, ktoré síce neboli príbuzné, ale 
prejavy ich telesných a duševných abnormalít 
správania boli rovnaké. Pri svojej návšteve múzea 
Castelvecchio v talianskej Verone objavil obraz  
Giovanni Francesco Caroto (1480–1555) „Dieťa  
s bábkou“, ktorý ho inšpiroval napísať publikáciu  
o svojich troch pacientoch s rovnakými telesnými 
a duševnými  abnormalitami.(1)

Práca po určitom počiatočnom záujme takmer 
ostala bez ďalšieho povšimnutia. V skutočnosti 
mnohí lekári spochybňovali, že takáto chorobná 
jednotka existuje.(2) Až do začiatku osemdesia-
tych rokov. V roku 1986 bola vo Waterlooville  
v Hampshire vytvorená podporná skupina Angel-
man Syndrome.(3) Od 90. rokov minulého sto-
ročia sa americkí a anglickí lekári zasadili o po-
menovanie prejavov ochorenia, ktoré Angelman 

publikoval, pod oficiálnym názvom Angelmanov 
syndróm (AS). Tým bol postavený pevný základ 
vedeckého výskumu pre toto zvláštne ochorenie. 
Súčasne sa umožnilo stanoviť kritéria pre  definí-
ciu tejto nozologickej jednotky.(3, 4, 5)

V súčasnosti existuje množstvo nadnárodných  
a národných inštitúcií, ktoré sa snažia  o výskum, 
ale najmä o pomoc postihnutým rodinám – v Ka-
nade, Austrálii, Mexiku, na Novom Zélande, v Ho-
landsku, Belgicku, Nórsku, Švédsku, Fínsku, Špa-
nielsku, Taliansku a Švajčiarsku (Angelman Syn-
drome Ireland, Angelman Syndrome Foundation, 
Foundation for Angelman Syndrome, Angelman 
Syndrom Support, Angelman Syndrom Australia, 
Angelman Support). Pre zaujímavosť: o seriózne 
akceptovanie pacientov s týmto ochorením sa za-
sadil aj írsky herec Colin Farrel, ktorý sa osobne 
angažuje z dôvodu postihnutia AS u svojho syna 
Jamesa. Hviezdny herec využíva svoju popula-

O
b

r. 
2colin Farell zo synom Jamesom 
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ritu na zvýšenie informovanosti o tejto chorobe  
a poskytuje podporu výskumu, terapeutom a ro-
dinám.

15.2.2013 – bol prvý celosvetový deň venovaný 
deťom s AS. Akcia sa opakuje pravidelne každý 
rok. Na internete v súčasnosti možno nájsť až  
51 100 odkazov (0,43 sekúnd). V ČR je v súčas-
nosti evidovaných 30 osôb s diagnostikovaným 
AS, v skutočnosti sa predpokladá ochorenie u viac 

ako 400 osôb, nakoľko veľa pacientov je evidova-
ných pod inou diagnózou – napríklad  epilepsia, 
detská mozgová obrna, mentálna retardácia. Na 
Slovensku je evidovaných 15 detí, stretávajú sa  
v rámci občianskeho združenia (Angelman CZ, An-
gelmanov syndróm na facebooku (Slovensko).

definícia AS, názvoslovie
V minulosti sa používal anglický názov „Happy 
puppet“ (šťastná bábka). V súčasnosti sa skôr 
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r. 
3 genetická mapa as 
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4

hernia umbilicalis O
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5

hernia umbilicalis
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preferuje termín „Angel child“ (Anjelské dieťa) 
alebo Angelman syndrome. Česká lekárska ter-
minológia používa pomenovanie „Syndrom šťast-
ného dítěte“. AS je vzácna, neliečiteľná choroba, 
definovaná ako neurogenetická porucha, charak-
terizovaná mentálnou retardáciou, poruchou po-
hybu alebo rovnováhy, typickými abnormálnymi 
poruchami správania (stály úsmev a snaha o kon- 
takt aj s cudzími ľuďmi, nadmerná dôverčivosť)  
a vážnymi obmedzeniami reči a jazyka. Prejavy sú 
diagnostikované na 15. chromozóme (1: 30 000). 
Väčšina prípadov je spôsobená absenciou 

materskej delécie chromozómu 15q11-q13. Pra-
der-Williho syndróm (PWS takisto patrí medzi tzv. 
mikrodelečné syndrómy) je klinicky odlišná poru-
cha vyplývajúca ale z otcovskej delécie tej istej ob-
lasti 15q11-q13.(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Choroba je trvalá, ale nie je degeneratívna. Osoby 
s AS majú normálnu dĺžku života. AS nie je zvyčaj-
ne klinicky rozpoznaný pri narodení alebo v ranom 
detstve kvôli nízkemu výskytu a nešpecifickosti 
vývojových problémov u novorodencov a malých 
detí. Až kým sa neobjavia ďalšie nešpecifické 
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r. 
6Vytvorenie tukovej cysty  

v jazve na pupku
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7Jazva po operácii
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r. 
8

nález v ľavom mezogastriu O
b

r. 
9

usg vyšetrenie ľavého mezogastria
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vývojové problémy, títo pacienti bývajú mylne zara-
ďovaní ako detská mozgová obrna, autizmus, ťažká 
mentálna retardácia.(8, 9, 10, 15) Úplná diagnostika je 
niekedy možná až medzi 2. – 6. rokom života. 

Pre zlepšenie diagnostikovania boli stanovené urči-
té vývojové a klinické nálezy, typické pre AS. Dôle-
žité je, že u jedného dieťaťa nemusia byť prítomné 
všetky. Ochorenie sa líši od prípadu k prípadu.
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r. 
10 progresia lokálneho nálezu
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11 progresia lokálneho nálezu
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stav pri prepustení
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diagnostické kritériá (13, 14, 15)

100% – Oneskorovanie psychomotorického vývo-
ja, porucha reči, neverbálna komunikácia, výrazné 
poruchy pohybov, rovnováhy, ataktická chôdza  
a/alebo trasy končatín. Poruchy správania – zá-
chvaty smiechu, výraz šťastia na tvári, grimasy vy-
jadrujúce šťastie, ľahko vzrušiteľné deti, reagujúce 
i na minimálny podnet, hypermotorické správanie, 
krátkodobé udržanie pozornosti.

Viac ako 80% – Pomalší rast hlavičky, disproporč-
ný rast – mikrocefalia (v 2 rokoch veku), ploché 
záhlavie. Epileptické záchvaty – kŕče, začiatok oby-
čajne pred 3. rokom veku.

Iné – strabizmus, hypopigmentovaná koža a oči, 
poruchy satia a prehĺtania, problémy s kŕmením 
počas detstva, vystupujúca čeľusť, voľné ramená 
hompáľajúce sa počas chôdze, zvýšená citlivosť na 
teplo, poruchy zuboradia, poruchy spánku, fasci-
nácia vodou, excesívne správanie.

Terapia AS 
Ako už vyplýva z uvedeného, keďže AS má ge-
netickú bázu, zatiaľ neexistuje kauzálna terapia 
tohto syndrómu. Liečia sa príznaky, ide teda o tzv. 
symptomatickú liečbu. Starostlivosť o tieto deti 
musí byť komplexná.(16, 17, 18, 19, 20) Zahŕňa neuro-
logickú liečbu, rehabilitáciu, intervencie psycho-
lóga, špeciálneho pedagóga, logopéda, ostatných 
odborníkov. Niektoré príznaky sa dajú sa potláčať 
(epileptické záchvaty).(21, 22) 

U detí s Angelmanovým syndrómom sú zazna-
menané ťažko sa hojace rany na koži a hernie 
(ako u nášho pacienta Maximka), kostrové a sto- 
matologické zmeny.(.18, 19, 20) Rodiny s takto hen-
dikepovanými deťmi sa musia vyrovnať s psy-
chickou záťažou, veľké sú aj finančné nároky. 
Všetky vyšetrenia a prehliadky u lekárov hradí 
zdravotná poisťovňa. Rehabilitácie sú však špeci- 
fická kategória a pacienti si ich zo zákona hradia 
sami.

in
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Náš pacient maximko
Narodený 7/2009 – jeho vývoj bol od počiatku prob-
lematický. Pôrod v 37. týždni gravidity, komplikova-
ný 2x obtočenou pupočnou šnúrou. Pediatrický zá-
ver:  hranične nezrelý eutrofický novorodenec, CKT  
a CTP hypotónia ťažkého stupňa, hyperbiliru-
binémia. Ako 2-týždňový – prvá hospitalizácia 
– dyspepsia pretoxica, ako 6-týždňový – prvá 
operácia – inkarcerovaná inguinálna hernia (l.dx),  

s následným rozvojom akútnej respiračnej infekcie. 
U ročného stále pretrvávajúce problémy s dýchaním,  
u chlapčeka sa prejavil nepokojný spánok, naras-
tanie umbilikálnej hernie až do veľkosti tenisovej 
loptičky.

Dňa 4.1.2010 bola vykonaná herniotomia plastica 
sec. Mayo (pupček) a herniotomia per anulus ing. 
ext. l. sin. Došlo k zhojeniu jazvou. Následne sa 
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r. 
13 nález zo dňa 21.3.2015  
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r. 
14 kontrola dňa 18.4.2015
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r. 
15 V júni 2015 sa pristúpilo k zmene lokálnej 

terapie na hemoglobínový sprej (granu-
lox), po ktorom hojenie maximálne akce-
lerovalo a v auguste 2015 po kompletnom 
zhojení už maximko mohol plávať
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16

nález z októbra 2015
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začalo s cvičením Vojtovou metódou, toto ale bolo 
neefektívne. Stupňovali sa poruchy spánku, úľaky 
pri rôznych podnetoch, preto bolo vykonané neu-
rologické vyšetrenie so záverom: epilepsia, rozvoj 
kvadruspastického syndrómu, retardácia vzpria-
movania, DMO, odporúčané nastavenie na liečbu. 
Ešte bolo vykonané očné vyšetrenie so záverom 
atrofia n. optici.

Do 18. mesiaca veku došlo k postupnému upra-
vovaniu stavu motoriky. Následne bolo začiat-
kom roku 2011 realizované vyšetrenie CT mozgu  
s nepriaznivými prognózami. Ale chlapček bol 
usmievavý, plávanie a podvodná masáž mali vý-
razný pozitívny efekt. V roku 2012 nasledovala 

hipoterapia, balneoterapia. Rodičia zistili, že pred 
zrakovým vnímaním uprednostňuje sluchové  
a hmatové vnemy. 

V januári 2015 Maximko dostal teploty a vytvorila 
sa hrčka v ľavom mezogastriu. Bolo realizované 
pediatrické chirurgické vyšetrenie so záverom:  
v ľavom mezogastriu nad spinou il. ant. sup. je 5x 
2,5 cm namodrasté vyklenutie kože, bez zápalu  
s naznač. fluktuáciou, defekt medzi svalmi nehmat-
ný TT 37, 2. USG vyšetrenie suponovalo Haemato-
ma reg. mesogastrii l. sin. susp.

V krátkom čase došlo k progresii lokálneho nálezu 
(obr. 11 a 12).

O
br

. 1
7,

18

s maximkovými rodičmi sme v kontakte a sledujeme jeho pohybové a rečové pokroky. 
sledujeme nález na brušku z roku 2019 a jazvu po umbilikálnej hernii a po zhojení ranky
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Ďalší priebeh: 25.2.2015 príjem na oddelenie det-
skej chirurgie DFN Košice a 26.2.2015 – operácia 
pre absces brušnej steny v oblasti ľavého mezo-
gastria, odstránenie abscesu, zašitie. Ako príčina 
vzniku abscesu bola konštatovaná inflamácia he-
matómu. Druhý a nasledujúce 3 dni nasledovalo 
odstránenie stehov s dehiscenciou rany, čistenie 
peroxidom a prepustenie do domáceho ošetrenia. 
Chlapček schvátený s teplotami.

16.3.2015 (18. deň od operácie abscesu) je evi-
dentné, že rana nezrastá, zväčšila sa – 1,5 x 3,5 cm,  
progresia pokračuje do 21.3.2015 a  zväčšenie na 
2,5 x 3,5 cm.

Bola odporučená plastika, s ktorou rodičia ne-
súhlasia. Dňa 24.3.2015 bolo realizované prvé 
vyšetrenie v našej ambulancii, rodičia skvelo spo-
lupracujú, kontakt s chlapčekom, ktorý je ubolený 
a rozrušený, a pre spastické pohyby je ošetrova-
nie mimoriadne zložité. V ošetrení bol realizova-
ný oplach rany, naloženie stripov a tiež edukácia 
rodičov pre domáce ošetrovanie: oplachy mic-
rodacyn (Dermacyn), obväz s aktívnym uhlím 
(Tecasorb), zinková pasta na okolie. U chlapče-
ka bolo odporúčané šetrné ošetrovanie aftóznej 

stomatitídy. Prvá kontrola 1.4.2015, zlepšenie 
nálezu, odporúčané šetrné čistenie okolia rany 
Niltac roztokom.

V máji 2015 bolo zopakované CT a MR vyšetrenie 
a po prvý raz vyslovené podozrenie na AS (toto 
bolo následne potvrdené kompletným genetickým 
vyšetrením). Závery vyšetrení: spastická kvadrupa-
réza, axiálna hypotónia, dyskránia-plagiocefália, 
ťažká psychomotorická retardácia, porucha vide-
nia, strabismus; stav po perinatálnej cerebrálnej 
lézií – HIE ľahkého stupňa.

Keďže bolo nevyhnutné denné priebežné cvičenie – 
pohyb, plazenie na brušku (vzhľadom na základnú 
diagnózu), boli opakovane naložené stripy a bolo 
evidentné hojenie.

V posledných mesiacoch sa naplno venuje cviče-
niu s trénerom systémom Red Cord

Problémom ostáva liečba epileptických záchvatov 
(sekundárny Westov syndróm).(21) Chlapček je plne 
socializovaný, navštevuje kolektív. V posledných 
týždňoch robí pokroky tak pohybové ako aj komu-
nikačné, zlepšuje sa reč.
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r. 
19 nález na brušku z roku 2019: jazva  

po umbilikálnej hernii a po zhojení  
prezentovanej ranky O

b
r. 

20 nález na brušku z roku 2019: jazva  
po umbilikálnej hernii a po zhojení  
prezentovanej ranky
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• Pohodlná aplikace

Efektivní terapie psoriázy  

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). Léková forma: Kožní pěna. Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. Dávkování: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týdny. Maximální denní dávka nemá překročit 15 g, tj. 
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny. 15 g odpovídá množství, které je z nádobky aplikováno, pokud je aplikátor zcela stlačen po dobu zhruba jedné minuty. Dvousekundová aplikace odpovídá přibližně množství 0,5 g. 
0,5 g pěny má pokrýt plochu kůže odpovídající přibližně velikosti dlaně dospělého člověka. Pokud jsou používány další topické přípravky s obsahem kacipotriolu, celková denní dávka kalcipotriolu nemá překročit 15 g. Celková ošetřená 
plocha těla nemá překročit 30 %. Porucha funkce ledvin a jater: Bezpečnost a účinnost u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo těžkými poruchami funkce jater nebyla hodnocena. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost 
u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Způsob podání: Před použitím je třeba nádobku protřepat po dobu několika sekund. Aplikuje se ze vzdálenosti nejméně 3 cm od kůže držením nádobky v jakémkoliv směru kromě horizontálního. 
Koupání ani sprchování bezprostředně po aplikaci se nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Erytrodermická a pustulózní psoriáza. Vzhledem k obsahu kalcipotriolu je Enstilar 
kontraindikován u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku. Vzhledem k obsahu kortikosteroidu je Enstilar kontraindikován při následujících stavech: virové (např. herpetické infekce nebo varicella) kožní léze, mykotické nebo 
bakteriální kožní infekce, parazitární infekce, kožní projevy tuberkulózy, periorální dermatitida, atrofická kůže, atrofické strie, fragilita kožních žil, ichthyóza, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, vředy a rány. Zvláštní upozornění a opatření 
pro použití: Kvůli systémové absorpci se mohou objevit i během topické léčby kortikosteroidy nežádoucí účinky, které byly pozorovány u systémové léčby kortikosteroidy, jako je suprese kůry nadledvin nebo porucha kompenzace diabetu 
mellitu. Je nutné se vyhnout aplikaci pod okluzivní obvaz, na velké plochy poškozené kůže, na sliznice nebo do kožních záhybů. Nepoužívat na obličej a genitálie. Po každé aplikaci umýt ruce. Při léčbě psoriázy topickými kortikosteroidy 
existuje po přerušení léčby riziko generalizované pustulózní psoriázy nebo rebound fenoménu. Doporučuje se vyhýbat nadměrné expozici přirozenému nebo umělému slunečnímu záření. Pomocnou látka butylhydroxytoluen může 
způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznic. Interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Těhotenství a kojení: U těhotných žen není dostatek údajů. Enstilar se může používat během 
těhotenství pouze, pokud očekávaný přínos vyváží případné riziko. Při předepisování přípravku Enstilar kojícím ženám je zapotřebí opatrnosti. Pacientka má být upozorněna, že během kojení nemá aplikovat Enstilar na pokožku prsou. 
Nežádoucí účinky: Méně časté: folikulitida, hyperkalcemie, kožní hyperpigmentace, rebound fenomén, svědění v místě aplikace, podráždění v místě aplikace. Vzácné: hypersenzitivita. Nežádoucí účinky související s farmakologickou 
třídou kalcipotriolu a betamethasonu: reakce v místě aplikace, pruritus, podráždění kůže, pocit pálení a píchání, suchá kůže, erytém, vyrážka, dermatitida, zhoršení psoriázy, fotosenzitivita, atrofie kůže, teleangiektazie, strie, folikulitida, 
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Počas liečby rany na brušku Maximkovi najviac chýbalo kúpanie a plávanie, ktoré je 
u detí s AS mimoriadne dôležité. Preto bola naša snaha maximálne urýchliť liečbu 
a aby vlastné ošetrovanie bolo čo najmenej traumatizujúce. Maximkov príbeh pou-
kázal na niektoré nepopísané zdravotné komplikácie a špecifiká hojenia u dieťaťa  
s Angelmanovým syndró-
mom.(20) Veľmi dôležitú úlohu 
vo finálnom výbornom efek-
te  zohrala edukácia rodičov  
a ich ohromná snaha spolu-
pracovať s lekárom. 

prim. mudr. Hana Zelenková, ph.d., mba
SANARE spol. s r.o
pracovisko DOST Svidník, Slovensko
zelenkova@vl.sk 

Záver

diskusia
Deti s Angelmanovým syndrómom a ich rodičia 
sa celoživotne denne boria s mnohými problé-
mami: neverbálna komunikácia (vyjadrenie po-
citov je veľmi problematické), charakteristické 
je zvláštne chovanie – veľmi často sa usmievajú  
a  majú zvyčajne šťastnú náladu, v excitácii mávajú 
a tlieskajú rúčkami. Deti majú ale zlú koordináciu 
chôdze a problémy so stabilitou, preto sa často na 
koži objavujú hematómy (osobami, ktoré nepoz-
najú problematiku, by tieto hematómy mohli byť 

interpretované ako týranie  dieťaťa). Pri poraneniach  
a ich ošetrovaní sú problémom spastické prejavy. 
Je evidentná prekvapivo dobrá vizuálna a pries-
torová pamäť, ale spomalenie duševného vývoja 
vyžaduje špeciálne tréningy, treba pracovať na 
rozvoji motoriky atď. Obdivuhodní rodičia Maxim-
ka v priebehu jeho života aplikujú všetky dostupné 
a známe typy rehabilitácie – Bobath koncept, plá-
vanie, Montessori terapiu, hipoterapiu, neurokine-
ziterapiu, Baby Signs – znakovanie, systém Red 
Cord.

O
b

r. 
21 problémom ostáva liečba epileptických záchvatov (sekundárny Westov syndróm).(21)  

chlapček je plne socializovaný, navštevuje kolektív. V posledných týždňoch robí pokroky  
tak pohybové ako aj komunikačné, zlepšuje sa reč
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13. konFeRenCe AknÉ 
A oBliČejoVÉ deRMATÓzY
nevoralová, z.   akné poradna, kožní oddělení nemocnice v Jihlavě

Jako první vystoupil prof. MUDr. Petr Arenberger, 
DrSc., MBA, FCMA z Dermatovenerologické klini-
ky 3. LF UK a FNKV v Praze na téma Lupénka jako 
kosmetický problém? Jak léčit problematické lo-
kality. Uvedl, že mezi problematické lokality patří 
především obličej a dále kštice. Zde je lupénka na 
první pohled patrná a pacientům tak působí velké 
psychické trauma. Postižení kštice u lupénky se 
objevuje jako první ve 25 % případů. Obecně je 
kštice postižena až u 80 % pacientů postižených 
lupénkou. Obličej je postižen v 17 až 46 % případů, 
ještě častěji pak u dětí. Dle lokalizace se rozdělu-
je na centrofaciální, periferofaciální a kombinace. 
Léčba je u postižení obličeje a kštice vedena dle 
závažnosti postižení: lokální terapie s účinnou lát-
kou i lékovým základem dle lokalizace (kortikoidy, 
deriváty vitaminu D, off lable inhibitory kalcineurinu 
a další). U závažnějšího postižení je volena foto-
terapie, systémová léčba nebo i léčba biologická. 
Na závěr přednášky promítl pan profesor zajímavý 
film pořízený skrytou kamerou: byl ukázán herec 
– pacient s lupénkou – v běžných situacích; velmi 
obtížně byl ošetřen u holiče (kadeřnice se chránila 
rukavicemi!), do bazénu přes upozornění, že jeho 
choroba není infekční, nebyl vpuštěn vůbec.

Následovala zajímavá přednáška Pigmentové névy  
v péči plastického chirurga významného hosta 

konference, prim. MUDr. Jitky Vokurkové, Ph.D. 
z Oddělení dětské plastické chirurgie KDCHOT FN 
Brno a LF MU. Paní primářka uvedla, že pigmento-
vé névy se vyskytují u 2 % novorozenců. Dle veli-
kosti se dělí na malé (menší než 1,5 cm), střední 
(o průměru 1,5 až 20 cm) a velké (nad 20 cm, 
resp. nad 5 % povrchu novorozence). Nejrozsáh-
lejší je plavkový névus zaujímající minimálně celý 
trup. Nebezpečné je současné postižení nervo-
vého systému – tzv. neurokutánní melanóza, kde 
je i vyšší riziko vzniku maligního melanomu – asi  
u 60 %. Jen při kožním postižení je riziko maligni-
zace 5–40 %. Rizikové faktory pro vznik melanomu 
jsou: bělošská rasa, axiální postižení, mnohočetné 
salelity a postižení na ploše větší než 50 cm². Ve 
sledování a léčbě je nutná multioborová spolu-
práce. Nutný je pravidelný screening. Léčebně je 
možno užít probatorní excize, postupné volné ex-
cize, volné transplantáty a preexpandované laloky, 
menší význam má nyní dermabraze. Preexpando-
vané laloky se v Brně užívají od roku 1996 s dob-
rým efektem, naplňování laloku trvá 3–4 měsíce. 
Zákroky je optimální provést v předškolním nebo 
časně školním věku, na obličeji již do jednoho roku 
věku dítěte. Přednáška byla doplněna kazuistikami 
řady pacientů s ukázkou všech typů zákroků. Byla 
uvedena i kazuistika úmrtí na maligní melanom  
v dětském věku. 

V pátek 8. listopadu 2019 se konala v kongresových prostorách hotelu hotelu DUO v Praze již  
13. celostátní konference na téma Akné a obličejové dermatózy pořádaná sekcí Akné a obličejo-
vé dermatózy České dermatovenerologické společnosti. Nad konferencí převzal záštitu ministr  
zdravotnictví mgr. Adam Vojtěch. Přijelo rekordních 249 účastníků! Na programu bylo 12 zajíma-
vých sdělení. 
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inzerce

13. KONFERENCE AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY

Významným hostem byl i rytíř lékařského sta-
vu MUDr. František Koukolík, DrSc., který stále 
ještě pracuje na Ústavu patologie a molekulární 
medicíny 3. lékařské fakulty a Thomayerovy ne-
mocnice v Praze. Jeho přednáška měla název Jak 
naše mozky zpracovávají lidskou tvář a její krá-
su? Lidská tvář je pravděpodobně nejvýznamnější 
sociální signál. Zpracovává ji rozsáhlá neuronová 
síť. Sledování tváří je evolučně podložený systém. 
Prokazuje se u novorozenců. Ženy pozorují tváře 
odlišněji než muži. Ovlivňuje je maskulinita tváře. 
Tváře mužských homosexuálů jsou feminizované. 
Lépe než lidští pozorovatelé to odhaduje umělý 
system – hluboká neuronová síť. Emoční výrazy 
obrazů tváře lze přenášet a slučovat. Z tváře od-
hadujeme automaticky důvěryhodnost. Modulací 
obrazu tváře lze měnit pocit, že patří člověku s vy-
sokou nebo nízkou inteligencí. Profesionální líčení 
atraktivitu tváře zvyšuje, větší vliv však mají rozdíly 
atraktivity mezi tvářemi. Zařazení přednášky jiného 
typu než dermatologické se setkalo s velkým ohla-
sem posluchačů. 

Následovala souhrnná přednáška doc. MUDr. 
Jarmily Rulcové, CSc. z Dermatovenerologické-
ho oddělení FN Brno Bohunice: Bazaliom – čas-
tý nález na obličeji. Jak paní docentka uvedla, 
bazaliom patří mezi nejčastější karcinom kůže,  
s převažující lokalizací v solární oblasti (až v 80 %  
případů je lokalizován na kůži obličeje). Jedná se 
o maligní epitelový nádor vycházející z bazálních 
buněk epidermis a terminálního folikulu se sklo-
nem k infiltraci a destrukci okolní tkáně. Sklon  
k metastazování je minimální. K etiologickým  
a rizikovým faktorům patří především chronická 
aktinická zátěž, genetická predispozice, věk, foto-
typ I. a II., mužské pohlaví, fyzikální a chemické 
kancerogeny, imunosuprese. Za posledních 15 let 
se výskyt bazaliomu zdvojnásobil, přičemž zvý-
šená frekvence je pozorována po 40. roce věku, 
nejrizikovější skupina je nad 60 let věku. Paní 
docentka uvedla rozdělení bazaliomu dle klinic-
kého vzhledu i histopatologického nálezu. Uvedla 

všechny dostupné léčebné možnosti včetně nej-
novější biologické léčby vismodegibem pro mno-
hočetné a rozsáhlé destruující bazaliomy. 

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. z Akné poradny 
kožního oddělení Nemocnice v Jihlavě přednes-
la přednášku s názvem Periorální dermatitida. 
Uvedla, že periorální dermatitida (POD) je chronic-
ká obličejová dermatóza charakterizovaná drob-
nými papulami a pustulkami na zarudlé a někdy 
šupinaté kůži typicky postihující oblast nosolícních 
rýh a brady s vynecháním úzké oblasti kolem rtů. 
Projevy mohou být i laterálně od obou očí. Název 
choroby je odvozen podle lokalizace obtíží kolem 
úst, označení periokulární dermatitida může být 
užit pro obtíže kolem očí. Subjektivní symptomy 
zahrnují štípání a pálení, svědění je vzácné. POD 
postihuje nejčastěji ženy a děti. Příčiny jsou mno-
hé, nejčastěji nadměrné užívání hydratačních či 
naopak okluzivních masťových základů u osob  



s citlivou kůží, užívání preparátů s fluorem a vel-
mi často i dlouhodobé užívání lokálních kortikoidů 
pro léčbu minimálních kožních obtíží. Pro zhojení 
POD je třeba odstranění vyvolávajících faktorů  
a lokální a/ nebo systémová léčba. POD neohrožuje 
život, ale mívá chronický průběh. I léčba proto bývá 
dlouhodobá a nelze předem odhadnout dobu, která 
bude potřebná k zajištění kosmeticky přijatelného 
efektu léčby. Choroba může recidivovat. Pokud 
jsou zřejmé provokující faktory, potom by měly být 
dlouhodobě vyloučeny. Jen kombinace všech uve-
dených opatření může vést ke zlepšení až zhojení 
všech příznaků periorální dermatitidy. 

Následovalo úsměvné, ale poučné sdělení as. 
MUDr. Niny Benákové z Demato-alergologické 
ambulance Immuno-flow s.r.o. „Král kůže”. Bylo 
inspirováno tím, že k paní asistence přišla pa-
cientka s mastí tohoto názvu, kterou si přivezla  
z Ruska. Jak se ale ukázalo, mast obsahovala ce-
lou řadu bylinek, z nichž některé měly i nežádoucí 
až toxické účinky. Dle paní asistentky existuje lék 
obdobného názvu i na západě, též ne zcela opti-
málního složení. Poučením pro nás je, že musíme 
varovat pacienty před užíváním léčiv neznámého 

složení a varovat je, že mohou mít i nežádoucí 
účinky. Složení je vhodné vždy zjistit a s pacien-
tem rozebrat. 

Poslední přednášku před obědem přednesla MUDr. 
Klára Honzíková, Ph.D. z Dětského kožního od-
dělení Pediatrické kliniky FN Brno Černopolní: 
Kožní projevy na obličeji u kojenců. Spoluautor-
kou přednášky byla prim. MUDr. Hana Bučková, 
Ph.D. Kožní projevy na obličeji byly uvedeny velmi 
přehledně dle kliniky a etiologie. Nejčastější jsou 
erythema toxicum neonatorum, seborhoická der-
matitida a atopická dermatitida. Vyskytnout se mo-
hou i hypertrofie mazových žlázek, milia až acne 
neonatorum. Dále se můžeme setkat i s nádory 
– nejčastěji jde o benigní infantilní hemangiom, 
možná je i juvenilní xantogranulomatóza a benigní 
non Langerhans cell histiocytóza CD 68, která do 
3–5 let regreduje. Infekční etiologie jsou pemphi-
gus neonatorum, herpetické infekce a kvasinkové 
postižení. V diferenciální diagnóze nesmíme zapo-
menout na genodermatózy (především na ichtyózy 
a epidermolýzy) a novorozenecký lupus. Přednáš-
ka byla doplněna bohatou fotodokumentací včetně 
několika velmi zajímavých kazuistik. 

O
b

r. 
1 hlavní organizátoři konference: zleva prim. mudr. david stuchlík, mudr. zuzana nevoralová, ph.d. 

a doc. mudr. Jarmila rulcová, csc.
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Po obědě jednání zahájila MUDr. Zuzana Nevo-
ralová, Ph.D. přednáškou Co všechno lze léčit 
lokálním ivermektinem? Uvedla, že ivermektin je 
již více než 20 roků používaný u zvířat a násled-
ně u lidí jako antiparazitikum se širokým spektrem 
účinků, vysokou účinností a širokým bezpečnost-
ním profilem. Ivermektin se selektivně váže na re-
ceptory kanálů, které jsou přítomné v nervových 
a svalových buňkách bezobratlých, čímž umožní 
masivní vstup chloridů do svalových buněk a způ-
sobí paralýzu svalů. Následkem je neschopnost se 
pohybovat, rozmnožovat, jíst. U lidí nedokáže iver-
mektin procházet hemato-encefalickou bariérou, 
proto je pro člověka bezpečný. Mechanismus účin-
ku ivermektinu u kožních chorob je dvojí. První úči-
nek je protizánětlivý, snižuje buněčnou a humorální 
imunitní odpověď. Druhý je účinek antimikrobiální: 
antivermicidní a antiparazitický. Lokální ivermektin 
je lék užívaný především v léčbě papulopustulózní 

růžovky. Jeho účinnost a bezpečnost byla proká-
zána v řadě studií. Dle zkušeností lékařů je možno 
ho užít ale i v léčbě pacientů s diagnózou periorální 
dermatitidy a demodikózy, kde bylo též prokázáno 
zvýšené množství parazita Demodex. Přednáška 
byla doplněna 10 kazuistikami, kdy ivermektin vedl 
ke zhojení řady případů papulopustulózní růžovky, 
demodikózy a periorální dermatitidy, 1x byl užit  
i u závažné akné spolu s perorálním izotretinoinem. 
Lék byl velmi dobře tolerován a nevyskytly se žád-
né nežádoucí účinky. 

V části věnované kazuistikám vystoupil jako prv-
ní MUDr. Petr Třeštík Dermatologické ambulance 
Svitavy. V přednáčce Kazuistiky ze Svitav pre-
zentoval osm zajímavých a velmi dobře obrazově 
dokumentovaných případů ze své praxe: pacient 
s modrošedými vlasy (zbarvení způsobila léčba 
abirateron acetátem), 12leté dítě s trichotilománií, 

O
b

r. 
2

pozorně poslouchající publikum
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13. KONFERENCE AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY

eroze na obličeji u mladého může jako důsledem 
sebepoškozování, pacient s morbus Pringle. Za-
jímavý byl případ ženy s alergií na obruby brýlí, 
postižení vší vlasovou na šíji a v oblasti výstřihu, 
fotodermatóza léčená antimalarikem a atypické 
postižení dítěte při celiakii zhojené po přísné bez-
lepkové dietě. 

Projevy HIV/AIDS na obličeji přednesl MUDr. 
Radim Strnadel, z Dermatovenerologického od-
dělení FN Brno Bohunice. Uvedl, že rozpoznání 
HIV infekce, při které se mohou klinické projevy 
u pacienta výrazným způsobem manifestovat  
i v oblasti obličeje a krku, má význam především  
v omezení šíření nákazy a také v předcházení vzniku 
hlubšího imunodeficitu u pacienta, který může být 
po včasné diagnostice dispenzarizován ve specia-
lizovaných centrech infekčních klinik. Jen tak může 
být včas zahájena antiretrovirová terapie. Tím je  
u HIV pozitivních pacientů ve všech vyspělých ze-
mích s dostatečnou lékařskou péčí při současných 
možnostech antiretrovirové léčby zaručena vyso-
ká kvalita života po řadu let. Extragenitální projevy 
dalších STD/STI, které jsou nezřídka lokalizovány  

v oblasti obličeje a úst, bývají někdy opomíjené  
a zůstávají při prvovyšetření zvláště u lékařů mimo 
dermatovenerologickou specializaci nediagnosti-
kované, což vede k nežádoucímu prodloužení in-
tervalu mezi vznikem prvních projevů u pacienta  
a nutným zahájením léčby. Za tuto přednášku zís-
kal pan doktor ocenění za nejlepší kazuistiku roku 
2019.

V rámci Dermatologických aktualit byl pokřten 
nový leták o růžovce – první leták napsaný členka-
mi sekce Akné a obličejové dermatózy pro potřeby 
pacientů. Autorkami jsou as. MUDr. Nina Benáková, 
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. a doc. MUDr. Jar- 
mila Rulcová, CSc.

V poslední části konference zazněly tři přednáš-
ky. MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. uvedla Co 
je nového v hodnocení akné. První novinkou je 
změna hodnocení akné dle profesora Plewiga, 
uvedená autorem a jeho kolegy v novém vydání 
knihy Plewig, Melnik a Chen (2019). Nejnověj-
ší dělení acne vulgaris podle převažujících morf  
a jejich počtu je na tři základní formy: komedonická 

O
b

r. 
3ocenění za nejlepší kazuistiku: zleva doc. mudr. Jarmila rulcová, csc., 

vítěz mudr. radim strnadel, mudr. zuzana nevoralová, ph.d. a prim. mudr. david stuchlík 
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akné – v klinickém obraze převažují uzavřené  
a otevřené komedony, zánětlivé morfy mohou být 
přítomné, ale jsou jen ojedinělé, papulopustulózní 
akné – přítomny jsou komedony a zánětlivé léze 
(papuly a pustuly) a konglobátní akné – v klinic-
kém obraze jsou kromě komedonů, papul a pustul 
přítomny i noduly, eventuálně drénující sinusy, je 
sklon k tvorbě jizev. Toto hodnocení platí pro ob-
ličejovou akné. Nově není užit termín nodulocys-
tická akné, protože nodulární léze zřídka zůstávají 
samostatně, většinou brzy splývají. Fluktuující léze 
nejsou pravé cysty. Je obtížné popsat celý nález na 
obličeji, neexistují standardní metody. Distribuce 
většinou není symetrická pravá/levá strana, proto 
počítání jen na jedné polovině může být zavádě-
jící. Dle autorů je praktické rozdělit celý obličej na 
3 díly: horní třetina je oblast u vlasů, čelo, spánky, 
periokulární partie, střední třetina zahrnuje nos, 
tváře, preaurikulární oblast, dolní třetina pak pe-
riorální oblast, bradu, mandibulu a submandibul-
ní oblast. Každá část může pak být ohodnocena 
zvlášť a výsledky sumarizovány vcelku. Další no-
vou možností hodnocení lehčích forem akné je po-
mocí programu EFFACLAR SPOTSCAN, který byl 
vytvořen ve spolupráci s firmou La Roche Possay 
s profesorkou Dréno a dalšími specialisty. Postup 
vzniku byl následující: pomocí smartphonů bylo 
získáno 5 972 obrazů (čelní, pravý a levý profil) od  
1 072 pacientů (Francie, jižní Afrika, Čína, Indie). 
Každý pacient byl odečítán třemi trénovanými 
dermatology, ti určovali závažnost akné dle GEA 
škály, stupeň určený většinou z nich byl zadán  
k tvorbě algoritmu. Určení typu léze bylo prove-
deno z podskupiny 348 obrázků s označenými 
typy lézí – označené obrazy sloužily k nácviku 
algoritmu. Algoritmus se stále vyvíjel. Korela-
ce mezi GEA skóre a kvantifikací a kvalifikací 
akné lézí oběma způsoby (experti, 
AIA) byla vyhodnocena pro všech-
ny verze AIA, finální byla verze 6,  
kdy obě hodnocení byla stejná. Je 
to poprvé, kdy AIA pro smartphony 
vede k určení závažnosti akné dle 

GEA škály na úrovni srovnatelné s trénovaným der-
matologem. Je možno ho užít pro 3 základní rasy 
(běloši, černoši a žlutá rasa).

Následovalo sdělení Komplikace dermatologic-
kých zákroků v obličeji – kazuistika, které před-
nesla MUDr. Petra Trojanová, Ph.D. z Brna. Uvedla 
velmi zajímavý případ ischemického postižení levé 
distální partie nosu a přilehlé části obličeje po apli-
kaci nezesíťované kyseliny hyaluronové. Pacientka 
byla ošetřena ve zcela jiné oblasti České republiky, 
ale ošetřující lékař nebyl po vzniku obtíží k zasti-
žení, proto vyhledala ošetření v Brně. Léčba byla 
komplikovaná a zdlouhavá. Obecně je základem 
terapie dosažení zvýšeného prokrvení dané oblasti 
za pomoci lokálního nitroglycerinu, pentoxyfilinu, 
teplých obkladů, karboxyterapie. Perorálně je mož-
no podat kortikoidy, kyselinu acetylosalicylovou  
a další léky. Důležitým závěrem sdělení je, že lékař 
provádějící obdobné zákroky by měl být vždy po 
zákrocích k zastižení pro případ řešení eventuálních 
komplikací. 

V posledním sdělení zástupkyně firmy FAGRON 
uvedla přehled účinných látek i lékových zákla-
dů, které vyrábí tato společnost. Novinkou je pak 
program, hodnotící pomocí DNA možnou příčinu 
výpadu vlasů. Vyšetření bude hrazeno pacientem. 
Na efluvium nabízí firma nový produkt TrichoTech 
obsahující patentovaný fytokomplex.

Konference přinesla řadu nových poznatků, vět-
šina účastníků zůstala až do samotného konce. 
Příští, již 14. konference Akné a obličejové der-
matózy, se bude konat v Brně dne 6. listopadu 
2020. Doufejme, že bude stejně úspěšná jako ta 
letošní.

mudr. Zuzana nevoralová, ph.d.
Akné poradna
Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
znevoralova@atlas.cz
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FotoFinder ATBM master

Jana Palacha 1319
Pardubice, 530 02 +420 603 484 004 www.medicaltech.cz

Ředitel a jednatel společnosti 
20 let zkušenosti

+420 603 484 004

   UMĚLÁ INTELIGENCE 
= REVOLUCE PŘI DETEKCI
   RAKOVINY KŮŽE

AUTOMATICKÉ NAČTENÍ VŠECH 
ZNAMÉNEK NA CELÉM TĚLE
PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ

Nový robot ATBM® master 
využívá technologie mapo-
vání s dermatoskopickým 
obrazem již z přehledového 
snímku při první návštěvě. 

DIGITÁLNÍ 
DERMATOSKOPIE

Budoucnost je
Total Body Dermoscopy



VĚdoMoSTní TEST

Omalizumab je indikován k terapii chronické 
spontánní kopřivky:
a) jako lék první volby při kopřivce trvající déle než  

6 měsíců 
b) pokud UAS 7 je vyšší nebo rovno 28 při standardní 

dávce antihistaminik 
c) pokud UAS 7 je vyšší nebo rovno 28 při zvýšené 

dávce antihistaminik
d) jednorázově, léčbu není možno opakovat 

Cílená léčba monoklonálními protilátkami proti 
zvýšené Th2 zánětlivé odpovědi u AD dětí
a) do dvou let není povolena
b) u starších dětí je povolen Dupilumab
c) rovněž je povolen thymový stromální lymfoprotein 

(TSLP)
d) topický PDE4 inhibitor, crisaborole 2% mast je 

povolena

Dynamický rozvoj atopie podporují
a) zevní prostředí
b) způsob Života 
c) senzibilizace na autologní proteiny
d) vlivy psychosociální

Zvýšenou náchylnost AD k bakteriálním, virovým 
a mykotickým infekcím kůže způsobuje
a) osídlení nepostižené kůže zlatým stafylokokem
b) aktivace endogenních proteáz ve stratum corneum 

mýdlem
c) snížená exprese antimikrobiálních proteinů
d) pes v rodině

Angelmanov syndróm je 
a) AS je neliečiteľný, nie degeneratívny, dajú sa potlačovať 

jeho niektoré príznaky (epilepsia)
b) AS je liečiteľný, ale degeneratívny a dajú sa potlačovať 

jeho niektoré príznaky
c) AS je neliečiteľný, ale nie degeneratívny  a nedajú sa 

potlačovať jeho niektoré príznaky
d) AS je presne rozpoznateľný podľa niektorých klinických  

príznakov

Angelmanov syndróm
a) osoby s AS majú normálnu dĺžku života, nie je 

zvyčajne klinicky rozpoznaný pri narodení alebo  
v ranom detstve

b) terapia je kauzálna
c) úplná diagnostika je možná v prvom roku po narodení 
d) diagnostika  nie je možná genetickým vyšetrením

Angelmanov syndróm
a) väčšina prípadov je spôsobená absenciou materskej 

delécie chromozómu 15q11-q13. 
b) nedajú sa potláčať epileptické záchvaty 
c) u detí s Angelmanovým syndrómom nie sú 

zaznamenané kostrové a stomatologické anomálie
d) epileptické záchvaty sa nevyskytujú
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ceNA zA NejrychLejšÍ OdPOVěď

mudr. daleCká jaroslava  
litoměřice

NOVINKA
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VĚDOMOSTNÍ TEST

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

do 31.12.2019 prostřednictvím elektronic-
kého formuláře umístěného na stránkách 

časopisu www.referatovyvyber.cz,  
nebo vložte do obálky a odešlete na adresu:

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

ceny do soutěže 2019 věnuje značka:
la roche-posay.

RV
D 

5/
20

19

otázka a b C D
1

2

3

4

5

6

7

VýhercI 
VědOmOSTNÍhO TeSTu 

z čísla 4/2019:

mudr. černá alena 
praha 1

mudr. leŠková-andraŠčiková katarína 
praha 6

mudr. pleCHáčová ivana 
praha 4 

jméno

korespondenční adresa

telefon

e-mail

správné odpovědi z čísla 4/2019
1 A,B,D 2 B,C 3 B,C 4 D 5 B
6 B 7 C 8 A,B,C 9 A,B,C 10 A,C,D

TRÁPÍ VÁS VELMI SUCHÁ,
HRUBÁ POKOŽKA?

NOVINKA

VRAŤTE JÍ JEMNOST 
A VLÁČNOST S NOVOU PÉČÍ 
CERAVE S OBSAHEM UREY

www.cerave.cz  /CeraveCZSK  
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 7.3.2019 v Praze

přítomni: prof. arenberger, prim. benáková, prim. bučková, prim. duchková, doc. ettler, doc. kuklo-
vá, doc. pánková, dr. polášková, prof. resl, prim. selerová, prof. štork, dr. Vocilková

omluveni: prim. drlík
místo: knihovna dermatovenerologické kliniky VFn a 1. lF uk, karlovo nám., praha 2
čas: 10.00–12.30 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 
10.1.2019 – rozeslán e-mailem, připomínkován, 
opraven a schválen.

B) Nově projednáno:

1. derma update 2019
 Byl hodnocen účastníky pozitivně. Centrum 

Cubex poskytovalo dostatek prostoru.
2. Kongres ČdS-SdVS 6.–8.6.2019 

v Olomouci
 Přihlašování přednášek na webovém formu-

láři Jasta, s.r.o. (www.jasta.cz) i k účasti. 
Vhodné je přihlášené přednášky distribuovat  
i k potenciálním vedoucím sekcí. Výzva  
k aktivní účasti bude i součástí rozesílaných 
pozvánek. Dále budou vyhlášeny ceny za nej-
lepší práce za minulý rok v Čs. Dermatologie, 
která oslaví 100leté výročí. Prof. Arenberger  
a prof. Štork píší úvodník k tomuto výročí.

3. dotaz ČPzP k výkonům tlakové bandáže 
44213, 44253, 44251

 ČPZP požaduje upřesnění výkonů tlakové ban-
dáže HK a DK po lymfodrenážích pro definici, 
jaká výjimka platí pro samostatné provedení. 
Zpracováním byl pověřen prof. Resl, bude kon-
zultováno s prim. Pavlasovu i pro oblasti sdíle-
ní s jinými odbornostmi.

4. Pracovní skupina pro psoriázu
 Výbor ČDS obdržel výzvu (od společnosti 

Novartis) k ustavení pracovní skupiny pro 
psoriázu. Iniciativy v této oblasti již existují. Vý-
bor ČDS podporuje možnost ustavení takové 
pracovní skupiny v rámci stávající sekce pro 
imunodermatologii, podobně i do budoucna 
dalších pracovních skupin, např. pro atopickou 
dermatitidu.

5. Sekce ambulantních dermatologů  
v rámci ČdS

 Výbor ČDS projednal tuto iniciativu a dospěl 
k rozhodnutí, že ustavení takové sekce není 
nutné, protože není spjato se specifickou od-
bornou problematikou. Nicméně konstatoval, 
že těsná spolupráce se SAD funguje a do bu-
doucnosti je pro řešení aktuálních záležitostí 
předseda SADu nebo jiný delegát výboru SADu 
vítán k projednání na zasedání výboru ČDS.

6. školení v laserové medicíně 
a fotomedicíně

 Vzhledem k narůstajícímu používání lasero-
vých a dalších fotodermatologických zařízení  
v běžných praxích výbor ČDS pověřuje Foto-
biologickou sekci ČDS k vytvoření sítě ško-
lících pracovišť, pořádání školících kurzů  
s certifikací, aby tato subspecializace zůstala 
v rámci oboru.

7. Biolampa – stanovisko pro VzP
 Prof. Arenberger vypracoval stanovisko pro 

VZP, ve kterém konstatoval, že dosud není  
k dispozici objektivní studie o její účinnosti. Vý-
bor stanovisko odsouhlasil.
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inzerce

NOVINKA  od

ÚČINNÉ LÁTKY
• Ichthyol® Pale
• Dermosoft® Decalact

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

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

www.mediket.cz

8. metodický pokyn pro venerologii  
(15. verze)

 Byl připomínkován vnějším řízením a dopra-
cován 26.2.2019 pod redakcí prof. Resla 
spolu s MUDr. Zákouckou. Některé připo-
mínky odmítnuty. Diskutabilní drobné úpravy 
probrány na schůzce sekce (v rámci Derm. 
Update v Praze). MZ klade podmínku, aby se 
na našich www stránkách a ve vydání Meto-
dického pokynu v tištěné podobě uvedl se-
znam Center venerologické péče (též budou 
v Čs. Derm.), dále aby byla i ke stažení an-
glická verze lékařské zprávy při léčbě cizin-
ce s STI a dostupné recenzované osvětové 
materiály STI. Venerologická sekce předloží 
návrh těchto materiálů.

9. Nová klasifikace melanomu
 Byla vystavena na webu ČDS (www.derm.cz)  

v kolonce aktuality/dlouhodobé a k jejímu rych-
lému dosažení byl vytvořen QR kód. Zároveň 
vychází tiskem v č. 1/2019 Čs. Dermatologie, 
kde bude i vklad kapesní verze pro praktické 
využití v ordinacích.

10. Smlouva o zpracování osobních údajů 
na registru biologické léčby (Biorep)

 Výbor ČDS obdržel návrh smlouvy s firmou 
Value Outcomes, která se zavazuje k vytvo-
ření nového technického řešení a vytváření 
pravidelných výstupů z registru Biorep. Výbor 
ČDS projednal a doporučil úpravu a doplnění 
některých bodů: zejména k zadávání údajů 
Centry, vlastnictví a předání dat při ukončení 
registru, ukončení smlouvy a způsobu finan-
cování. Poté pověřil předsedu k podpisu do-
kumentu.

11. minutová režie
 Prim. Duchková znovu připomíná minutovou 

režii jako jednu z možností, jak navýšit příjem 
dermatologů za pojišťovnami financovanou 
péči, aby se nemuseli uchylovat v takové míře 
ke komerční činnosti.

 Nízká úroveň hrazení lékařských výkonů  
a přechod kožních lékařů ke komerční čin- 

nosti hrozí nedostupností běžné dermato- 
venerologické péče.

12. Smlouva s OAKS consulting
 Společnost OAKS předložila výboru ČDS návrh 

bodů spolupráce. Týká se zejména navýšení 
budgetu centrové péče, pomoci při doho-
dovacích řízeních, zhotovování statistických 
podkladů, možnosti vytvoření registrů pro 
určité diagnózy a činnosti, apod. Výbor ČDS  
s nabízenou spoluprací souhlasí, pokud  
k němu nebudou z druhé strany vznášeny fi-
nanční požadavky, a pověřuje předsedu k pod-
pisu dokumentu.

13. Léková agenda
 V období od minulé schůze výboru dorazily ze 

SÚKLu žádosti o stanovisko výboru k Hodnotí-
cím zprávám následujících léčiv:

 Bereme na vědomí
 Humira – žádost výrobce o zrušení maximální 

ceny a výše a podmínek úhrady 2x 0,8 ml  

ZáPiSy



á 40 mg, protože dodávky byly ukončeny ke 
dni 12.10.2016.

 Xeljanz – jedná se o tofacitinib pouze v indikaci 
UC.

 Simponi - 1. HZ – jedná se o žádost výrobce  
o rozšíření indikace golimumab na středně těž-
kou RA.  SÚKL zatím zamítá, dokud nebude mít 
výrobce dohodu/cenové ujednání se SZP kvůli 
dopadu na rozpočet. Dermatologická indikace 
ve zprávě nefiguruje.

 Entyvio – 1. HZ, biologikum vedolizumab pro 
GIT indikace.

 Bez připomínek
 Benepali – stanovení úhrady a indikačních for-

mulací pro biosimilární etanercept.
 RS 36/1Protopic, Elidel - Fi HoZ – SÚKL ve fi-

nální hodnotící zprávě dle našeho vyžádaného 
stanoviska (viz minulý zápis): stanovuje úhra-
du a rozšíření preskripce pro ALG, PED a PRL, 
pro ostatní odbornosti uvolnění bez omezení 
ne. Dále rozšiřuje indikační omezení a úhradu 
Elidelu i na dospělé pacienty s mírnou a střed-
ně těžkou AD. A dále rozšiřuje úhradu u Proto-
picu 0,03% u dospělých, kde není Protopic   
0,1% tolerován.

14. Posílení pravomocí PL
 MZ plánuje posílení pravomocí praktických 

lékařů. Týkalo by se nejen uvolnění preskripce 
některých léků, ale uvolnění vykazování dal-
ších lékařských výkonů nad rámec paušálů, 
ale zejména správu vyžádané péče pro dané-
ho pacienta (tzn. omezení přístupu ke specia-
listům).

 Výbor ČDS ČLS JEP, z.s., se na této své schů-
zi seznámil z dostupných zdrojů s navrhova-
nou reformou primární péče MZ ČR a se sta-
noviskem Sdružení ambulantních specialistů 
(SAS). Podporujeme snahu zástupců SASu 
podrobit připravované změny pečlivé analýze 
možných dopadů ve zdravotním systému. 
Plánované uvolnění preskripčních omezení 
například ve skupině kortikoidů, které se má 
významně dotknout naší odbornosti, povede 

pravděpodobně v konečném důsledku ke zvý-
šeným nákladům na léčbu a může mít vliv na 
následné obtíže při upřesňování diagnózy  
a úspěšnost další terapie. Členové výboru 
ČDS ČLS JEP, z.s., nabízejí aktivní spolupráci 
na přípravě změn zdravotního systému ČR  
a věří, že budou mít příležitost přesvědčit rele-
vantní instituce také o oprávněných návrzích, 
týkajících se dermatovenerologie, které jsou 
zatím dlouhodobě otevřené.

15. Agentura Amepra
 Agentura Amepra požádala o adresy derma-

tologů pro možnost rozesílání pozvánek na 
odborný seminář. Výbor ČDS adresy neposky-
tuje, agentuře doporučuje požádat ústředí ČLS 
o rozesílání pozvánek na semináře za úhradu.

16. zpráva výročního sjezdu ČLS jeP
 Výroční sjezd ČLS JEP proběhl dne 22.1.2019 

a za ČDS se ho zúčastnil prof. Arenberger  
a doc. Ettler. Předsedou ČLS JEP byl opět zvo-
len prof. Svačina, jedním z místopředsedů také 
zůstává prof. Arenberger.

17. Volby do výboru ČdS
 Bude provedeno písemnou formou, jednokolo-

vě, výbor během volební kampaně navrhne za 
kandidáty všechny členy ČDS ČLS JEP. Časový 
plán: 14.4.–14.7.2019 – volební kampaň; od 
16.7. do 20.7. rozeslání obálek s volebními líst-
ky, které bude nutno odeslat na ČLS JEP do 31. 
srpna 2019 (razítko na obálce). Do 6.9.2019 
sečtení hlasů na zasedání volební komise  
a následné vyhlášení výsledků. Dne 12.9.2019 
ustavující schůze zvoleného výboru. Do voleb-
ní komise byli zvoleni výborem ČDS tito lékaři: 
Dr. Jaroslav Hoffmann, Dr. Petr Třeštík, Dr. Eva 
Fialová. (Pozn.: Zvolení členové funkci přijali  
a na svém zasedání 15.3.2019 zvolili za před-
sedu komise Dr. Jaroslava Hoffmanna, který 
požádal o uvedení této informace do stávají-
cího zápisu).

18. centrum pro biologickou léčbu
 Výbor projednal žádosti o udělení statutu cen-

tra pro biologickou léčbu v dermatovenerologii 
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a konstatuje, že následující 4 pracoviště po od-
borné stránce kritéria splňují: Slezská nemoc-
nice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86, Opa-
va, Kožní sanatorium ve Velké Hradební 47,  
Ústí nad Labem, a v Bolzanově 7, Praha 1,  
a nemocnice Šumperk, a.s., Nerudova 640/41, 
Šumperk.

19. Francouzské stipendium 
– prodloužen termín přihlášky

 Se znalostí francouzštiny se lze přihlásit do 
15.5.2019 na SFD-JDP@SFDERMATO.com.

20. Noví členové
 Dr. Malá (Plzeň), Dr. Honzíková (Praha 5 – Motol)
 změny: Dr. Nováková (Slušovice), Dr. Adenu-

biová (Praha 4), Dr. Leichter (Olomouc), Dr. 
Janků (Ústí nad Labem), Dr. Lešková-Andraš-
čiková (Praha 6), Dr. Jatšová (Praha 8)

 zrušení členství: Dr. Slámová (Praha 4),  

Dr. Kružíková (Žďárky), Dr. Kremsenko (Pra-
ha 10)

21. různé
a) Kontrola Sanatoria v Ústí n. L. 

(prim. Duchková)
 Předmětem zkoumání byly zejména placené 

výkony a jejich obsah (ceník), při výpočtu se-
hrála důležitou úlohu režie  a výše platu lékaře, 
rozmezí v ceníku bylo dáno různým trváním 
výkonu.

b) Výročí 100 let časopisu Čs. Dermatologie
 Toto výročí revokuje příležitost k ohlédnutí se do 

historie české dermatovenerologie. Mimo prof. 
Arenbergera a prof. Resla přislíbila zapojení  
i doc. Pánková, která kontaktuje doc. Belšana.

22. Příští schůze výboru ČdS: 
2.5.2019 v Praze

Zapsal: doc. Ettler

Zápis ze schůze výboru ČDS dne 2.5.2019 v Praze

přítomni: prof. arenberger, prim. benáková, prim. drlík, prof. resl, prim. selerová, prof. štork,  
dr. Vocilková

omluveni: prim. bučková, prim. duchková, doc. ettler, doc. kuklová, doc. pánková, dr. polášková
místo: knihovna dermatovenerologické kliniky VFn a 1. lF uk, karlovo nám., praha 2
čas: 10.00–12.30 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 
7.3.2019 – rozeslán e-mailem, připomínkován, 
opraven a schválen.

B) Nově projednáno:

 Přípravy na kongres ČDS-SDVS 2019 v Olo-
mouci, další upřesnění termínů, programu  
a způsobu předání diplomů autorům vítězných 

publikací 2018 (prof. Arenberger, prof. Štork).
 Projednání žádosti MZ – odboru lékařské péče 

– o spolupráci ve věci sjednocení kritérií pro 
posuzování možnosti využití přístrojů k estetic-
kému ošetření pleti v rámci živnostenského 
oprávnění ze dne 15.3.2019. Písemné stano-
visko připravil prof. Štork.

 Projednání žádosti fy BGP Products Czech Re-
public s.r.o. o podporu přípravku ENDWARTS  
a partnerství pro 15. kongres ČDS-SDVS. 
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Výbor souhlasí s podporou pro léčebné pro-
středky tohoto výrobce a považuje za vhodné 
podobnou podporu poskytnout i produktům, 
které mají stejný efekt.

 Informace o sjezdu SAD v Pardubicích dne  
12. dubna 2019 (doc. Ettler). Zprávu ze sjezdu 
výbor doporučuje zveřejnit v časopise Česko-
-Slovenská dermatologie.

 Výbor ČDS souhlasí s podpisem rámcové 
smlouvy o spolupráci s firmou OAKS Consul-
ting s.r.o. v rámci realizace projektu PACE-in-
-PSORIASIS a podobných projektů a využití 
konzultačních služeb v oblasti cen a úhrad 
zdravotnických intervencí.

 Léková agenda (prim. Benáková)
 V období od minulé schůze výboru zpracovány 

žádosti ze SÚKLu o stanovisko výboru k níže 
uvedeným lékům:

 Filgrastimy pegfligrastim a lipegfligrastim 
FiHZ-  léčba neutropenie u chemoterapie. 
Oproti stávajícímu stavu se podmínky úhrady 
nemění.

 Bereme na vědomí
 Revlimid 2. HZ (lenalidomid) – léčba mnoho-

četného myelomu. Oproti stávajícímu stavu se 
podmínky úhrady nemění

 Mepact 2. HZ (mifamurtid) – SÚKL úhradu  
u osteosarkomu nepřiznal. Bereme na vědomí

 Taltz 1. HZ – rozšíření indikace na PsA, formu-
lace indikace u PSOR zůstává zachována

 Humira 1. HZ – návrh na rozšíření stávající in-
dikace u RA (REV) a nově u dětí s m. Crohn 
(GIT), dermatologie se týká návrh na rozšíření 
stávající indikace u hidradenitis suppurativa,  
a to u adolescentů od 12 let

 Biologika anti TNF – (RS 70/2) – SÚKL navrhu-
je snížení úhrad u biosimilárních anti TNF. Bez 
připomínek

 Dupixent 2. HZ – SÚKL stanovuje úhradu  
s níže uvedenou specifikací (držitel registrač-
ního rozhodnutí se dohodl se SZP na ceno-
vém ujednání):

 P: Dupilumab je hrazen dospělým pacientům 

s těžkou formou atopické dermatitidy po se-
lhání (nedostatečné účinnosti) alespoň jedno-
ho ze způsobů konvenční systémové imuno-
supresivní terapie (s výjimkou kortikoste-
roidů) nebo u pacientů, kteří systémovou te-
rapií nemohou být léčeni z důvodu intolerance 
nebo kontraindikace.

 Úspěšnost terapie se vyhodnotí po 16 a po 24 
týdnech od zahájení léčby a dále nejméně kaž-
dých 24 týdnů, a bude ukončena v těchto pří-
padech:

 nedosažení nejméně EASI-50 v týdnu 16
 nedosažení nejméně EASI-75 v týdnu 24
 v případě výskytu nezvládnutelných nežádou-

cích účinků
 při nedostatečné adherenci k terapii
 při poklesu účinnosti pod EASI-50 při dvou po 

sobě následujících kontrolách
 Bez připomínek
 Aldara – 1. HZ – zamítnutí rozšíření úhrady  

u aktinické keratosy (indikační formulace jako 
je u Picata). Nesouhlasíme s vyřazením úhra-
dy Aldary u indikovaných AK. Věříme, že 
SÚKL nalezne řešení ve prospěch pacientů  
a že držitel registračního rozhodnutí a ZP na-
jdou konsensus stran cenového ujednání. Ne-
souhlas

 Informace ze SÚKLu
 Benlysta (belimumab) – upozornění na zvýše-

né riziko závažných psychiatrických nežádou-
cích účinků (deprese, suicidia, sebepoškozo-
vání) u léčených pacientů se SLE.

 Xeljanz (tofacitinib) – upozornění na zvýšené 
riziko plicní embolie a úmrtí u léčených pacien-
tů s RA.

 Vykazování kódu 44251 (prof. Resl) – Výbor 
kontaktuje lymfologickou společnost a projed-
ná s jejími zástupci pravidla pro jeho vykazová-
ní – dopis pro dr. Pavlasovou napíše prim. Be-
náková.

 Informace o dokončování náležitostí Metodic-
kého pokynu k STI (prof. Resl).

 ILDS – kontrola platby ročního příspěvku za 
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 6.6.2019 v Praze

přítomni: prof. arenberger, prim. benáková, prim. bučková, prim. drlík, doc. ettler, doc. kuklová, 
doc. pánková, prof. resl, prim. selerová, prof. štork

omluveni: prim. duchková, dr. polášková, dr. Vocilková
místo: hotel clarion, olomouc – kongres čds-sdVs
čas: 10.00–13.00 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 
2.5.2019 – rozeslán e-mailem, připomínkován, 
opraven a schválen.

B) Nově projednáno:

1. Organizace kongresu ČdS-SdVS 2019  
v Olomouci

 Prof. Arenberger informuje o některých inter-
ferencích s nepřesně formulovanými pokyny 
AIFP, které se postupně vyjasnily. Program 
Kongresu je zcela naplněn, tematicky pestrý. 
Budou vystaveny i postery.

2. Volby do Výboru ČdS
 Volební komise připravuje rozeslání volebních 

lístků podle časového harmonogramu (do 

16.7.2019). Návratky do 31.8.2019. Volební 
lístky budou mít dvojí zabezpečení k ověření 
originálu.

3. Soudní proces vedený proti ČLS jeP 
kvůli minulým volbám

 Proběhlo soudní projednávání žaloby: bylo 
opětovně potvrzeno, že volby proběhly v sou-
ladu se Stanovami a Volebním řádem ČLS JEP 
a zároveň, že soudu nepřísluší přezkoumávání 
vnitřních procesů jednotlivých odborných spo-
lečností ČLS JEP.

4. Spolupráce se SAd 
(informuje doc. ettler)

 Nově zvolený výbor SADu navázal spolupráci  
s OAKS Consulting s.r.o., zejména pro zastu-
pování v Dohodovacích řízeních se ZP v koor-
dinaci ČDS. Výbor SAD (vedený MUDr. Irenou 

ČDS – vyřídí dr. Vocilková spolu s asistentkou 
paní Čížkovou.

 V rámci ČDS byla ustanovena Komise pro Bio-
rep ve složení Prof. Arenberger (garant),  
dr. Kojanová (koordinátor), prof. Cetkovská, 
prof. Štork, dr. Fialová, dr. Gkalpakiotis, prim. 
Machovcová.

 Projednány a schváleny přihlášky nových 
členů: dr. Omelková (Uherské Hradiště-Pardu-
bice), dr. Afanasyeva (Praha 3), dr. Žampacho-
vá (Pardubice)

 Bereme na vědomí změny u členů: 
 dr. Kalinová (Dolní Loučky), dr. Pinková (Brno),  

dr. Semanová (Stropkov-SR), dr. Přibáňová 
(Bernardová, Praha 1), dr. Dvořáčková (Svitavy),  
dr. Krnáčová (Ticháčková-Olomouc)

 O snížení příspěvku žádají: Dr. Langerová 
(Olomouc), Dr. Kyrová (Brno), pouze ČLS JEP.

Příští schůze výboru ČdS: 
6.6.2019 v Praze

Zapsala: dr. Vocilková 
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Hejcmanovou) vyzývá ambulantní dermatolo-
gy k aktivizaci a k (opětnému) vstupu do SADu, 
aby také získal co nejvyšší počet hlasů pro pro-
sazení zájmů našeho oboru. Bližší informace 
na webu https://www.sadcr.com/.

5. metodický pokyn pro venerologii
 Bude vyvěšen na webu ČDS i s přílohami  

v kolonce Venerologická sekce. Prof. Resl se 
spolupracovníky připravil také celý materiál  
k publikaci.

6. Léková agenda (dr. Benáková)
 V období od minulé schůze výboru dorazily ze 

SÚKLu žádosti o stanovisko výboru k níže uve-
deným lékům:

 Bereme na vědomí:
 Xeljanz (tofacitinib) – 2. HZ: ZP nesouhlasí  

s rozšířením stávající indikace (RA) o PsA a UC 
a navrhují držiteli registrace podniknout cenové 
ujednání, snižující náklady této léčby. U PsA je 
referenční etanercept, který je nákladově pod-
statně nižší. U UC není etanercept komparáto-
rem, tj. SÚKL úhradu rozšiřuje jen o ulcerózní 
kolitidu.

 Noxafil (posakonazol) – dvě 1. HZ: SÚKL nepři-
znává zvýšenou úhradu pro prevenci invaziv-
ních mykotických infekcí (L/ATB)

 Esbriet (pirfenidon) – 2. HZ: centrový lék pro 
idiopatickou plicní fibrozu (orphan drug). SÚKL 
nepřiznal rozšíření indikačních kriterií. 

 Nesouhlas
 Injexate (inj. methotrexát). Opět SÚKL nere-

flektuje jak návrh žadatele, tak naše předcho-
zí připomínky, tj. zařazení těžké psoriázy do 
indikací. 

 Tedy: bereme na vědomí formulaci REV a GIT 
indikací. Nesouhlasíme, že je opakovaně opo-
míjena indikace psoriázy (týká se všech in-
jekčních MTX). Znovu žádáme o doplnění 
psoriázy, jak odpovídá SPC, návrhu žadatele, 
klinické praxi i naším opakovaným návrhům 
(NHZ L04AX03: Injexate, Metoject, Metoject 
Pen, Nordimet). Formulace indikačních kritérií 
u psoriázy se specifikací obdobnou jako u RA: 

Středně těžká až těžká psoriáza při nedosta-
tečném účinku maximální tolerované dávky 
perorální formy methotrexátu či intoleranci 
perorální formy methotrexátu.

 Lokální kortikoidy RS 33/2 - návrh na uvolnění 
preskripce všech kortikoidů pro PL

 SVL a SPL ČLS JEP oznámili SÚKLu, že došlo 
k dohodě i se SZP o uvolnění určitých léčivých 
přípravků pro preskripci praktickými lékaři na 
účet zdravotních pojišťoven. Mezi těmito LP 
jsou i LP s obsahem léčivých látek zařazených 
do referenční skupiny č. 33/2 (betamethason 
dipropionát, mometason furoát, methylpredni-
solon aceponát, klobetazol propionát).

 Resumé: trváme na stanovisku pro SÚKL  
z roku 2015 – halogenované kortikoidy skupi-
ny 33/2 jako HVLP nedoporučujeme paušálně 
preskripčně uvolnit. Souhlasíme se stanovis-
kem SÚKLu v NHZ SUKLS134859/2019 : „… 
navrhujeme ponechat stávající preskripční 
omezení (L/DER).“

 Informace ze SÚKLu
 Xeljanz – omezení používání po dobu celoev-

ropského přehodnocení – Xeljanz nemá být 
podáván v dávce 10 mg 2x denně pacientům 
se zvýšeným rizikem plicní embolie (farma-
kovigilanční výbor PRAC Evropské agentury 
pro léčivé přípravky). Jedná se zejména  
o pacienty se srdečním selháním, s onkolo-
gickými onemocněními, s dědičnými poru-
chami krevní srážlivosti nebo o pacienty, kte-
ří již v minulosti prodělali plicní embolii. Zvý-
šené riziko mají i pacientky užívající kombi-
novanou hormonální antikoncepci, hormo-
nální (substituční) léčbu a pacienti podstupu-
jící závažnější chirurgické zákroky. Je důleži-
té, aby lékaři zvážili i další faktory, které mo-
hou zvýšit riziko vzniku krevních sraženin  
v plicích, včetně věku, obezity, kouření nebo 
nedostatku pohybu (imobilizace) pacienta. 
Přípravek Xeljanz je registrovaný k léčbě rev-
matoidní ar tritidy, psoriatické ar tritidy a zá-
važné ulcerózní kolitidy.

47

ZáPiSy



7. Faktura za web ČdS
 Za půl roku činí 9 820 korun. Proplacení bylo 

schváleno.
8. Noví členové
 Dr. Kundrátová (Ostrava), Dr. Frýbová (Liberec)
 změny: kolegyně Dr. Buchvald
9. Společnost Amelie
 Příspěvek 1000 Kč na paruku ze ZP bude zru-

šen (od 1.7.2019). Jmenovaná společnost 
žádá stanovisko od ČDS pro případné zabloko-
vání zrušení příspěvku.

10. zkouška po kmeni (analogie I. atestace)
 Vytvoření zkušebních otázek i návrh náplně 40 

hodinového přípravného kurzu bude řešeno 
Specializační oborovou komisí (SOR).

11. dispenzarizace onkologických 
nemocných

 Prim. Selerová upozorňuje na trend (v rámci 
reformy primární péče) předávat onkologic-
ké nemocné praktickým lékařům. Výbor ČDS 
vypracuje stanovisko k uhájení dispenzarizace 
nemocných s kožními malignitami.

12. Poděkování
 Prof. Arenberger děkuje všem členům dosa-

vadního výboru ČDS za obětavou práci v uply-
nulém volebním období.

13. Společné zasedání výborů ČdS a SdVS
 V rámci 15. kongresu bude zveřejněna kni-

ha historie 15 česko-slovenských kongresů 
2004–2019. Bude také umístěna na webu 
ČDS (www.derm.cz) v kolonce „náplň/histo-
rie“.

14. redakční rada Čs. dermatologie
a) Prof. Štork informuje o relativním nedostatku 

originálních příspěvků do časopisu. Vyzývá  
k zasílání odborných příspěvků do časopisu.

b) Prof. Arenberger informuje o ekonomické situ-
aci časopisu. Galenoderm přislíbil sponzorství 
tisku a distribuce na Slovensko. Pro českou 
stranu náklad časopisů spravuje CN BROWN 
s.r.o., který vyplácí i honoráře za recenze a pře-
klady.

c) Čs. Dermatologie letos slaví 100leté výročí vy-
dávání. Diskuze k pořádání oslavy: uspořádat 
konferenci (termín 29.11.) pro 150 účastníků; 
tiskovou konferenci, přílohu (zvláštní číslo) 
časopisu. Program konference by mohl ob-
sahovat zajímavá sdělení o historickém vývoji 
diagnostiky a léčby v dermatovenerologii.

d) Prof. Štork informuje o výsledku hlasování  
v anketě o nejlepší práce za r. 2018.

 Kategorie A: Souborné referáty, terapie, far-
makologie a klinické studie, klinické a labora-
torní práce, novinky v medicíně

 1. Důra, M., Štork, J.: Biopsie  
v dermatovenerologii

 2. Plzáková, Z., Štork, J.: Mastocytózy
 3. Krajsová, I.: Diagnostika melanomu a sou-

časná doporučení pro léčbu a sledování

 Kategorie B: Kazuistiky, klinickopatologické 
korelace, dermatoskopie

 1. Štork, J., Důra, M., Petráčková, 
M., Kojanová, M.: Prurigo pigmentosa

 2. Mináriková, M., Důra, M., Šlajsová, M., 
Štork, J.: Papulonekrotický tuberkulid

 3. Důra, M., Lacina, L., Kodet, O.,  
Horažďovský, J., Štork, J: Lupus miliaris  
disseminatus faciei

e) Zástupcem hl. redaktora za Slovensko byla 
jmenována prof. Šimaljaková. Redakční rada 
děkuje dosavadnímu místopředsedovi prof. 
Hegyimu za obětavou práci.

15. Příští schůze výboru ČdS: 
12.9.2019 v Praze
Zapsal: doc. Ettler
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Galenoderm s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika, www.galenoderm.com

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

Materiál je určen zdravotnickým odborníkům.

*Zdroj: Agentura AKO kvantitativní reprezentativní průzkum – dermatovenerologové a pediatři 
v České republice a na Slovensku, 09/2017.
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Název léčivého přípravku: Kyntheum® 210 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Složení: předplněná injekční stříkačka obsahuje 
brodalumabum 210 mg v 1,5 ml roztoku. Jeden ml roztoku obsahuje brodalumabum 140 mg. Léková forma: injekční roztok v předplněné injekční 
stříkačce. Indikace: léčba středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Dávkování: 
Doporučená dávka je 210 mg ve formě subkutánní injekce v  týdnech 0,  1  a  2, následovaná dávkou 210 mg každé 2  týdny. Kontraindikace: 
hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, aktivní Crohnova nemoc a klinicky významné aktivní infekce 
např. aktivní tuberkulóza. Zvláštní upozornění: byly hlášeny případy sebevražedných představ a chování, včetně dokonaných sebevražd. Většina 
pacientů, u kterých se objevilo sebevražedné chování, měla v anamnéze depresi a/nebo sebevražedné představy a chování. Přípravek může zvyšovat 
riziko infekcí, jestliže se plánuje použít přípravek u pacientů s chronickou infekcí nebo s opakovanou infekcí v anamnéze, je třeba postupovat 
opatrně. Doporučuje se, aby pacienti v souladu s místními imunizačními předpisy podstoupili všechna potřebná očkování ještě před zahájením 
léčby přípravkem. Interakce: současně s přípravkem se nesmí podávat živé vakcíny. Fertilita, těhotenství a kojení: ženy ve fertilním věku musí 
během léčby a po dobu nejméně 12 týdnů po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Údaje o podávání brodalumabu těhotným ženám 
jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Není známo, zda se brodalumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Nežádoucí účinky: chřipka, 
dermatofytózy, neutropenie, bolest hlavy, orofaryngeální bolest, průjem, artralgie, únava. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8  °C). 
Chraňte před mrazem. Přípravek se smí uchovávat v krabičce a při pokojové teplotě (do 25 °C) maximálně po dobu 14 dnů, a to pouze jednou. 
Jakmile se přípravek vyjme z chladničky a nechá se ohřát na pokojovou teplotu (do 25 °C), musí se použít do 14 dní nebo zlikvidovat. Držitel 
rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/16/1155/001. Způsob výdeje 
a hrazení: výdej je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 
09/2017. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi souhrnu údajů o přípravku. Reklama na léčivý přípravek.
Reference: 1. Kyntheum® (brodalumab) Summary of Product Characteristics, July 2017. 2. Blauvelt A, et al. Rapid onset of action in patients with moderate-to-severe 
psoriasis treated with brodalumab: A pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (AMAGINE-2 and AMAGINE-3). 3. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 
2015;373:1318 –28.

Zkrácená informace o léčivém přípravku

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

Přípravek Kyntheum® je indikován k léčbě 

středně těžké až těžké ložiskové psoriázy 

u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty 

pro systémovou léčbu.1

Jak důležité je pro 

Adama PASI 100?

Rychlý nástup účinku2

Vysoká míra zhojení3

Dlouhodobý účinek3


