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Imunoterapie, která dává šanci více pacientům 
s těmito onemocněními:

pokročilý maligní melanom – v monoterapii včetně 
adjuvantní léčby nebo jako součást kombinované léčby

1–5

pokročilý/metastazující NSCLC – v monoterapii po předchozí 
chemoterapii nebo jako součást kombinované léčby v první linii5–8

pokročilý renální karcinom – v monoterapii po předchozí léčbě 
nebo jako součást kombinované léčby v první linii5,9,10

recidivující/rezistentní Hodgkinův lymfom
– po přechozí léčbě (ASCT a brentuximab vedotin)5,11

rekurentní/metastazující SCCHN – progredující při 
nebo po léčbě platinovými deriváty5,12

pokročilý/metastazující uroteliální karcinom
– po selhání léčby platinovými deriváty5,13,14

1–5

 – v monoterapii po předchozí 
chemoterapii nebo jako součást kombinované léčby v první linii5–8

 – v monoterapii po předchozí léčbě 

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem 
u pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami 
po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem a 2 cykly chemoterapie na 
bázi platiny v první linii u dospělých bez EGFR nebo ALK. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých 
se středním nebo vysokým rizikem. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní 
karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého 
neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování*: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny (všechny indikace), nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) 
každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom). Kombinace s ipilimumabem:Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, 
dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny, nebo 480 mg (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: 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 (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. Kombinace s ipilimumabem a chemoterapií: NSCLC: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí 
(30 min) každých 6 týdnů a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny každé 3 týdny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max. 12 měsíců 
a u léčby NSCLC v kombinaci po dobu max. 24 měsíců. Další podrobnosti dávkování viz SPC. Způsob podání: Pouze jako i.v. infuze. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. do 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se 
kortikosteroidy. Po zlepšení se musí dávka kortikosteroidů snižovat postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo jakýchkoli život ohrožujících  imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab 
trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří 
již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, a nepředpokládá se, že inhibice nebo indukce enzymů cytochromu P450 
(CYP) nebo jiných enzymů metabolizujících léky současně podávanými přípravky bude mít dopad na jeho farmakokinetiku. Vzhledem k potenciální interferenci systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv 
s farmakodynamikou nivolumabu je třeba se jejich podávání na počátku, před zahájením léčby, vyhnout. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se 
nedoporučuje během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí 
účinky: Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, pruritus, 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, příp. chemoterapií dále i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, 
kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být 
pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Chraňte před mrazem. Balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v 10ml injekční lahvičce s uzávěrem a tmavě modrým, resp. šedým odtrhovacím víčkem; 24 ml koncentrátu ve 24ml injekční lahvičce s uzávěrem a červeným 
odtrhovacím víčkem. Velikost balení: 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-003. Datum první registrace: 19. 6. 2015. 
Datum poslední revize textu: listopad 2020. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii, kombinaci s ipilimumabem a v adjuvanci, pokročilý 
renální karcinom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic v monoterapii, klasický Hodgkinův lymfom a skvamózní karcinom hlavy a krku. Podrobné informace o tomto přípravku jsou 
dostupné na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, www.b-ms.cz.  Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. 
*Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku. 
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"To be, or not to be, that is the question." Hamlet měl trochu jiné 
starosti, než máme teď my, ale „Očkovat nebo neočkovat, tak zní otáz-
ka,“ už dnes netrápí jen dezinformační weby. „Dáte se očkovat?“ ptá se 
mě pan Štístko. Opdivo na svůj metastazující melanom má jisté. Už se 
prostě rozhodl, že to těm metastázám nedaruje a vysvětlí s pomocí ni-
volumabu svému imunitnímu systému, že se s nimi má vypořádat jako 
s třídním nepřítelem. Ano, i z toho jsme měli svého času na lékařské fa-
kultě státnici. „Očkovat se dám, Pfizer s BioNTechem už klepou na dveře, pích pích, a v únoru vyrážím tře-
ba do Wuchanu nebo jako antikovidový hrdina klidně i do Uherského Hradiště,“ svěřuji se se svými plány. 

„A co biologika, nepopere se to s virem? Kdo vlastně vyhraje?“ ptá se pacient. 
To chce trochu hlubší zamyšlení. Běžná populace a i někteří lékaři dávají rádi do jednoho pytle cílenou 
léčbu malými molekulami s biologiky na psoriázu nebo melanom. Malé molekuly u bazaliomu nebo mela-
nomu nějak zásadně do imunitního systému obrany proti bakteriím nebo virům nezasahují. Také to vlastně 
ani nejsou biologika v pravém slova smyslu. U protinádorových biologik bych se z podstaty věci ovlivnění 
příznivé reakce na vakcínu nebál. Anti-CTLA-4 stimuluje imunitní systém na vyšší obrátky, takže zvyšuje 
aktivitu v oblasti buněčné imunity. Anti-PD-l by také neměly snižovat účinnost vakcíny. 

K větší diskuzi jsou imunomodulační biologika, která tlumí aktivitu imunitního systému. Využíváme je 
při léčbě psoriázy, atopického ekzému, chronické kopřivky nebo hidradenitidy. Víme například, že imunitní 
mechanismy, které ovlivňujeme protizánětlivými biologiky, konkrétně třeba blokátory interleukinu 17 nebo 
23, poskytují obranu před bakteriální a mykotickou infekcí. Na boj s virovými agens nepůsobí. Proto napří-
klad inhibice IL-17RA brodalumabem nebo IL-23 guselkumabem by neměla vyvolávat nežádoucí příhody 
virového charakteru. V současnosti se tak v této souvislosti doporučuje, aby pacienti pokračovali v léčbě 
protizánětlivými biologiky, pokud se nejedná o následující případy: 

Infekce, která vyžaduje parenterální léčbu antibiotiky, antimykotiky, antivirotiky, antiparazitiky nebo anti-
protozoálními léky. Podávání biologika by mělo být přerušeno do doby, než je pacient bez projevů infekč-
ního onemocnění. 

Onemocnění jinými závažnými chorobami nebo větší operace. Dnes se připravuje více druhů vakcín 
proti COVID-19. Pacientům, léčeným biologiky, se nepodávají živé vakcíny. U neživých nebo inaktivova-
ných vakcín nejsou v současné době k dispozici informace k interakcím s novějšími biologiky, například  
k brodalumabu nebo guselkumabu. Existují ale už teď studie, které neprokazují snížení imunitní odpovědi 
při léčbě jinými biologiky včetně inhibitorů IL-17 nebo IL-23. 

BIOLOGIKA  
V KOVIDOVÉ DOBĚ

1



International Psoriasis Council nedávno vydal pokyny k současnému podávání biologik a aplikaci vak-
cín proti COVID-19, kde se mimo jiné uvádí, že pro vakcíny SARS-CoV-2 platí obdobná pravidla jako pro 
ostatní vakcíny. Pokud je pacient léčen imunosupresivy nebo imunomodulátory, neočkuje se živými nebo 
oslabenými vakcínami, protože účinnost očkování může být nižší. 

V současné době jsou registrovány nebo těsně před registrací tři očkovací látky, které jsou buď na 
bázi RNA (Pfizer/BioNTech, Moderna) nebo s virem, který není schopen replikace (Oxford/AstraZeneca). 
Nejedná se tu tedy o živé oslabené vakcíny. Dá se proto předpokládat, že se pacienti na biologické léčbě, 
kteří nemají kontraindikace nebo alergii na složky preparátu, budou některou z těchto vakcín co nejdříve 
očkovat. 

Doufejme, že očkovacích látek bude brzo dostatek a že se na každého z nás dostane. "To be, or not to 
be, that is the question," tak neplatí pro to, zda se ptáme očkovat/neočkovat proti COVID-19, ale jak co 
nejdříve očkovat.

Prof. MUDr. Petr Arenberger,  
DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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Galenoderm s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3
www.galenoderm.com

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

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

Materiál je určen zdravotnickým odborníkům.

1. volba v léčbě  
mírné až středně těžké  
papulopustulózní akné 2

• Neobsahuje antibiotikum
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www.resorba.com

- kolagenová houba s gentamicinem
Homeostáza a antibiotická ochrana před infekcí

GENTA-COLL resorb®

- kolagenová houba z koňských šlach
K bezpečnému lokálnímu zastavení krvácení

KOLLAGEN resorb™
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ACNE TETRADA
Duchková, H.   Kožní sanatorium s.r.o. Ústí nad Labem

SOUHRN: Pojem acne tetrada zahrnuje plně vyvinuté obrazy – acne conglobata, hidradenitis supp-
urativa, perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens a sinus pilonidalis. U acne conglobata (sou-
část acne tetrada) se přirozeně vyskytující mikroby modifikují do patologické změny bakteriálního 
mikrobiomu „dysbiózy“ s následnou stimulací zánětu a poškozením kožní bariéry. Systémová léčba 
zahrnuje aplikaci antibiotik, isotretinoinu, biologické léčby a chirurgické metody.(1,2) Demonstrujeme 
55letého pacienta s acne tetrada (Obr. 1a, 1b, 1c,1d).

KLÍČOVÁ SLOVA: Acne tetrada – klasifikace – diferenciální diagnóza – léčba

SUMMARY: The term acne tetrada includes fully developed images – acne conglobata, hidradenitis 
suppurativa, perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens and the pilonidal sinus. In acne conglobata (the 
part of acne conglobata), naturally occurring microbes are modified to pathological change in the bacte-
rial microbiome, „dysbiosis“ with subsequent stimulation of inflammation and damage to the skin barier. 
Systemic therapy includes application antibiotics, isotretinoin,  biological treatment, surgical methods.(1,2) 
We demonstrate a – 55yrs old patient with acne tetrada.

KEY WORDS: Acne tetrada – classification – diferential diagnosis – treatment

ÚVOD
Acne tetrada je syndrom sdružující čtyři noso-
logické jednotky: acne conglobata, hidradenitis 
suppurativa, perifolliculitis abscedenes et suffo-
diens a sinus pilonidalis. Společným fenoménem 
těchto onemocnění je folikulární okluze.(3)

Acne conglobata je onemocnění mazových žláz 
a vlasových folikulů (onemocnění pilosebaceozní 
jednotky). Jedná se o závažnou formu nodulocys-
tické acne se směsí velkých komedonů, papul, 
pustul, abscesů, sebaceozních cyst, drénujících 

sinusů, „draining sinus tracts“ (Obr. 11a, Obr. 11b) 
a  jizvením (acne keloidea). Onemocnění postihuje 
zejména oblasti kůže bohaté na folikuly a mazové 
žlázy (obličeji, horní polovina zad a trup), zřídka 
jiná místa (paže). Probíhá v exacerbacích a remi-
sích, často trvá celý život. Mezi patogenetické fak-
tory patří rodinná anamnéza, genetika, porucha bu-
něčné imunity, hormonální vlivy, obezita. Současný 
výskyt acne conglobata a sinus pilonidalis se ob-
jevuje asi v 1 %. Léčba: místní léčba představuje 
kombinaci léků s protizánětlivým, antibakteriálním 
a antiseboroickým účinkem, intralezionální aplikaci 

Není jednoznačně prokázáno, zda acne tetrada je jedno 
onemocnění nebo se jedná o oddělené jednotky. 
Spojujícím článkem je folikulární okluze.
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kortikoidů do epidermoidních cyst. Většinou je nut-
ná celková léčba – aplikace antibiotik, isotretinoi-
nu, estrogenů u žen. Prognóza je dobrá.

Acne fulminans (acne maligna) je zánětlivá ulce-
rující nodulární forma acne  lokalizovaná na obličeji 

(Obr. 7), na krku, zádech. Onemocnění vzniká náhle, 
je doprovázeno vysokými horečkami, zchváceností, 
bolestmi v kloubech. V laboratorních nálezech domi-
nuje leukocytóza. Léčba vyžaduje hospitalizaci, sys-
témovou aplikaci antibiotik, isotretinoinu. Vhodná je 
celková iniciální krátkodobá  léčba  kortikosteroidy.(4,5)

O
b

r. 
2Dermatitis perioralis

O
b

r. 
3Doping acne                         

O
b

r. 
4

Doping acne 
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Některé syndromy asociované s akné 
PAPA syndrom (pyogenní artritida, pyoderma gan-
grenosum, acne), PASH syndrom  (pyoderma gan-
grenosum, acne, supurativní hidradenitida). PASH 
se liší od PAPA absencí artritid.(5)

Hidradenitis suppurativa je neinfekční zánětlivé 
onemocnění potních žláz apokrinního typu, často 
spojené s poruchou imunitního systému. Klinicky 

se jedná o bolestivá zánětlivá ložiska v axilách, 
tříslech, pod prsy (u žen), na hýždích a na vnitř-
ních plochách stehen. Onemocnění se vyskytuje 
převážně u dospělých osob. Hidradenitis suppura-
tiva probíhá v několika stadiích: v mírnější formě 
s ojedinělými zánětlivými projevy bez píštělí a jiz-
vení, v závažnější formě s recidivujícími  vícečet-
nými zánětlivými noduly s ojedinělými píštělemi. 
Nejzávažnější forma – s mnohočetnými velkými 

O
b

r. 
5 Demodikóza

O
b

r. 
6 Pyoderma faciei (rosaceafulminans)

O
b

r. 
7

Acne fulminans (Clinical dermatology) O
b

r. 
8

Hidradenitis suppurativa
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ACNE TETRADA

zánětlivými hrboly propojenými píštělemi, jizva-
mi, kontrahovanými a mutilujícími. Onemocnění 
se kombinuje se zánětlivým postižením kloubů, 
s pyoderma gangrenosum a dalšími chorobami. 
Existuje názor, že sinus pilonidalis je unilokalizova-
ný typ hidradenitis suppurativa. Jako samostatná 
nosologická jednotka se hidradenitis suppurativa 
vyskytuje u 1–3 % lidí. Léčba zahrnuje aplikaci 
antibiotik (doxycyklin, azitromycin), isotretinoin.  
V poslední době se do popředí zájmu dostává 
biologická léčba (adalimumab, etanercept a dal-
ší). Mezi chirurgické  zákroky patří incize, excize, 
exstirpace apokrinních žláz. Léčbu může doplnit 

radioterapie, kryoterapie, fotodynamická léčba,  
u žen hormonální léčba.(6,7,8,9,10)

Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens 
(dissecting cellulitis, acne necrotica miliaris). Jed-
ná se o vzácné chronické onemocnění neznámé 
etiologie, které se vyskytuje ve kštici a na šíji, čas-
těji u mužů. Zánětem bývají postiženy mazové žlázy 
a vlasové folikuly. Zanícené folikuly někdy splývají, 
vytvářejí  hrboly. Přítomnost Staphylococcus aure-
us, Malassezia species i  Demodex folliculorum je 
v zánětlivých projevech častá. Konečným stadiem 
onemocnění je jizvící alopecie. Léčba: antibiotika, 

O
b

r. 
10Erythematodes chronicus discoides

O
b

r. 
11

a

Acne papulopustulosa  
„sinus truct disease“

O
b

r. 
9

Alopecia areata

O
br

. 1
1b

„Sinus truct disease“, cysta
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Sinus pilonidalis. Termín pilonidální cysta byl po-
prvé popsán R. M. Hodgesem v roce 1880 („pi-
lus“ = chlup, „nidus“ = hnízdo). Sinus pilonidalis 
(sakrokokcygeální píštěl) je zvláštní podskupina 
acne tetrada s lokalizací mezi špičkou kostrče  
a anální oblastí. Jedná se o zánětlivé onemocnění 
s abscesy, píštělemi, chlupy a jizvením. Vyskytuje 
se převážně u mužů s nadváhou, s nadměrným 
ochlupením a s genetickou predispozicí.(12) Léč-
ba: v léčbě je preferováno operační řešení, incize 
s drenáží, totální excize, rekonstrukční chirurgické 
postupy. Včasná terapie může zabránit tvorbě jizev, 
funkčním poruchám i sekundárnímu vzniku nádo-
rového onemocnění.(13,14)

Diskuze a diferenciální diagnóza 
Acne tetrada onemocnění poprvé popsal v roce 
1956 Pillsbury, Shellye a Klingman pod názvem 

O
br

. 1
a-

1d

(A) Acne conglobata, (B) Hidradenitis suppurativa,  
(C) Perifolliculitis abscedens et suffodiens, (D) Sinus pilonidalis

metronidazol, isotretinoin, biologické preparáty 
(antI-TNFα) – vše s nejistým efektem.(11)

O
b

r. 
12 Acne conglobata

Referátový výběr
z dermatovenerologie 10 5 | 2020



ACNE TETRADA

vytvořena lékaři a farmaceuty   

15 let tradice 

účinné dermatologické péče 

na bázi extrahovaného 

konopného oleje 

s přirozeným obsahem CBD

Unikátní řada přípravků 
od značky 

CutisHelp

www.CutisHelp.com
www.zdravotnikosmetika.cz

INZ_MED_Odborny casopis_82x225 mm_FINAL.indd   1 21.12.20   13:18

IN
ZE

R
C

E

„triáda folikulárního uzávěru“. V současnosti se 
uvádí čtyři základní nosologické jednotky zahrnuté 
do syndromu acne tetrada – acne conglobata, hid-
radenitis suppurativa, perifolliculitis capitis absce-
dens et suffodiens a sinus pilonidalis, které jsou 
navzájem provázány podobnými faktory – zánětem 
a obturací folikulů. Klinicky se jednotlivé choroby 
od sebe liší. Přesto diagnostika obvykle nedělá 
potíže. Největší zastoupení v syndromu má acne 
conglobata. Pro stanovení diagnózy acne cong-
lobata je vhodné se zaměřit nejen na vzhled, ale  
i na lokalizaci, období vzniku, přítomnost zánětu  
a přítomnost komedonů (u doping acne se kome-
dony nevyskytují). Nutno vyloučit jiné typy acne, 
jako například acne papulopustulosa „sinus truct 
disease“ (Obr. 11a, Obr. 11b).

Diferenciální diagnostika 
– acne conglobata a obličejové dermatózy
Periorální dermatitida – lokalizovaná kolem úst  
i kolem očí. Souvislost s aplikací kosmetik (hyd-
ratačních krémů) a lokálních kortikosteroidů (Obr. 
2). Doping acne – projevy jsou podobné acne 
conglobata, lokalizace převážně na trupu, méně na 
obličeji, chybí komedony. Souvislost s konzumací 
anabolických hormonů (Obr. 3, 4, 12). Demodikóza 
– laboratorní průkaz roztočů (demodex folliculorum) 
(Obr. 5). Pyoderma faciale – (rosacea fulminans, 
steroidní rosacea) onemocnění žen středního věku, 
lokalizace centrofaciální, celkové příznaky (horečka, 
zimnice, myalgie) (Obr. 6). Acne fulminans (acne 
maligna) – asociovaná s bolestmi kloubů, horečkou, 
s leukemoidní reakcí (Obr. 7).

Diferenciální diagnostika 
– další součást acne tetrada 
Hidradenitis suppurativa (acne inversa) (Obr. 8) 
– odlišit plísňová onemocnění, nádorový proces 
(lymfom), metastázy nádorů.

Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens 
(jizvící forma) – odlišit ložiskovou alopecii (Obr. 9), 
chronický kožní lupus erythematodes (Obr. 10). 



Není jednoznačně prokázáno, zda acne tetrada je jedno onemocnění nebo se jedná 
o oddělené jednotky. Spojujícím článkem je folikulární okluze, vyskytující se u všech 
chorob zahrnutých do acne tetrada. Na základě tohoto poznatku lze připustit, že se 
jedná  o „jedno onemocnění“, které se označuje jako „folikulární acne tetrada“. Léčba 
se doporučuje kombinova-
ná, která zvyšuje účinnost. 
Do popředí se dostává bio-
logická léčba.

MUDr. Hana Duchková, DrSc.
Kožní sanatorium s.r.o.
Velká Hradební 47, 400 01 Ústí nad Labem
475 209 228 
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Sinus pilonidalis – nezaměnit  za nádorové one-
mocnění.(15,16,17)

Kazuistické sdělení
55letý muž, rodinná anamneze negativní, osobní 
anamnéza: vážněji nestonal, léky neužívá. Nynější 
onemocnění: asi 5 let postupná tvorba zánětlivých 
nodulů na tvářích, také ve kštici, místy tvorba jizev. 
V axilách zarudlé a bolestivé hrboly, mezi kostrčí 

a konečníkem zarudnutí, píštěl. Opakovaná léčba 
azitromycinem (v období počátečních zánětlivých 
změn fotodokumrentace chybí). V dalším období 
snímky zachycují regresivní změny. Obr. 1a acne 
conglobata, Obr. 1b hidradenitis suppurativa, Obr. 
1c perifolliculitis abscedens et suffodiens, Obr. 1d 
píštěl na zarudlé spodině nad anální oblastí. Pa-
cient byl neukázněný, k dalším kontrolám se ne-
dostavil. 
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ZÁPALOVÉ OCHORENIA DUTINY ÚSTNEJ A MOŽNOSTI ICH LIEČBY

Závažnosť prejavov ochorení v dutine ústnej kolíše od  
miernych príznakov po bolestivé rozsiahle afekcie, ktoré 
môžu negatívne ovplyvniť život pacienta. 

ZÁPALOVÉ OCHORENIA DUTINY 
ÚSTNEJ A MOŽNOSTI ICH LIEČBY
Lešková-Andraščiková, K.   Kožní klinika Achillea

SÚHRN: Zápalové zmeny a ulcerácie sliznice dutiny ústnej môžu byť spôsobené infekciami, 
iritačnými, chemickými a fyzikálnymi faktormi, liekmi, alebo sú prejavom systémového ochorenia. Ide 
o multidisciplinárnu problematiku. Často je nutná spolupráca dermatológa, stomatológa a prípadne 
otorinolaryngológa. V texte je podaný prehľad základných zápalových ochorení v dutine ústnej  
a možnosti ich liečby. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: orálna sliznica – cheilitída – gingivitída – stomatitída – glositída – terapia 

SUMMARY: Inflammatory oral cavity diseases may be caused by infections, irritation, chemical and 
physical factors and some drugs, or they can occur as a manifestation of a systemic disease. This issue 
represents a typical interdisciplinary problem and a cooperation among a dermatologist, a dentist and 
sometimes an otorhinolaryngologist is necessary. In the article, an overview of oral cavity inflammatory 
diseases possible treatment is described.

KEY WORDS: oral mucosa – cheilitis – gingivitis – stomatitis – glossitis – therapy  

ÚVOD
Na kožnej ambulancii sa pravidelne stretávame  
s pacientmi, ktorí udávajú problémy v dutine úst-
nej. Často sa jedná o praskajúce, bolestivé, ale-
bo krvácajúce prejavy, ktoré sa vracajú a ťažko sa 
hoja. V dutine ústnej sa takto môžu manifestovať 
symptómy celého radu chorôb a patologických 
stavov. Ochorenia dutiny ústnej môžeme rozdeliť 
na ochorenia pier, bukálnej sliznice, ďasien a jazy-
ka. V prehľade je popisovaný klinický obraz jednot-
livých diagnóz a sú zmienené liečebné možnosti.

Priebeh vyšetrenia 
Na vyšetrenie dutiny ústnej potrebujeme rukavice, 
zdroj svetla, špachtľu, gázový štvorec, prípadne aj 
malé zrkadielko. Pred vyšetrením sa pýtame paci-
enta, či nemá zubnú protézu a požiadame ho, aby 
si ju pred vyšetrením vybral. Ako prvé sledujeme 
stav pier. Ich suchosť, prípadné praskliny, pľuzgie-
riky, mokvanie, krusty. Ďalej v dutine ústnej kontro-
lujeme bukálnu sliznicu, ďasná, stav chrupu, jazyk, 
mäkké a tvrdé podnebie. Pacienta požiadame, aby 
jazyk presunul na ľavú a pravú stranu dutiny ústnej 
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tak, aby sme postupne prezreli pravú a ľavú stranu 
bukálnej sliznice a zároveň skontrolovali hrany ja-
zyka. Sledujeme aj samotný povrch jazyka a sub-
lingválnu oblasť dutiny ústnej. Medzi patologické 
nálezy v orálnej oblasti patria zápalové zmeny ako 
edém, erytém, krvácanie, ďalej erózie, ulcerácie, 
pľuzgiere, zmeny pigmentácie, povlaky a kariézny 
chrup. Hodnotíme početnosť prejavov, ich distrib-
úciu v rámci dutiny ústnej, u povlakov možnosť ich 
zotretia z povrchu sliznice.(1)

Cheilitídy
Ide o zápalové ochorenia pier. Môžu mať akútny 
a chronický priebeh. Prejavujú sa začervenaním, 
opuchom, suchosťou pier. Dochádza až k vzniku 
prasklín a mokvaniu. Príčiny sú rôzne. Môže ísť  
o iritačné, fyzikálne, chemické faktory, infekčný 
proces, eventuálne alergickú reakciu. Alergickú 
reakciu na perách môžu vyvolať rúže, balzamy, 
lokálne používané masti a krémy, žuvačky, ústne 
vody, násadky dychových nástrojov atď. Medzi 
najčastejšie poliekové nežiaduce účinky patrí chei-
litída, ak sa celkovo v rámci terapie závažnejšieho 
akné používajú retinoidy.

Cheilitis angularis alebo aj zapálené ústne kúti-
ky. Pri zápale sú kútiky začervenané, popraskané, 
mokvajú, po zaschnutí sú pokryté krustami. Vzni-
kajú na podklade iritácie, často so sekundárnou 
bakteriálnou a kvasinkovou superinfekciou. Medzi 
ďalšie příčiny patrí atopická dermatitída, kontakt-
ne alergická dermatitída alebo nutričné poruchy. 
Cheilitídu môže sposobiť nedostatok vitamínu B9 
a B12, alebo nadbytok vitamínu A. Odporúča sa 
lokálna liečba antibiotickými a antimykotickými 
krémami a masťami. Dôležité je odstrániť dráždivú 
príčinu (korekcia zhryzu, umelý chrup). Prípadne 
suplementovať vitamíny v diéte.

Cheilitis sicca je prítomná u pacientov s atopic-
kým ekzémom. Pery sú vysušené, olupujú sa, 
častokrát sú postihnuté zápalom aj ústne kútiky. 
Stav zhoršuje nadmerné olizovanie pier. Liečba je 

symptomatická. Vhodné je použitie regeneračných 
a reparačných balzamov na pery s obsahom pan-
thenolu, kyseliny hyalurónovej a vitamínov (napr. 
Cicaplast balzam na pery, Aquaphor reparačný 
balzam).(5) 

Cheilitis glandularis je podmienená hypertro-
fiou mukóznych žliaz na vnútornej ploche dolnej 
pery. Častejšia je u mužov.(2) Zbujnené žliazky sa 
druhotne infikujú baktériami, dochádza k vzniku 
bolestivých papúl, nodulov a abscesov. Lokálne 
sa aplikujú antibiotické a kortikoidné externá, 
ktoré možno využiť v kombinácii s diatermoko- 
aguláciou.(3)

Cheilitis granulomatosa je chronické recidi-
vujúce ochorenie nejasnej etiológie. Dochádza  
k zdureniu pier, ktoré ale nie je bolestivé. Pri chro-
nicite dochádza k vzniku makrocheilie. Popisuje sa 
v súvislosti s chronickými autoimunitnými zápalmi 
čreva, sarkoidózou alebo kontaktnou senzibilizáci-
ou. Taktiež v rámci Melkerssonovho-Rosenthalo-
vho syndrómu, kde býva navyše prítomná paréza 
n. facialis a lingua plicata. Terapia je obťažná, apli-
kujú sa kortikosteroidy intralezionálne, niekedy je 
potrebná chirurgická úprava.(2,3) 

Cheilitis actinica vyvolaná nadmernou expozíci-
ou UVB žiarenia. Klinicky sa prejavuje atrofickými 
bielymi lesklými plochami s nerovným povrchom, 
ktoré progredujú do vzniku ulcerácie, ragád alebo 
krúst s prítomnou induráciou. Riziková je progresia 
do spinocelulárneho karcinómu. V liečbe sa uplat-
ňuje kryoterapia, excízia, kyretáž alebo lokálne 
aplikovaný Imiquimod. Prvoradá je dôsledná foto-
protekcia.(2) Na trhu je k dispozícii široký sortiment 
balzamov na pery s SPF filtrom. 

Na perách môžu byť prítomné aj vulgárne veruky. 
Bradavice bývajú na prstoch, pri okusovaní ne-
chtov dochádza k prenosu HPV infekcie na pery  
a do dutiny ústnej. Na perách majú veruky formu 
plochých ružových papuliek. V dutine ústnej majú 
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podobu papilómov. Terapeuticky sa uplatňuje krya-
lizácia, evaporácia laserom, papilomatózne prejavy 
sa odstraňujú  aj chirurgicky.(4)

Pyogénny granulóm je benígna, získaná, bohato 
vaskularizovaná lézia. Ide o purpurovo červenú 
exofytickú léziu na širšej báze o veľkosti do 1 cen-
timetra. Typický je rýchly rast prejavu. Po obvode 
lézie často vidno biely golierik šupín. Povrch je 
buď hladký alebo exulcerovaný a následne pokry-
tý hemoragickou krustou. Ku komplikáciám patrí 
krvácanie aj po drobnom mechanickom podnete. 
Najčastejšie sa vyskytuje u detí a mladistvých. 
Objavuje sa po traumatizácii v oblasti tváre, krku  
a na končatinách. Môže sa vyskytovať aj na perách 
alebo kdekoľvek na ústnej sliznici. Častejší je aj typ 
granuloma gravidarum, ktorý vzniká u tehotných 
žien na gingíve v období tehotenstva. Terapeutické 
možnosti zahŕňajú chirurgické riešenie, CO2 laser, 
prípadne kryoterapiu.(4)

Gingivitídy
Zápaly ďasien môžu prebiehať akútne, ale zväčša 
prebiehajú chronicky. Podkladom býva pokazený 
chrup, zubný povlak pri nedostatočnej hygiene 
dutiny ústnej alebo protetické chyby. Ďasná sú 
presiaknuté, začervenané a ľahko krvácajú. Tieto 
prejavy môžu vyústiť do zápalovej degeneratívnej 
atrofickej formy parodenopatie.(2)

Gingivitis simplex je bakteriálna infekcia ďasien 
vznikajúca pri nedostatočnej ústnej hygiene a zub-
ných kazoch chrupu. Základom liečby je odstrá-
nenie príčiny a aplikácia dezinfekčných výplachov 
dutiny ústnej. Na trhu sú dostupné voľne predajné 
ústne vody napr. Corsodyl (s chlorhexidínom), 
Florsalmin (tinktúra zo šalviového listu), Tantum 
verde (s obsahom benzydamínu). Pokiaľ nastave-
ná samoliečba pacientovi do týždňa nepomôže, 
mal by navštíviť stomatológa. Pacienti by nemali 
zabúdať, že úspech liečby tkvie nielen v aplikácii 
liečivých prípravkov, ale predovšetkým v dodrži-
avaní režimových opatrení – zuby čistiť 2x denne 

kefkou aspoň 2 minúty, používať medzizubné ke-
fky a nite, čistenie jazyka špeciálnou škrabkou, 
žuvanie žuvačiek bez cukru k podpore salivácie, 
v diéte obmedziť sladké jedlá, nápoje, konzumá-
ciu alkoholu a fajčenie. Preto je potrebné pacienta 
motivovať na nastavenie dennej rutiny, ktorá zre-
dukuje pravdepodobnosť výskytu bežných ťažkostí  
v dutine ústnej.(7) Vhodné je aj pravidelne absol-
vovať vyšetrenie u stomatológa. 

Gingivitis ulcerosa acuta môže sprevádzať leuké-
miu, granulocytózu alebo infekčnú mononukleózu. 
Prítomné sú celkové príznaky ako horúčka, malát-
nosť, únava. Ďasná sú opuchnuté, začervenané 
a môžu krvácať. Potrebná je diagnostika a liečba 
základného ochorenia. V lokálnej liečbe je možné 
použiť antiseptické a antibiotické externá.(3)

Gingivitis hyperplastica je chronický zápal s eryté-
mom a zdurením ďasien. Má viaceré príčiny. Vzniká 
u gravidných žien v dôsledku hormonálnych zm-
ien, ďalej po liekoch (fenytoín, cyklosporín, nifedi-
pín alebo diltiazem), symptomaticky pri Crohnovej 
chorobe, hemoblastózach, pri adenoma sebaceum 
alebo diabetes mellitus. V literatúre je popisovaná 
aj idiopatická forma.(2,3)

Gingivostomatitis herpetica (viz stomatitídy) je 
infekcia vyvolaná vírusom herpes simplex. Pri 
ochorení dochádza k výsevu drobných puchierov 
na začervenalých ďasnách. Po prasknutí puchierov 
vznikajú bolestivé erózie. 

Ochorenie trvá 7–10 dní. Liečba je symptomatická.

Stomatitídy 
Sú to zápalové zmeny so širším postihnutím sliz-
nice dutiny ústnej. Postihnuté oblasti sú bukálna 
sliznica, gingíva, hrany a špička jazyka. Katarálny 
zápal je predvojom ulceratívneho procesu s vý-
raznou bolestivosťou, obmedzením príjmu potravy  
a zvýšenou saliváciou. Býva prítomný zápach z úst, 
ktorý nazývame halitosis. Purulentné stomatitídy 
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vznikajú v okolí retinovaných zubov. Vtedy je nut-
ná extrakcia zubu, lokálna a aj celková antibio-
tická liečba.(2) Z vonkajších príčin sa v ústach  
a ďalších častiach prehltacích ciest môžeme 
stretnúť s oparením horúcimi nápojmi alebo po-
leptaním častokrát pri omylom požitom čistiacom 
alebo chemickom prostriedku. Kyseliny alebo 
koncentrovaný alkohol spôsobujú koagulačnú 
nekrózu, zásady zasa spôsobujú kolikvačnú nek-
rózu.(3) Pri požití kyseliny a zásady ide o závažné, 
život ohrozujúce postihnutie, ktoré si vyžaduje 
akútne riešenie celkového zdravotného stavu pa-
cienta. 

Stomatitis contacta irritativa. Iritačne môžu  
v ústach pôsobiť produkty ústnej hygieny, bieli-
ace zubné pasty, potraviny, nápoje, látky v rám-
ci stomatologického ošetrenia a iné. Na sliznici 
môže dôjsť k začervenaniu, presiaknutiu až vzniku 
bolestivých erózií. Subjektívne pacienti pociťujú 
pálenie a bolestivosť, môže sa vyskytnúť suchosť 
sliznice aj poruchy chuti.(2) Algické prejavy možno 
potlačiť gélmi s obsahom lidokaínu v kombinácii 
s lokálnym antiseptikom (Calgel, Kamistad Sen-
sivite gel), prípravkami s obsahom cholín salicy-
látu (Mundisal gel) alebo deproteínovanej frakcie  
z teľacej krvi (Solcoseryl pasta). Obvyklé je dáv-
kovanie 0,5–1 cm gélu 3× denne na postihnuté 
miesto. Gél sa aplikuje čistým prstom a jemne sa 
vmasíruje do bolestivého miesta. Ako doplnok na 
potlačenie bolesti možno využiť taktiež pastilky  
s obsahom lokálneho anestetika a antiseptika 
(Drill, OlynHexo pastilky).(7) 

Stomatitis contacta allergica. Pri podozrení na 
kontaktne alergickú reakciu je vhodné doplniť epi-
kutánne testovanie. Na alergickú etiológiu zápalov 
pomýšľame pri zubných implantátoch a zubných 
výplniach. Často ide o kontaktne alergickú reakciu 
na kovy – nikel, chróm, kobalt, amalgám, palá-
dium. Významnú kontaktnú precitlivenosť pred-
stavuje aj peruánsky balzam a zmes parfumov  
v ústnej a dekoratívnej kozmetike.(3)

Gingivostomatitis herpetica. Infekcia vyvolaná 
herpes vírusom typu 1 a príležitostne herpes víru-
som typu 2. K primoinfekcii dochádza v detstve.  
V úvode sa tvoria dobre ohraničené vezikuly veľ-
kosti 1–2 mm, ktoré praskajú a vytvárajú povr-
chové ulcerácie. Na perách zasychajú krustami. 
Priamo v ústach je častý výskyt ulcerácií so žl-
tavým až šedivým povlakom s erytematóznymi 
okrajmi na dorze jazyka a na tvrdom podnebí. 
Postihnutá ale môže byť akákoľvek časť orálnej 
mukózy. Na ďasnách môže byť prítomný edém, 
erytém, ulcerácie. Prejavy sú bolestivé. K zahoje-
niu dochádza v priebehu 10–14 dní. Závažnejšie 
infekcie môžu byť sprevádzané bolesťami hlavy, 
malátnosťou, horúčkou a krčnou lymfadenopa-
tiou. Recidívy herpes labialis sa objavujú po re-
aktivácii latentného vírusu napríklad po stresovej 
záťaži, opálení, pri menštruácii. Prodromálne 
pacienti pociťujú mravčenie, pálenie alebo svr-
benie. Pri miernejšom priebehu postačuje lokálna 
symptomatická liečba. Pri celkových príznakoch 
aciklovir orálne 200 mg 5x denne na 5 dní. Cel-
kovú liečbu je potrebné nasadiť v úvode, do 3 dní, 
pokým sú prítomné vezikuly.(1)

Stomatitis aphthosa. Skupina bolestivých ulceróz-
nych gingívostomatitíd, ktoré až v 20 % prípadov 
bývajú asociované so systémovým ochorením 
(deficit železa, vitamínu B12, malabsorpcia pri 
chronických črevných zápaloch, Behçetova cho-
roba, infekcia HIV, Reiterov syndróm, Sweetov 
syndróm, aplastická anémia, neutropénia, imuno-
deficity).(1) Forma minor tvorí 80 % prípadov. Začí-
na v detstve alebo mladosti. Ulcerácie majú menej 
ako 10 mm, sú povrchové. Môžu mať belavý až 
šedivý povlak a erytematózne haló v okolí. Častý 
je výskyt sublingválne, na bukálnej sliznici alebo 
sliznici pier. Hoja sa za 7–14 dní. K rekurencii do-
chádza po 1–4 mesiacoch. S vekom sú recidívy 
menej frekventované. Pri Forma major sú ulcerácie 
väčšie, môžu mať v priemere až 3 cm. Hojenie trvá 
aj niekoľko mesiacov a môže zanechať jazvu. Inter-
valy medzi recidívami bývajú kratšie.(1) K prevencii 
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dutine a na genitále. Recidívy výsevov vezikúl 
sa opakujú aspoň 3 krát za rok.(1) Súčasne býva 
prítomné očné postihnutie (iridocyklitída, uveití-
da, hypopyon), polyartritída, môžu sa vyskytnúť  
i známky zápalového ochorenia čriev, tromboflebi-
tídy a hlboká žilová trombóza alebo aj postihnutie 
CNS. Diferenciálne diagnosticky sa musia odlí-
šiť recidivujúce afty, prípadne prejavy bulóznych 
chorôb. Lokálne ulcerácie liečime kortikoidnými 
externami, antiseptickými a anestetickými roz-
tokmi. Pri závažnejšom priebehu podávame aj 
imunosupresíva kolchicín, azathioprin, metotrexát, 
anti-TNF biologickú liečbu.(1)

Sjögrenov syndróm je autoimunitne podmiene- 
né systémové ochorenie žliaz s exokrinnou sekré-
ciou charakterizované suchosťou slizníc úst (xe-
rostómia), spojiviek (keratoconjunctivitis sicca)  
a polyartritídou. Býva aj celkovo zvýšená suchosť 
kože. Syndróm môže byť primárny alebo sekun-
dárny v rámci iného autoimunitného ochorenia 
(napr. systémového lupus erythermatodes). Te-
rapeuticky prichádzajú do úvahy umelé slzy, pri  
systémovom postihnutí kortikoidy a imunosupre-
síva.

Xerostómia je definovaná ako konštantný pocit 
suchosti v ústach. Najčastejšími vyvolávajúcimi 
príčinami sú dehydratácia, užívanie určitých far-
makologických skupín liečiv (napr. tricyklické anti-
depresíva, anticholinergiká, antiparkinsoniká, diu-
retiká, neuroleptiká, opioidné analgetiká), niektoré 
ochorenia (diabetes mellitus, hypothyreoidismus, 
Sjögrenov syndróm, Mikuliczov syndróm, sklero-
dermie, hypovitaminóza A, onkologická liečba)  
a alkoholizmus. Symptomatická liečba xerostó-
mie pozostáva z prípravkov, ktoré zvlhčujú dutinu 
ústnu. Na trhu sú prípravky s obsahom xylitolu, 
sorbitolu, mukopolysacharidov, betaínu, alantoí-
nu, laktoperoxidázy alebo propolisu. Prípravky sa 
aplikujú vo forme sprejov, gélov alebo vo forme 
tabliet určených na cucanie (C Dry Mouth gel, Sa-
liva natura, SST tablety, Xerostom).(3,7)

mikrobiálnej kontaminácie u áft sa používajú pro-
dukty s obsahom antiseptík – benzydamín, hexe-
tidín, chlorhexidín – vo forme pastiliek (Stopangin, 
Septofort), sprejov, ústnych vôd, kloktadiel alebo 
gélov (Corsodyl, Tandum verde). Antiseptické pô-
sobenie majú aj niektoré fytofarmaká s obsahom 
harmančekového kvetu, šalviovej vňate (Herba-
dent roztok).(7) U major formy sa v závažnejších 
prípadoch podávajú aj perorálne kortikoidy, nízke 
dávky tetracyklínových antibiotík alebo thalidomid. 
Pri silnejších bolestiach sa podávajú nesteroidné 
antiflogistiká per os.

Stomatitis nicotinica. Žlté alebo bielo-šedivé lo-
žiská lokalizované na podnebí a perách u silných 
fajčiarov. Po odvyknutí od fajčenia prejavy vy-
miznú.(2,3)

Hand, foot and mouth disease je vírusové ocho-
renie spôsobené Coxsackie vírusmi. Ide o typ 
aftóznej stomatitídy v kombinácii s výsevom dis-
perzných vezikúl na prstoch rúk a nôh. Vyskytuje 
sa v malých epidémiách a postihuje najmä deti. 
Liečba je symptomatická.(3)

Orálna kandidóza (soor) je oportúnna infek-
cia ústnej sliznice vznikajúca u ľudí s narušenou 
obranyschopnosťou, u imunosuprimovaných osôb 
(onkologickí pacienti, pri HIV infekcii), u diabetikov 
alebo u dysmikróbie tráviaceho traktu po podávaní 
širokospektrálnych antibiotík. Pôvodcom je naj-
častejšie Candida albicans. Typická je tvorba bie-
lych povlakov na erytematóznej sliznici. Dôležité je 
odlíšenie od leukoplakie, belavých povlakov, kto-
ré sú na rozdiel od sooru nestierateľné z povrchu 
sliznice a zaraďujú sa medzi prekancerózy. Liečba 
sooru spočíva v podávaní antiseptík a lokálnych 
alebo celkových azolových antimykotík.(2,3)

M. Behçet je vzácne chronické, autoimunitné mul-
tisystémové ochorenie. Postihuje mukokutánny 
systém, oko, nervový systém, cievy. Pri ochorení 
dochádza k tvorbe recidivujúcich ulcerácií v orálnej 
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Glositídy
Glositídy sú zápalové ochorenia jazyka, ktoré 
sú často združené so zápalom ostatných slizníc 
dutiny ústnej. V akútnej fáze dochádza k vzniku 
erytému, opuchu jazyka, vzniku erózií až ulce-
rácií, papily sú hypertrofické. Pacienti pociťujú 
príznaky pálenia a bolestivosti (glossodynia).  
V chronickej fáze sa lingválne papily vyhlad-
zujú (atrofická glositída). V liečbe podobne ako 
u predošlých zápalov používame antiseptiká, 
lokálne anestetiká a fytofarmaká. Odporúčame 
dodržiavať dostatočnú ústnu hygienu a hydratá-
ciu. Hunterova glositída prebieha vo forme akút-
nej glositídy s tvorbou exulcerácií na jazyku, je 

symptómom pernicióznej anémie (z nedostatku 
vitamínu B12 a kyseliny listovej). Dôležitá je lieč-
ba základnej choroby.(3)

Ďalšie možné postihnutia dutiny ústnej
V rámci diferenciálnej diagnostiky treba v dutine 
ústnej pomýšľať aj na ďalšie kožné zápalové ocho-
renia ako autoimunitné bulózne ochorenia, ery-
thema exudativum multiforme, Stevensov-John-
sonov syndróm, toxickú epidermálnu nekrolýzu, 
lichen planus. Z STD ochorení myslíme na syfilis, 
ktorý sa v dutine ústnej môže prejavovať vo všet-
kých troch štádiách. Samostatnú kapitolu tvoria 
nádorové ochorenia dutiny ústnej.

Vyšetrenie dutiny ústnej by malo byť súčasťou každého komplexného dermatologic-
kého vyšetrenia. Závažnosť prejavov ochorení v dutine ústnej kolíše od miernych prí-
znakov po bolestivé rozsiahle afekcie, ktoré môžu negatívne ovplyvniť život pacienta. 
Naviac pri pátraní v ďalšej diferenciálnej diagnostike je potrebné zhodnotiť celkový 
stav pacienta a pátrať po ďalších možných príčinách a ochoreniach, ktoré by mohli so 
zápalmi v dutine ústnej súvisieť. Je dobré pripomenúť, že každá perzistujúca ulcerá-
cia v oblasti dutiny ústnej, ktorá nemá objasnenú príčinu a nereaguje na bežnú liečbu, 
je podozrivá z nádorovej etiológie. Nakoniec možno povedať, že znalosť prejavov na 
sliznici úst a pier môže po-
môcť k včasnej diagnostike 
a liečbe celej rady ochorení. MUDr. Katarína Lešková-Andraščiková

Kožní klinika Achillea
Libčická 397/4, 181 00 Praha 8-Čimice 
leskova.andrascikova@gmail.com
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Tkáňové inženýrství je interdisciplinární obor, který si klade za cíl 
vytvářet biologické náhrady schopné obnovit, udržet nebo zlepšit 
funkci dané tkáně.

NANOVLÁKNA, HYDROGELY  
A DECELULARIZOVANÉ NOSIČE  
V TKÁŇOVÉM INŽENÝRSTVÍ KŮŽE 
Sedláková, V.   Ústav histologie a embryologie LF MU, Brno

SOUHRN: Tkáňové inženýrství kombinuje pro vytvoření umělých tkání buňky signální molekuly  
a nosiče. Umělé kožní náhrady jsou většinou založeny na nanovláknech, hydrogelech nebo decelula-
rizovaných nosičích. Mohou být cíleny jako dermální, dermo-epidermální či epidermální. Nanovlákna 
mohou být přiravena pomocí elektrostatického zvlákňování či metody samoorganizování molekul, 
hydrogely na základě chemických či fyzikálních interakcí (a mohou být s výhodou použity pro 3D 
tisk) a decelularizované nosiče pomocí chemických, fyzikálních a enzymatických metod. Umělé kožní 
náhrady se buď připravují dopředu (ex situ) a aplikují se na ránu v druhé době, nebo díky současnému 
technologickému pokroku mohou být taktéž vytvořeny přímo in vivo – v místě rány. Stručně lze říci, že 
díky inovacím poslední doby se nám otevírá celá řada nových terapeutických možností.

KLÍČOVÁ SLOVA: tkáňové inženýrství – nosiče – nanovlákna – hydrogely – decelularizované nosiče – 
elekrostatické zvlákňování – 3D tisk – kožní náhrady

SUMMARY: Tissue engineering combines cells, signalling molecules and scaffolds into artificial ti-
ssues. Tissue-engineered skin substitutes are usually based on nanofibers, hydrogels or decellularized 
scaffolds. They can be designed as dermal, dermo-epidermal and epidermal. Nanofibers can be prepared 
by electrospinning or molecular self-assembly, hydrogels by chemical or physical interactions (and be 
with advantage used for 3D printing) and decellularized scaffolds by chemical, physical and enzymatic 
methods. Skin substitutes are either generated in advance (ex situ) and applied to wound site in a second 
step. Or thanks to current technological advancement, they can be fabricated also directly in vivo – on 
top of the wounded area. Consequently, a whole new set of treatment options is opening thanks to these 
innovations.

KEY WORDS: tissue engineering – scaffolds – nanofibers – hydrogels – decellularized matrices – 
electrospinning – 3D print – skin substitutes
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Základní koncept tkáňového inženýrství
Tkáňové inženýrství je interdisciplinární obor, 
který si klade za cíl vytvářet biologické náhrady 
schopné obnovit, udržet nebo zlepšit funkci dané 
tkáně.(1) Za tímto účelem kombinuje buňky, sig-
nální molekuly a nosiče.(2) V současné době je  
k dispozici celá řada buněk primárních (kožní 
fibroblasty, keratinocyty), pluripotentních kmeno-
vých či kmenových a progenitorních buněk adult-
ních tkání (mesenchymální stromální buňky).(1,3) 
Pro aplikaci v tkáňovém inženýrství kůže jsou 
výhodné i mikroskopické sloupečky kožní tkáně 
(angl. „microscopic skin tissue columns“).(4–6) 
Signální molekuly, v podobě různých růstových 
faktorů, zajišťují potřebné signály pro správný 
růst, diferenciaci a funkci buněk.(7) Nosiče (angl. 
„scaffolds“) jsou trojrozměrné struktury, které 
napodobují mezibuněčnou hmotu tkání a mají za 
úkol poskytovat buňkám vhodné mikroprostředí 
pro jejich růst, diferenciaci a fyziologickou funkci.
(8) Nosiče mohou být z materiálů přírodních či 
syntetických, mohou být vytvořeny uměle určitým 
technologickým procesem (např. elektrostatické 
zvlákňování, 3D tisk) či získány z tkání procesem 
decelularizace. Z pohledu struktury mohou být 
nanovlákenné, porézní houbovité (např. hydroge-
ly) či decelularizované.(9,10) 

Umělé kožní náhrady pak mohou být obecně 
připraveny buď (a) ex situ, tedy v in vitro podmín-
kách a následně implantovány na ránu, nebo (b) 
in vivo, pokud je kožní náhrada připravena rovnou  
v místě svého použití (tedy např. vytištěna 3D tis-
kem v místě určení – in situ).(7,11,12)

Limitujícím faktorem pro přežití buněk je přísun 
kyslíku a živin a odvod CO2 a metabolitů. Difuzní 
limit kyslíku je pouhých 100–200 µm.(13) Proto je 
kritickým prvkem všech umělých tkáňových náh-
rad jejich dostatečná vaskularizace.(7) V praxi je vy-
tvoření sítě kanálků pro zabezpečení přísunu kyslí-
ku a živin stále jeden z nejzásadnějších problémů, 
i když se neustále vyvíjí nové a nové metodiky pro 

zajištění dostatečné vaskularizace, jak je shrnuto 
například v článku od Min et al.(14)

Obecně je vývoj modelů kůže a kožních náhrad 
v posledních dekádách soustředěn nejen do vý-
zkumných institucí, ale i do celé řady velkých 
kosmetických a farmaceutických firem. Ačkoliv 
byla již vytvořena celá řada kožních náhrad, které 
významně napomáhají hojení, nedá se říct, že by 
některá z nich dokázala zcela obnovit fyziologickou 
funkci a strukturu kůže.(15) Přesto je učiněný pokrok 
za poslední roky opravdu značný. Největší skupiny 
nosičů zahrnují nanovlákenné nosiče, hydrogely  
a decelularizované nosiče a od nich odvozené 
umělé kožní náhrady. Tyto skupiny budou proto de-
tailněji popsány v dalších pasážích tohoto článku.

Nanovlákna
Nanovlákna jsou protáhlé nitkovité útvary, které 
dohromady vytváří vyšší strukturní celky – nano- 



vlákenné nosiče. Tkáňové inženýrství je využívá 
zejména kvůli jejich podobnosti s mezibuněčnou 
hmotou tkání. Nanovlákenné nosiče mohou být 
připraveny celou řadou technologických procesů. 
Mezi dva nejběžnější patří elektrostatické zvlákňo-
vání (elektrospinning) a metoda samoorganizování 
molekul (angl. „molecular self-assembly“).(16) 

Elektrospinning je proces zvlákňování polymeru  
z roztoku či taveniny za podmínek vysokého na-
pětí.(17) Dochází zde k tvorbě Taylorova kužele a vy-
trysknutí vlákna z roztoku. Vlákno je elektrostatic-
kou silou přitahováno ke kolektoru, kde se zachytí,  
a vrstvením nově vznikajících vláken získáme na-
novlákenný nosič. Pro elektrospining se používá 
celá řada přírodních i syntetických polymerů. Me-
toda samoorganizování je založena na nekovalent-
ních vazbách, které umožní samovolné a reverzibil-
ní uspořádání molekul do vyššího celku.(18) Pro tuto 
metodu se nejčastěji používají peptidy.

Hydrogely
Hydrogely jsou zesíťované trojrozměrné struktury, 
které jsou schopny vázat vysoké množství vody.
(3,12) Jsou vysoce porézní a také připomínají svou 
strukturou mezibuněčnou hmotu. Interakce mezi 
jednotlivými molekulami tvořícími hydrogel jsou 
založené buď na kovalentních chemických vaz-
bách, nebo fyzikálních interakcích (iontové inte-
rakce, vodíkové vazby). Klasicky jsou hydrogely  
s kovalentní vazbou přípravovány reakcí základních 
monomerních jednotek s chemickými činiteli způ-
sobujícími zesíťování (např. karbodiimid a sukcini-
mid, glutaraldehyd). Preciznější metodou je síťo-
vání pomocí ozáření světlem o určité vlnové délce 
za současného použití fotoiniciátoru. Hydrogely 
připravené pomocí fyzikálních interakcí se ve své 
podstatě překrývají s výše zmíněnou metodou sa-
moorganizování molekul. Roztok monomeru může 
být také smísen s buňkami, a tím jsou buňky přímo 
integrovány do zesíťovaného hydrogelu. Hydro-
gely mohou být připraveny z materiálů přírodních 
i syntetických. Další zajímavostí je, že některé 

hydrogely mohou měnit své skupenství na zákla-
dě změny teplot (být thermoresponzivní) či změny 
okolního tlaku (angl. „shear-thinning“) a rovněž 
může jít i o reverzibilní proces (angl. „self-healing 
properties“). Zároveň lze hydrogely také použít 
pro 3D tisk.(4,12,18–21) 3D tisk umožňuje počítačově 
řízený a automatizovaný proces tisku jak samot-
ných nosičů, tak i celých tkání, pokud se současně  
s biomateriálem tisknou i buňky, případně signální 
molekuly.(12) V současnosti patří mezi nejpoužíva-
nější tyto technologie: 3D inkjet technologie, lase-
rem asistovaný biotisk a extruzivní biotisk. 

Decelularizované nosiče
Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje technologie, 
která by dokázala plně rekapitulovat komplexní 
složení a architekturu extracelulární matrix včetně 
kanálků pro průchod drobných cév a nervů, zaují-
má důležité místo proces decelularizace tkání.(3,22)  
V rámci této metodiky je určitá tkáň vystavena pů-
sobení fyzikálních činitelů, chemických látek (Tri-
ton X-100 či dodecylsulfát sodný), enzymů či jejich 
kombinace. Díky tomu dojde k odstranění veškeré 
buněčné komponenty z tkáně a zůstane pouze ne-
porušená struktura extracelulární hmoty. Tato může 
být v následném kroku opět osídlena vybraným bu-
něčným typem v podmínkách in vitro, čímž vznikne 
umělá tkáň na bázi decelularizovaného nosiče. Po 
decelularizaci mohou v nosiči také zůstat některé 
růstové faktory (např. FGF – fibroblastový růstový 
faktor). Nejčastěji se pro tkáňové inženýrství kůže 
používá stěna střeva, peritoneum, amnion, dermis 
či kožní laloky. 

Aplikace nanovláken, hydrogelů  
a decelularizovaných nosičů  
v kožním lékařství
Nanovlákenné nosiče, hydrogely a decelularizo-
vané nosiče nabízejí pro účely využití v kožním 
lékařství celou řadu výhod. Nanovlákenné nosiče 
podporují absorpci tekutin, srážení krve či mohou 
být využity pro lokální aplikaci léčiv či růstových 
faktorů na ránu. Zároveň ale neomezují výměnu 
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živin, odpadních látek a plynů. Navíc mohou po-
moci zabránit bakteriální infekci, a to nejen díky 
malé velikosti pórů, ale i díky možnosti přimísit 
do nanovláken různé antibakteriální látky, jako na-
příklad stříbro nebo antibakteriální peptidy.(10,23–25) 
U hydrogelů je k dispozici obdobné spektrum po-
zitivních účinků. Hydrogely podporují debridement 
rány, jsou schopny absorbovat exsudát a zajišťují 
optimální vlhkost, čímž podporují hojení. Zároveň, 
jako u nanovlákenných nosičů, umožňují dobrou 
výměnu látek a plynů. Mohou taktéž obsahovat 
antibakteriální látky.(4,12). Decelularizované nosiče 
mají nespornou výhodu ve velmi precizní architek-
tuře mezibuněčné hmoty, zachování kanálků pro 
průběh cév a nervů, a výborné biokompatibilitě.(3,22)

V tomto článku pomineme rozsáhlou oblast mate-
riálů určených pro krytí ran.

Umělé kožní náhrady můžeme rozdělit do několika 
skupin. Z morfologického hlediska na dermální, 
dermo-epidermální a epidermální. Podle trvalosti 
na náhrady dočasné či trvalé. Z hlediska buněk na 
acelulární a celulární.(10,26) Základem nosičů může 
být kolagen, želatina, fibroin z hedvábí, fibrinogen, 
dextran, celulóza, chitosan, alginát, kyselina hyalu-
ronová, chondroitin sulfát, polymléčná kyselina, 
polyglykolová kyselina nebo polykaprolakton (či je-
jich směsi a kopolymery) či decelularizovaná tkáň 
allogenního nebo xenogenního původu.

Mezi acelulární dermální náhrady, které jsou komerč-
ně vyráběny, patří například: Alloderm®, Dermacell®, 
Dermamatrix®, SureDerm®, OaSIS®, Permacoll®, 
EZ-DERM®, Integra®, Biobrane®, Matriderm® či 
Hyalomatrix®. Z výše uvedených Alloderm®, Der-
macell®, Dermamatrix®, SureDerm®, OaSIS®, Per-
macoll®, EZ-DERM®, a SurgySIS® obsahují decelu-
larizovanou tkáň (allogenní či xenogenní).

Mezi komerčně vyráběné celulární kožní náhrady 
řadíme například: Dermagraft®, Transcyte®, ICX-
SKN®, DenovoDerm®, Hyalograft3D®, Apligraft®, 

TissueTech®, Permaderm®, OrCel® či DenovoS-
kin®. Výčet není kompletní, jde o názorné příklady.

Ex situ připravené kožní náhrady
Obecně se při tvorbě ex situ dermo-epidermálních 
umělých kožních náhrad v in vitro podmínkách 
postupuje následujícím způsobem.(3,12) Nejprve se 
připraví vybraný nosič, ať už nanovlákenný, de-
celularizovaný nebo ve formě hydrogelu. Nosič 
se osadí fibroblasty, čímž vznikne základ umělé 
dermis. Tato náhrada se po určitou dobu kultivuje  
v in vitro podmínkách ponořená v mediu doplněném  
o potřebné růstové faktory, což umožní fibrob-
lastům osídlit daný nosič a začít produkovat vlastní 
mezibuněčnou hmotu. Následně se na povrch této 
struktury nasadí keratinocyty a umělá tkáň se opět 
po určitou dobu kultivuje ponořená v kultivačním 
mediu s přídavkem nutných faktorů. Posledním 
krokem je kultivace této umělé tkáně na rozhra-
ní kultivační medium-vzduch, čímž se dosáhne 



stratifikace epitelu a vytvoření stratum corneum. 
Vzniklá umělá kožní tkáň je pak připravena k im-
plantaci. Úpravou tuhosti či poréznosti umělého 
nosiče, případně jeho vystavením tahu, lze ovlivnit 
fibroblasty k produkci extracelulární hmoty orien-
tované specifickým způsobem. Z důvodu časové 
náročnosti kultivace a dozrávání umělé tkáně však 
není jednoduché vytvořit autologní umělou náhradu 
pro okamžité použití na akutní ránu.

Kromě tohoto klasického přístupu lze využít také 
modulární přístup. V tomto případě se nejprve vy-
tvoří malé bločky umělé tkáně, které obsahují jak 
nosič, tak buňky. Tyto malé bločky se pak vloží do 
příslušné formy a nechají uzrát (spojit se a diferen-
covat) do podoby cílové tkáně.

Další možností je současný 3D tisk buněk a bio-
materiálu (obvykle se používá hydrogel). Tato 
metoda zajišťuje precizní uspořádání buněk, bio-
materiálů a signálních molekul v prostoru. Zároveň 
může umožnit i tisk kanálků, určených pro přísun 
kyslíku a živin, a tedy vznik umělé vaskulární sítě. 
Samozřejmě jsme limitováni přesností 3D tisku. 
Větší cévní struktury můžeme připravit několika 
způsoby.(14,27) Základním je vytisknout nosič s du-
tými trubičkami, do kterých se následně vstříknou 
endotelové buňky. Dalším způsobem je vytisknout 
nosič z jednoho materiálu a zároveň do něj zakom-
ponovat síť trubiček vytisknutých z druhého „obět-
ního“ materiálu (angl. tzv. „sacrificial material“). 
Tento druhý materiál se v druhém kroku odstraní 
pryč a získáme opět síť dutých trubiček. Modifi-
kací tohoto přístupu je vytisknout v kombinaci  
s takovýmto „obětním“ materiálem zároveň i en-
dotelové buňky. „Obětní“ materiál se opět odstraní 
a endotelové buňky se organizují kolem trubičky. 
Jinou možností je využít schopnosti endotelových 
buněk se samovolně organizovat do dutých trubič-
kovitých útvarů. Pokud přimísíme do biomateriálu 
endotelové buňky a vytiskneme je do určité oblasti, 
buňky se pak obvykle samy organizují do trubi-
ček. Bohužel, drobnou mikrovaskulární síť zatím 

nejsme schopni úspěšně replikovat.(28) Jako endo-
telové buňky se nejčastěji používají lidské endote-
lové buňky izolované z pupečních žil (tzv. HUVEC 
buňky) či endotelové buňky izolované z dermální 
mikrovaskulatury.(12) Pokrok ve 3D tisku již umožnil 
vytisknout umělou dermo-epidermální kožní tkáň 
o velikosti 100 cm2 za méně něž 35 min.(7) Další 
zajímavostí je, že se již povedlo vytvořit v in vitro 
podmínkách umělou kožní náhradu se senzorický-
mi neurony a Schwanovými buňkami.(29,30)

Vzhledem k rozsáhlosti tématu můžeme další 
příklady nalézt v přehledových článcích či kapito-
lách, na které odkazují tyto reference.(7,15,31–37)

In vivo připravené kožní náhrady
Příprava kožních náhrad in vivo, tedy přímo v mí- 
stě rány (in situ) také výrazně pokročila. Mezi 
zřejmé výhody tohoto přístupu je snaha o rych-
lé hojení a pokrytí rozsáhlých ran trvalou kožní 
náhradou.(7) V tomto případě funguje tělo jako in-
kubátor, který pomáhá dozrání umělé kožní tkáně 
do více diferencované a funkční podoby přímo  
v místě její aplikace.

Pro úspěšné splnění tohoto cíle je třeba miniatu-
rizace technického vybavení pro elektrospinning 
a 3D tisk. Z hlediska hydrogelů je situace jedno-
dušší, jelikož se hydrogely v tekuté podobě (tedy 
před zesíťováním) dají kromě 3D tisku aplikovat na 
ránu také například pipetou, což usnadňuje aplika-
ci. Následné zesíťování pak proběhne již in situ. Co 
se týče elektrospinningu in situ, bylo sice již vy-
tvořeno hned několik miniaturizovaných aparatur, 
které mohou být drženy v ruce,(38–40) ale jedná se 
o aplikaci nanovláken ke krytí ran. Jedna z nich je 
například již komerčně dostupná pod názvem Spin-
CareTM.(40) Pro zajímavost, jiná přenosná aparatu-
ra byla připravena pro aplikaci nanovláken jakožto 
simulace vlasů v případě alopecie.(41) Bylo také již 
dosaženo elektrospinningu nanovláken současně  
s buňkami (angl. tzv. „cell electrospinning“), ale ve 
smyslu ex situ přípravy umělé tkáně.(42,43) Z tohoto 
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hlediska je tedy ještě nutné pokračovat v optimali-
zacích technologie a současné integrace buněk pro 
vytvoření aparatur pro in vivo přípravu nanovláken 
s buňkami.

Větších úspěchů, co se týče umělých kožních 
náhrad připravených přímo na ránu, bylo dosa-
ženo pomocí 3D tisku. Tato aplikace byla již ús-
pěšně ověřena na myším i prasečím modelu.(7) 
Pomocí chemicky zesíťovaného hydrogelu ošetřili 
Albanna et al. rány o velikosti 3 x 2,5 cm u myší  
a 10 x 10 cm u prasat.(11) Rány byly kryty fib-
roblasty a keratinocyty v hydrogelu z fibrinogenu  
a kolagenu. Zesíťování bylo dosaženo pomocí trom-
binu. Jiným příkladem chemicky zesíťovaného in 
situ 3D tisku je opět použití hydrogelu z fibrinogenu  
a kolagenu, ale obsahujícího tentokrát buď kme-
nové buňky derivované z amniové tekutiny či 
mesenchymální stromální buňky.(44) Na myším 
modelu bylo prokázáno nejlepší hojení ran u gelů 
obsahujících buňky amniové tekutiny. Ovšem jak  
u gelů s buňkami amnia, tak se stromálními buňka-
mi to bylo způsobeno pravděpodobně parakrinním 
efektem (tedy buňkami-secernovanými trofickými 
faktory) a nikoliv integrováním buněk jako tako-
vých do tkáně, jelikož žádný z těchto buněčných 
typů nebyl již po čase v ráně pozorován. Zesíťování 
pomocí UV záření in situ 3D vytištěného hydroge-
lu na bázi heparinu a kyseliny hyaluronové bylo 
použito taktéž na myším modelu.(45) Kombinací 
hydrogelu a parakrinního efektu kmenových buněk 

derivovaných z amniové tekutiny bylo opět dosaže-
no výborného hojení rány.

Výše zmíněné příklady používají pro umělé kožní 
náhrady různé buněčné typy kultivované v labo-
ratoři. Abychom však do rány dostali všechny 
potřebné buněčné typy zaráz a ideálně obnovili 
i strukturu kožních adnex, je výhodné pro umě-
lé kožní náhrady využít mikroskopické sloupečky 
kožní tkáně (angl. „microscopic skin tissue co-
lumns“). Kromě celého spektra buněk důležitých 
pro regeneraci poškozeného místa, nabízejí oproti 
klasickým kožním štěpům pro hojení ran výhodu 
nízkého poškození odběrového místa.(5,6) Součas-
ně bylo také prokázáno, že kůže ran zhojených po-
mocí těchto sloupečků byla schopná produkovat 
po cholinergní stimulaci pot.(6) Jejich nevýhodou 
ovšem je, že se při aplikaci na ránu neudrží samo-
volně na místě. Proto je výhodná jejich kombinace 
s biomateriálem, který zajistí jejich dobrou fixaci 
v místě rány.(4) K tomu se nejčastěji používá hyd-
rogel. A tím se dostáváme k dalšímu příkladu in 
situ aplikace (ovšem bez 3D tisku). Mikroskopické 
sloupečky kožní tkáně byly přimíseny k termores-
ponzivnímu hydrogelu na bázi kolagenu v tekutém 
skupenství. Tato směs byla aplikována přímo na 
ránu a hydrogel se nechal in situ zesíťovat. Ná-
sledně hydrogel zajistil vhodné mikroprostředí 
pro hojení a udržení sloupečků na místě, zatímco 
sloupečky kožní tkáně dodaly všechny potřebné 
buněčné typy pro úspěšné hojení ran.

Závěrem lze říci, že s pomocí tkáňového inženýrství již byla připravena celá řada 
velice zajímavých a propracovaných umělých kožních náhrad. Stále však přetrvává 
problém s jejich dokonalou vaskularizací a inervací, případně rekapitulací kožních 
adnex tak, aby umělá kožní náhrada plně fyziologicky kopírovala nativní stav. Pro 
klinické účely se však mož-
nosti již značně rozšířily a je 
k dispozici mnoho komerč-
ně dostupných acelulárních  
 celulárních kožních náhrad. 

MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie LF MU
Kamenice 3, 625 00 Brno
veronika.sedlakova@med.muni.cz
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ZMĚNY BARIÉROVÉ FUNKCE KŮŽE V DŮSLEDKU STÁRNUTÍ

ZMĚNY BARIÉROVÉ FUNKCE 
KŮŽE V DŮSLEDKU STÁRNUTÍ
Vávrová, K.   Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

SOUHRN: Stárnoucí kůže pomalu, ale jistě ztrácí schopnost homeostázy a ochabují její bariérové 
funkce. Spolu se zpomalenou obnovou buněk se snižuje také metabolismus bariérových lipidů i bíl-
kovin, ochabují mechanismy zajišťující kyselé prostředí ve stratum corneum a oplošťuje se epider-
mální gradient vápenatých iontů. Stárnoucí kůže se stává křehčí a zranitelnější a čas nutný k opravě 
poškození se prodlužuje, což oslabenou bariéru dále zatěžuje. Spolu se změnami imunitní odpovědi 
v důsledků stárnutí pak dysfunkční kožní bariéra přispívá ke vzniku chronického systémového zánětu 
(inflammaging), který se podílí na vzniku či zhoršení řady dalších chorob spojených se stárnutím.

KLÍČOVÁ SLOVA: kožní bariéra – stárnutí – lipidy – pH – inflammaging 

SUMMARY: Aging skin slowly but surely loses its homeostatic response mechanisms and barrier pr-
operties. Along with slower cell renewal, the metabolism of barrier lipids and proteins weaken, stratum 
corneum acidifying mechanisms decline, and epidermal calcium ion gradient flattens. Aging skin be-
comes fragile and vulnerable, and a regeneration after a barrier insult becomes slower, which further 
aggravates the barrier dysfunction. Along with an altered immune response in the elderly, the diminished 
barrier contributes to a chronic systemic inflammation called “inflammaging”, which initiate or worsen 
numerous other age-related diseases. 

KEY WORDS: skin barrier – aging – lipids – pH – inflammaging 

ÚVOD
Pokroky v lékařské péči za posledních několik 
dekád vedly k nebývalému prodloužení délky 
života, což s sebou však také nese narůstající 
podíl stárnoucí populace – podle zprávy Orga-
nizace spojených národů po roce 2050 budou 
v populaci již převažovat lidé starší 60 let.(1) Na 
rozdíl od Čapkovy Eliny Makropulos se však 
u běžných smrtelníků s přibývajícím věkem 

zpomaluje obnova buněk a nevyhnutelně přibý-
vá chronických onemocnění, kůži nevyjímaje. 
Přestože stárnutí je často vnímáno jako to, co se 
děje jen lidem starším, než jsme my, kůže nemi-
losrdně zrcadlí celkovou opotřebovanost našeho 
organismu – jak ostatně napsal Michal Horáček 
v písni Stáří: „Vlasy jak popel z cigaret a notně 
popraskanou pleť a rozpačitě říká: Hleď! Jsem 
tvoje stáří…“ 

Stárnutí kůže řídí vnitřní faktory dané geneticky, ale významně  
k němu přispívají také faktory vnější.
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Stárnutí kůže řídí vnitřní faktory dané geneticky, 
ale významně k němu přispívají také faktory vněj-
ší, mezi něž počítáme zejména sluneční záření, 
kouření, působení smogu a znečištěného prostředí 
obecně, životní styl včetně sociálního zázemí, psy-
chického stavu, míry stresu aj. Vliv i zdánlivě nevý-
znamného stresu dokumentuje studie, která sledo-
vala, mimo jiné, vliv simulovaného pětiminutového 
pracovního pohovoru na parametry bariérové funk-
ce kůže.(2) Přestože všechny dobrovolnice věděly, 
že pohovor je jen jako (a ve skutečnosti patrně  
o práci v obchodě s pneumatikami nestály), došlo 
u nich k významnému prodloužení doby potřebné 
k regeneraci poškození kožní bariéry. Podobný vliv 
měla i spánková deprivace. Když si představíme, 
kolik takových stresů dennodenně prožíváme, není 
divu, že se to na naší kůži projeví.

Navenek se stárnutí kůže projevuje ztrátou elasticity  
a vznikem vrásek, kůže je ztenčená, bledá až průsvit-
ná, s mramorovou pigmentací a stařeckými skvr-
nami, zranění se hůře hojí.(3) Histologicky je jednou  
z nevýraznějších změn zploštění dermo-epidermál-
ního spojení, ztenčení dermis i epidermis a úbytek 
melanocytů a Langerhansových buněk. Ve stratum 
corneum, které tvoří hlavní bariéru vůči ztrátě vody 
z těla a průniku cizorodých látek i mikrobů do orga-
nismu, však překvapivě nejsou patrné téměř žádné 
histologické změny.(4) Z funkčního hlediska však 
stárnoucí kůže pomalu, ale jistě ztrácí schopnost 
homeostázy, ochabují její bariéry permeabilitní, 
mechanické, imunitní, senzorické i termoregu-
lační a kůže se stává daleko zranitelnější vůči 
působení vnějšího prostředí. 

Změny v metabolismu bariérových lipidů
S přibývajícím věkem dochází ke změnám v meta-
bolismu celé řady látek včetně bariérových lipidů. 
Skupina T. Rawlingse popsala úbytek řady podtříd 
ceramidů s věkem, který byl nejvíce patrný v zim-
ních měsících. Popsali také zjevný nedostatek ky-
seliny linolové či neschopnost ji správně metabo-
lizovat, neboť tato esenciální mastná kyselina byla  

v acylceramidech nahrazována kyselinou olejovou.(5)  
To je v souladu s pozitivními vlivy přípravků s ob-
sahem esenciálních mastných kyselin na stárnoucí 
kožní bariéru,(6) neboť specifické uspořádání dvoj-
ných vazeb ve zbytku kyseliny linolové v acylce-
ramidech je nezbytnou podmínkou pro kovalentní 
vazbu těchto ultradlouhých lipidů na korneocytální 
obálku. 

Změny v hladinách bariérových lipidů s věkem je 
však téma poněkud kontroverzní, neboť v literatuře 
najdeme značně rozdílná data – od úbytku lipidů ve 
stratum corneum o 30 % po hodnoty srovnatelné  
s mladšími věkovými skupinami.(1,4,6,7) Transepi-
dermální ztráta vody v klidovém stavu většinou ne-
bývá u starších lidí výrazně změněna, některé prá-
ce popisují i nižší hodnoty.(6) Bariéra vůči prostupu 
látek z vnějšího prostředí včetně léčiv je navzdory 
očekávání také pro většinu látek podobná.(8) Správ-
né pochopení těchto dat komplikuje také fakt, že 
není možné zcela rozlišit mezi příspěvky vnitřních  
a vnějších faktorů. Zdá se však, že nepříliš rozsáhlý 
úbytek některých bariérových komponent je stár-
noucí kůže zhruba do 80 let věku schopna kom-
penzovat tak, aby zachovala klidovou ztrátu vody 
na akceptovatelné úrovni, což je u suchozemských 
savců její primární role. 

Na rozdíl od nejednoznačných změn v klidovém 
stavu se však snížená aktivita enzymů, které syn-
tetizují bariérové lipidy, jednoznačně projeví po po-
škození bariéry, kdy se doba nutná k její obnově  
s věkem výrazně prodlužuje.(6,7) Zpomalené dopl-
ňování lipidů je způsobeno sníženou expresí či ak-
tivitou enzymů, které syntetizují ceramidy (ceramid 
syntáza) či je uvolňují z prekurzorů (kyselá sfingo-
myelináza.(9) Některé studie naznačují, že topická 
aplikace hlavních tříd lipidů stratum corneum, tedy 
směsi ceramidů, mastných kyselin a cholesterolu, 
zrychluje návrat propustnosti kůže po poškození  
k původním hodnotám u stárnoucích myší i lidí.(10) 
Jiná studie ukázala, že topická aplikace emolient-
ního přípravku s obsahem lipidů stratum corneum 
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dvakrát denně po dobu 30 dní nejen zlepšila per-
meabilitní bariéru, hydrataci a pH, ale také snížila 
hladiny cirkulující hladiny prozánětlivých cytokinů 
u stárnoucích lidí.(11) Tyto studie naznačují terapeu-
tický potenciál těchto lipidů nejen pro regeneraci 
kožní bariéry, ale i jako prevence chronického zá-
nětu.

Zvýšení pH stratum corneum
Velký vliv na bariérovou funkci kůže má i postup-
ná ztráta kyselého prostředí ve stratum corneum  
v důsledku stárnutí (pH se zvyšuje až o jednu jed-
notku – tj. koncentrace protonů je přibližně deset-
krát nižší).(12) V důsledku stárnutí ochabují všechny 
tři základní mechanismy, které zajišťují správné pH 
kožní bariéry, tedy aktivita protonové pumpy NHE-
1, aktivita fosfolipázy sPLA2, i osa filaggrin-histi-
din-urokanová kyselina.(6,12) Kyselé prostředí ve 
stratum corneum a) je nutné pro správnou funkci 
enzymů β-glukocerebrozidázy a kyselé sfingomye-
linázy, které uvolňují ceramidy z jejich prekurzorů 
po vylití z lamelárních tělísek do mezibuněčného 
prostoru na rozhraní stratum granulosum a stra-
tum corneum, b) inhibuje proteázy, které štěpí 

korneodesmozomy, c) drží na uzdě prozánětlivé 
cytokiny a d) chrání před kolonizací patogenními 
mikroorganismy („kyselý kožní plášť“). Nedávno 
jsme zjistili, že okyselení mezibuněčného prosto-
ru mezi stratum granulosum a stratum corneum 
je také nezbytnou podmínkou pro správné uspořá-
dání bariérových lipidů do multilamelárních útvarů 
(dosud nepublikovaná data). Posun pH směrem  
k neutrálním hodnotám u stárnoucí kůže má tudíž 
za následek zpomalení syntézy bariérových lipidů  
i jejich horší uspořádání ve stratum corneum, sní-
ženou soudržnost stratum corneum, vznik zánětli-
vého prostředí a větší náchylnost k infekcím. Řada 
studií pak popisuje, že snížení pH stárnoucí kůže 
pomocí topické aplikace emoliencia o pH 4 vede ke 
zrychlení její regenerační schopnosti.(6)

Změny epidermálního gradientu  
vápenatých iontů
S přibývajícím věkem dochází také ke změnám  
v distribuci vápenatých iontů v epidermis. Fyzio-
logický gradient Ca2+ s maximem ve stratum 
granulosum a strmým poklesem ve stratum cor-
neum reaguje na různící se potřeby keratinocytů 
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ZMĚNY BARIÉROVÉ FUNKCE KŮŽE V DŮSLEDKU STÁRNUTÍ

ZÁVĚR
Prodloužení délky života daleko za hranici 50 let je něco, s čím evoluce nepočítala. 
Přestože existují jedinci, kteří si udržují mladistvý vzhled, jasnou mysl a energii i daleko 
po sedmdesátce, stárnutí vede nevyhnutelně k oslabení funkce všech kožních bariér 
– permeabilitní, mechanické, imunitní, senzorické i termoregulační. Péče o stárnoucí 
kožní bariéru musí zahrnovat jemné, nedráždivé čištění bez zbytečného tření (ideálně 
bez použití klasických, příliš alkalických mýdel), vhodnou hydrataci a ochranu bariéry 
(jako výhodné se jeví i doplnění esenciálních mastných kyselin a směsi kožních lipidů, 
tj. ceramidů, mastných kyselin a cholesterolu, dále glycerolu, případně látek stimulu-
jících syntézu kyseliny hyaluronové), každodenní fotoprotekci (za současného dopl-
nění vitamínu D). Přípravek určený k péči o stárnoucí kůži by měl ideálně mít pH 4–5 
a měl by být balen tak, aby se seniorům dobře používal – tj. dbát např. i na snadnou 

PODĚKOVÁNÍ Děkuji projektu GAČR/DFG 19-09135J za finanční podporu.

(proliferace/diferenciace) a reguluje tvorbu kožní 
bariéry. S přibývajícím věkem klesá schopnost 
pumpovat vápenaté ionty do stratum granulo-
sum,(12,13) což má za následek sníženou schopnost 
tvořit korneocytální obálku, tedy vysoce zesíťova-
nou bílkovinnou vrstvu na povrchu korneocytů, na 
kterou se pak kovalentně váže monovrstva ultra-
dlouhých ceramidů. Například množství lorikrinu  
u stárnoucí kůže klesá z cca 80 na 50 %.(12) Všech-
ny tyto změny přispívají k oslabené permeabilitní  
i mechanické bariéře. 

Snížená exprese filaggrinu
Snížená exprese filaggrinu(12,13) nemá za následek 
pouze zvýšení pH u stárnoucí populace. Vzhledem 
k tomu, že filaggrin je zodpovědný za shlukování 
keratinu, jsou jeho nedostatkem postiženy mecha-
nické vlastnosti korneocytů. Ke snížené odolnosti 
kůže vůči mechanickému poškození, křehkosti 
kůže neboli dermatoporóze (termín odvozený od 
osteoporózy, tedy křehkosti kostí) přispívá také 
ztráta hyaluronové kyseliny.(14) Produkty hydrolýzy 
filaggrinu jsou pak zodpovědné za udržení vody ve 
stratum corneum a jejich nedostatek tak, spolu se 
sníženou expresí akvaporinu 3, sníženým množ-
stvím glycerolu a kožního mazu, přispívá k nedo-
statečné hydrataci kůže u starších lidí a nepřímo 

se podílí i na exacerbaci zánětu a svědění, které 
pak dále přímo i nepřímo poškozují bariéru.(6)

Inflammaging
V důsledku snížené hydratace, vyšší propustnosti 
pro škodlivé látky z vnějšího prostředí, zvýšeného 
pH a změn v poměru přirozené a získané imunitní 
odpovědi dochází k rozvoji mírného a asympto-
matického, leč chronického zánětlivého prostředí 
doprovázejícího stárnutí, které se označuje termí-
nem inflammaging.(15) Tento stav vede k infek-
cím, zpomaluje hojení ran a startuje bludný kruh 
zhoršování bariérových funkcí kůže. Problémem 
je také svědění, které dále poškozuje kožní bari-
éru (přímo některými mediátory nebo nepřímo 
škrábáním), zhoršuje spánek a celkový psychický 
stav (jasně byl prokázán vztah svědění ke klinické 
depresi i sebevražedným tendencím). Postupem 
času dochází k i zánětu systémovému, který vy-
tváří prostředí pro vznik či zhoršení řady chorob, 
např. Alzheimerovy nemoci, diabetu, osteoporózy 
či kardiovaskulárních chorob. Existuje dokonce 
hypotéza, že zánět v kůži je hlavním spouštěčem 
systémového chronického zánětu a korekce epi-
dermální dysfunkce může být zajímavou možnos-
tí, jak inflammaging do jisté míry omezit či zpo-
malit nástup komplikací.(6,11)
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otevíratelnost balení. Je také vhodné nezanedbávat psychologické aspekty stárnutí 
kůže – člověk se ve své kůži musí cítit dobře. Důležitým aspektem u ležících či špatně 
se pohybujících pacientů ve 
vysokém věku je pak zajis-
tit adekvátní vzdělání zdra-
votnického personálu, který 
péči o jejich kůži vykonává.

Prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
Skin Barrier Research Group, Univerzita Karlova  
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203 
500 05 Hradec Králové
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VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Horšia forma aftóznej stomatitídy s väčšími  
a dlhšie sa hojacimi ulceráciami je:
a) forma major 
b) forma minor 
c) obe formy tvoria rovnako veľké ulcerácie  

a hoja sa rovnako dlho 
d) M. Behcet

Medzi najčastejšie kontaktné alergény  
v dutine ústnej patria:
a) kovy Ni, Cr, Co, Pd, amalgám
b) pryskyřice
c) propolis 
d) ústne vody 

Tkáňové inženýrství kombinuje při tvorbě 
umělých náhrad
a) pouze buňky a signální molekuly
b) pouze buňky a nosiče
c) pouze signální molekuly a nosiče
d) buňky, signální molekuly a nosiče

Hydrogely jsou schopné vázat
a) nízké množství vody
b) vysoké množství vody 
c) nevážou vodu vůbec
d) vážou pouze ledové krystalky vody

Decelularizované nosiče obsahují
a) neporušené buňky
b) neporušené mezibuněčné spoje
c) neporušenou extracelulární hmotu
d) neporušená buněčná jádra

Během stárnutí kůže se pH stratum corneum
a) zvyšuje
b) snižuje
c) nejprve zvyšuje, pak snižuje
d) nemění

Doba nutná k opravě poškození lipidové  
kožní bariéry se ve stáří
a) zkracuje
b) prodlužuje
c) nemění
d) poškození je nevratné

Množství vápenatých iontů v epidermis  
se s narůstajícím věkem
a) snižuje
b) zvyšuje
c) vápenaté ionty jsou nahrazeny hořečnatými
d) nemění, ale zplošťuje se jejich gradient

Který typ komprese se používá nejčastěji? 
a) prograsivní
b) degresivní
c) intermitentní
d) přístrojový pneumatický

Bod B1 leží
a) nad kotníkem
b) mediálně asi 12 cm nad kotníkem
c) pod kolenem
d) je identický s bodem „b" pro předpis punčoch
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PŘEDPOKLADY TVORBY 
OPTIMÁLNÍ KOMPRESE  
A KOMPRESIVNÍCH POMŮCEK
Resl, V.1, Leba, M.1, Soukup, R.2, Blecha, T.3, Řeboun, J.3   
1 Fakulta zdravotnických studií ZCU Plzeň
2 Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)
3 Fakulta elektrotechniky ZCU Plzeň

SOUHRN: Na bázi základních znalostí patofyziologie chronické venózní insuficience a principů kom-
presivní léčby jsou rozebrány biomechanické efekty komprese a vliv fyzikálních faktorů, včetně ma-
teriálů nutných při tvorbě optimální komprese. Důležitou součástí jsou objektivní a dynamická měření 
při návrhu a tvorbě nových kompresních prostřed-ků s cílem personalizace a compliance pacienta. 

KLÍČOVÁ SLOVA: kompresivní bandáž – kompresivní punčochy – efekt komprese – kompresní třídy 
– způsoby měření komprese – senzory, mechanizmy komprese – faktory ovlivňující tvorbu kompresních 
pomůcek 

SUMMARY: Biomechanical effects of compression and influence of physical factors have been discu-
ssed based on the basic knowledge of chronic venous insufficiency, patho-physiology and compression 
bandaging principles, including materials necessary for optimal creation of compression bandaging. Inde-
pendent and dynamic measure-ments are important part of the design and development of new compre-
ssion bandag-ing means targeting patient´s individualization and compliance.

KEY WORDS: Compression bandaging – Medical compression socks – Compression effect – Com-
pression classes – Ways of compression measurement – Compression sensors – Compression 
mechanisms – Factors affecting development of compression aids

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK:
DK – dolní končetina    SSI – static stiffness index
CHVI – chronická venózní insuficience    DSI – dynamic stiffness index

ÚVOD
Na počátku roku jsme v obsáhlejším článku uvedli 
anatomické a patologické podklady vzniku chro-
nické venózní insuficience, vliv fyzikálních záko-
nitostí, indikace, kontra-indikace, druhy, možnosti 

a způsoby měření komprese. V návaznosti se zde 
chceme věnovat poměrně složitým faktorům, které 
mají vliv na výběr, konstrukci a efektivitu kompres-
ních materiálů a dosažení optimálního interface 
tlaku.(35,55,58,59,62)
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Biomechanický efekt komprese
Úkolem žilního řečiště je umožnit zpětný tok krve 
do srdce. Vstoje působí návrat krve proti gravitaci. 

Mechanizmy umožňující návrat krve jsou:
a) působení sympatických nervů (žilní stěna ob-
sahuje buňky hladké svaloviny, které se smršťují 
vlivem sympatické inervace. Jejich kontrakce zvýší 
venózní návrat a působí proti gravitaci) 
b) svalová pumpa v lýtku (znamená až 50 % po-
třebné energie pro žilní návrat)
c) žilní chlopně. Při poruše nastává zpětný reflux 
krve, který vede k žilním onemocněním. (Kompre-
se zvýší tlak v žilách, otevřou se chlopně, při jeho 
poklesu se zavřou)
d) další mechanismy, méně významné jsou: vis  
a tergo, sací síla srdce, negativní nitrohrudní tlak  
a funkce tepennožilních zkratů.(55,56,58)

Komprese DK je tradiční léčbou i prevencí chro-
nické venózní insuficience (CHVI), včetně někte-
rých poruch lymfatických. Její patogenetický vliv 
ale není zcela objasněný. Jejím cílem je zmen-
šit transmurální tlak, tj. rozdíl tlaku mezi vnitřní  
i zevní stěnou vény použitím interface tlaku. Za 
účelem komprese se používají:
a) bandáže – jsou z jednoho kusu látky, navinuté na 
nohu, určené pro otoky, akutní a počáteční stupně 
CHVI. Řadí se sem dočasné, trvalé, vícevrstevné 
(4LB) obvazy, resp. systémy. Vyžadují odbornou 
zdatnost.(55,58)

b) kompresní punčochy a kalhoty z pružných tka-
nin, které jsou individuálně přizpůso-bené noze 
pacienta. Určeny jsou pro neakutní stupně CHVI, 
relativně není třeba velký zácvik použití.(40,55,58)  

c) dynamická pneumatická zařízení.(57)

Všechny systémy vytvářejí na kůži interface tlak 
(mezivrstevní, podbandážový). Jde vlastně o tera-
peutickou dávku tlaku, ale existují rozdíly v doporu-
čeních její výše. Pozoruje se zlepšení již při půso-
bení tlaku 20 mmHg,(40) podstatné pak při působení 
tlaku 60 mmHg vlivem zlepšení žilní pumpy.(39,40,44) 
Compliance pacientů u vyšších tlaků nebývá dob-
rá. Často se za optimální považuje tlak, který ještě 
pacient toleruje. Interface tlak je značně ovlivněn 
také pozicí těla,(48) dále způsobem aplikace (naví-
jení, překrývání), nošením více vrstev materiálů, 
více punčoch na sobě a kombinací faktorů (10,11,28)  
a dalšími vlivy (viz dále).

Princip komprese se na první pohled jeví jedno-
duchý: aplikovaný tlak se přenáší z kůže na měk-
ké tkáně, tj. tuk, svaly, na žíly se snahou o redukci 
jejich průměru a tím i objemu krve v noze. Účinek 
je empiricky i objektivně doložen, ale mechani-
zmus není zcela jasný. Jistě se na efektu podílí 
generování interface tlaku, což lze celkem dobře 
měřit, ale vyšetřit samotný způsob přenosu tla-
ku je náročné. Pokusem o řešení jsou numerické 
simulace, které provedl Chassagne et. al.(30,31,32) 
Pro standardizaci kvantity a měření aplikovaného 

Kompresní třída tlak [mmHg]
  USA  VB  Francie  SRN

I  15–20  ≤20  10–15  18–21
II  20–30  21–30  15–20  23–32
III  30–40  31–40  20–36  34–46
IV  40  41–60  36  49

Ta
b

. 1

Tlaky měřené v bodě „B“ uváděné pro různé kompresní třídy a země.(54)
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Třídění kompresního stávkového (pleteného) zboží 
– punčoch – je také rozdílné v různých zemích. Pro 
punčochy se doporučuje nejméně 18–24 mmHg 
a až 35 mmHg u kotníku pro prevenci bércových 
vředů.(17,24,38,42) Elastické kompresní punčochy mají 
lékařsky schválený klesající kompresní gradient od 
distálních partií proximálně. Komprese je určena 
na kůži v okolí kotníku (v místě B – Obr. 1) (Comi-
tee European de Normalisation (CEN) ENV 12718). 
Podle standardu JEADV z roku 2016 (24) jsou kom-
presní třídy v rozmezích tlaků: viz Tab. 3.

V různých státech se liší ale i indikace terapeu-
tické komprese: např. v Rakousku, Německu, ale  
i u nás, se za standard považují punčochy a elas-
tické bandáže a poměrně často i nepružné obvazy. 
Ve Francii převažují elastické punčochy a bandáže. 
V Anglii převládají čtyřvrstevné obvazy. V Nizozem-
sku se především používá nepružných obvazů, 
zejména u vředů a také pneumatická střídavá kom-
prese.(5,22,36,37) 

Bod „B1“: Poměrně nově užívaný bod v místě pře-
chodu Achillovy šlachy v m. gastrocnemius, resp. 
mediálně a od kotníku proximálně 12–14cm.(29,51) 
Především se používá jako standardní bod při ur-
čování indexů statické a dynamické tuhosti (SSI, 
DSI – viz níže). 

Bod „C“: největší obvod lýtka

tlaku se používají in vivo vybrané body uvedené 
na Obr. 1.(50)

Bod „B“ – přímo nad kotníkem (referenční bod vý-
robců punčoch, bod nejčastějšího výskytu vředů.
(8, 58) Jde o nejdůležitější místo ke stanovení tlaku 
punčoch, nicméně se přihlíží i k morfologii paci-
entů, především k obvodu lýtka. Byly vytvořeny  
i dřevěné modely nohou (tzv. nohy Hohenstein),(1) 
což vedlo k sestavení kompresních tříd, které se ale 
bohužel liší stát od státu (Tab 1.). 

Doporučené tlaky a kompresní třídy
Kompresní terapeutické systémy lze roztřídit podle 
produkovaného tlaku na modelu končetiny na kot-
níku při laboratorním testování. Bohužel je nomen-
klatura dosti nejednotná. Mezinárodní konsenzuální 
skupina doporučila systém kategorizace kompres-
ních obvazových systémů (Tab 2.).(69)

Kategorie Tlak

Nejmírnější < 20mmHg
Mírný  ≥ 20-40mmHg
Silný  ≥ 40-60mmHg
Velmi silný  ≥ 60mmHg

Ta
b

. 2 Doporučená kategorizace kompresních  
obvazových systémů

Kompresní třída   tlak [mmHg] tlak [hPa]

A (lehká)    10–14  13–19
Třída I. (mírná)   15–21  20–28
Třída II. (střední)   23–32  31–43
Třída III. (silná)   34–46  45–61
Třída IV. (extra silná)  49  65
Kompresní třída A (lehká) je antitrombózní bez tlakového gradientu!

Ta
b

. 3

Podle standardu JEADV z roku 2016 (24) jsou kompresní třídy v následujících rozmezích tlaků
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K posouzení mechanických vlastností bandáží se 
dnes také užívá především Index statické tuhosti 
(SSI), který je určován rozdílem tlaku mezi aktiv-
ním stáním a polohou vleže naznak. Je-li SSI vyšší 
než 10 mmHg, jde o nepružnou bandáž.(48,49) 
Vzorec SSI:
SSI = (hodnota tlaku vstoje) – (hodnota tlaku  
v poloze naznak) [mmHg]

Dalším ukazatelem je Index dynamické tuhosti 
(DSI).(29, 44, 45, 49, 51)

Vzorec DSI:
DSI = (tlak v poloze naznak a dorzální flexi)  
– (tlaku v poloze naznak) [mmHg]

Měření tlaku – užívané technologie
Pneumatická a elektropneumatická. Oba senzory 
jsou snadno použitelné, cenově dostupné, ale kva-
lita měření závisí na uživateli. Detekují lépe prosto-
rové střídání tlaku na noze a mají dobré rozlišení, 
které je dobře přizpůsobitelné rozsahu tlaku měře-
ného na noze. 

Kapacitní a odporová. Tyto dva druhy senzorů lze 
zabudovat do kompresní soustavy, umožňují mě-
ření v několika bodech současně; jsou to tedy „tlak 
mapující systémy“. Kapacitní senzory obvykle mají 
nízkou chybu měření, jsou dražší, odchylky bývají 
významnější při dynamických způsobech než sttic-
kých. Odporové mají dobré rozlišení, cenově jsou 
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Způsoby komprese
Nejčastější a také široce uznávaný je degresivní 
způsob použití, hlavně u punčoch, ale i u obvazů, 
tj. tlak se postupně snižuje od kotníku ke koleni (je 
to způsobeno kuželovitým tvarem nohy, tj. poloměr 
křivosti u kotníku je menší než v lýtku. Takový tlak 
navíc působí proti gravitaci (58,59) (Obr. 2). 

V poslední době se vyskytly práce užívající jiný 
přístup, progresivní, kdy tlak apliko-vaný v lýtku 
v bodě „C“ je vyšší než na kotníku. Efekt byl zkou-
šen s punčochami i bandážemi.(30,31,41,43) U méně 
těžkých stavů je uváděn lepší účinek než u degre-
-sivního způsobu a pozitivní dopad na žilní návrat. 
Je však nutný ještě rozsáhlejší výzkum (63) (Obr. 2).

Pružnost je důležitou vlastností kompresních sys-
témů. U bandáží je definována jako schopnost 
materiálu navrátit se do původního tvaru (stavu) 
po natažení bez trvalé deformace.(12) Bandáže lze 
rozdělit do tří kategorií (Tab. 4): dlouhotažné (s pře- 
vahou elastických vlastností), krátkotažné (bez 
přísady elastických vláken (elastomer, kaučuk), tj. 
s nepružnými vlastnostmi) a na vyloženě tuhé po-
mocí působení tahové síly o velikosti 10 Ncm-1.(16,48)

O
b

r. 
1Kompresní tlaky dle standardu SRN (Hautarzt)  

a místa měření obvodů a indikace komprese 

Typ bandáže  Tažnost [%]

tuhé   0–10
krátkotažné  10–100
dlouhotažné  >100

Hlavní klinický dopad použití jednotlivých bandá-
ží spočívá v rozdílu tlaku, který vznikne při změně  
z polohy naznak do polohy ve stoje. U elastických 
bandáží se tlak i objem přizpůsobuje, rozdíly jsou při 
změně polohy těla menší. Naopak u krátkotažných 
(nepružných) bandáží je vzrůst tlaku vyšší, (12,43) tka-
niny jsou více odolné změně morfologie nohy (39,46)  
a pozorují se lepší výsledky při hojení vředů.(15)

Ta
b

. 4Třídění bandáží podle maximálního  
roztažení silou 10 N/cm

41



přístroje ovlivňuje především očekávané rozlišení, 
rozsah měření, přijatelná odchylka a cena. Význam 
může mít také velikost a zakřivení měřené plochy.
(9,14,18,19,25,30,34,51,66,68) Klinické studie se zaměřují přede-
vším vlivem a měřením komprese na žilní vředy, kře-
čové žíly, hlubokou žilní trombózu, postoperační stavy 
varixů, po provedené skleroterapii a zánětech žil. 

Používání kompresních punčoch otevřelo množství 
dalších otázek, jako stanovení optimální hladiny 
komprese, požadavky na tvar, konstrukci, mate-
riál, způsoby pletení, dobu používání, compliance  
a vzhled punčoch.(34,66) Důležité je používání univer-
-zálních standardizovaných zkušebních strojů. Part-
sch (46) vyhodnotil dobrou shodu měření in vivo a in 
vitro. Řada publikací se věnovala sledování a vzá-
jemnému porov-nání mnoha parametrů, jako objem 
nohy a jeho střídání, žilní návrat, krevní průtok kůží, 
vliv podílu neelastických materiálů.(14) včetně aktivit 
pacienta (64) nebo jeho tělesné pozice.(4,15,26,30) Kon-
statovalo se, že bandáže jsou příznivější pro různé 
tvary končetin a těžší případy, bohužel vyžadují větší 
erudici při aplikaci. Odhalila se i závislost použitého 
tlaku a mechanických vlastností bandáže, včetně 
edukace, ale přetrvává mnohdy nedostatečné poro-
zumění vzájemným vztahům mezi různými faktory  
a podstatou komprese.(25,27,31,32,33)

Klasifikace punčoch
V různých státech se liší podle místních směrnic, 

dostupné. Jejich citlivost bývá kritizována pro vliv 
povrchového zakřivení, ale tzv. piezoresistentní se 
zdají být méně ovlivněny.

Výrobci:
PicoPress (Neots Cambridgeshire, UK), Salzmann 
(Boston MA, USA), X-senzor (St. Gallen, Switzer-
land), Tekscan (Calgary Alberta, Kanada), Novel 
(Mnichov, Německo). 

Nejvíce publikací se zaměřilo na měření interface 
tlaku kompresních punčoch nebo kompresních ban-
dáží, především se používaly bodově pneumatické 
nebo elektrop-neumatické senzory.(52) Přičemž volbu 

O
b

r. 
2 Ilustrace komprese degresivní (I.)  

a progresivní (II.)

O
b

r. 
3

Ilustrace rozdílu SSI v leže naznak a vstoje pro pružné a nepružné bandáže (A), 
kolísání tlaku během chůze s pružnými a nepružnými materiály (B)
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Zákon podle Laplace vyjádřil shora a níže uvedeným 
schématem (Obr. 4) a vzorcem Chassange, (30)

který udává, že tlak p aplikovaný na nohu kompres-
ními punčochami je nepřímo úměrný poloměru kři-
vosti nohy R a přímo úměrný tažné síle na jednotku 
šířky punčo-chy T. Indexy 1 a 2 u proměnných jsou 
spojeny se směry v hlavních osách poloměrů za-
křivení (napříč a po délce nohy).

PŘEDPOKLADY TVORBY OPTIMÁLNÍ KOMPRESE A KOMPRESIVNÍCH POMŮCEK

většinou na degresivním principu poklesu tlaku 
(Tab 1.). Partsch určil, že uzávěr malých safén se 
dosti liší od 15 mmHg vleže, po 75 mmHg vstoje.
(47) Také se prokázalo, že 32 % ne-dosahuje poža-
dovaného cíle, a dokonce ¼ z toho může způsobit 
klinické komplikace. 

Modelování tlaku podle zákona Laplace
Léta používaný zákon Laplace byl klasický způsob, 
jak určit tlak aplikovaný kompresí na tělo.(65) Užívá 
se zvláště pro kvalifikaci punčochy ve francouz-
ském standardu (1) představující (převádějící) textil-
ní tuhost na tlak. Je uveden i v guidelines EADV.(24)

Zákon Laplace navrhli Pierre Simon de Laplace  
a Thomas Yang v 1805. Popisuje rozdíl tlaku mezi 
dvěma kapalinami (např. kapičky v emulzích, ka-
pilárách). Tento rozdíl tlaku souvisí s povrchovým 
napětím a poloměrem zakřivení. Toto bylo poz-
ději aplikováno pro rozhraní (interface) kapalina/
membrána a je nyní dobře zakotveno i v medicíně  
u plicních alveolů i krevních cév, jejichž funkce 
může být popsána záko-nem Laplace, což bylo ná-
sledně využito i u kompresní terapie.(65)

Vzorec platí za následujících podmínek:
1) Odhadovaný tlak platí pouze pro konvexní po-
vrchy. Jestliže je zakřivení konkávní, je tlak nulový, 
textilie nebude v kontaktu s tělem. 
2) Předpokládá se, že dva směry trakce korespon-
dují se dvěma hlavními poloměry křivosti; tento 
předpoklad je odůvodněný pro zařízení aplikovaná 
na nohu, která jsou většinou válcovitá, s jedním 
převažujícím směrem. 
3) Textilie je pro zjednodušení považována za blá-
nu, s chováním bez stlačení a ohy-bu.
4) Zákon Laplace předpokládá, že textil je natažen, 
nebo se na těle pohybuje bez tře-ní. V určitém spe-
cifickém případě komprese nohy není tento před-
poklad splněn, jinak by se tento kus oděvu sesunul 
na kotník pacienta, jak ukázal Chassagne.(31)

Kvůli těmto omezením se autoři snažili upravit zá-
kon podle Laplace tak, aby bral v úvahu další jevy. 
Běžná prezentace zákona zahrnuje počet vrstev  
v obvazu.(59) Mnoho autorů diskutuje platnost záko-
na porovnáním experimentů na modelech no-hou 
nebo skutečných nohou pacientů s protikladnými 
závěry.(2) I když žádný autor přímo neodmítá zákon 
podle Laplace, stále ještě chybí dostatečný ana-
lytický popis ve spojení se získáním predikce tla-
ku s dostatečnou přesností. Podle Chassagne (32) 
deformace nohy (zvláště během navíjení bandáží)  
a adheze jsou dva hlavní faktory ovlivňující přes-
nost predikce tlaku/přítlaku. První pokus o pře-
konání tohoto omezení byl navržený,(7) ale jediný 
komplexní přístup, jak vyřešit tento problém, je 
numerické modelování (viz níže). 

Na základě klinických studií s generováním inter-
face tlaku textiliemi je zjevné, že jde o komplexní 
a komplikovanou problematiku, vyžadující mode-
lování, simulaci, posouze-ní všech aspektů vlivu 
na měkké tkáně, žilní uzávěr, elasticitu. Autoři ře-
šili, zda je zá-kon Laplace dostačující k širokému 
praktickému použití,(64,68) především z hlediska 
individualizace vlivu morfologie pacienta. Ukáza-
lo se, že se značně střídá profilu tla-ku na noze. 

O
b

r. 
4Schéma zákona dle Laplace a Yanga
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způsobem je MRI, která poskytuje detailní po-
pis všech tkání, menší výstup skýtá počítačová 
tomografie (CT). Ultrazvukové metody jsou jistě 
nejdostupnější, umožní znázornit lokální detaily, 
ale ne komplexní měření. Byly snahy o vytvoření 
geometric-kého modelu ze získaných dat, které 
spočívaly v segmentování obrazu a mřížkováním 
se získal potřebný výsledek.(43,67) Dalším přístupem 
byly metody multimodality,(60) slučující výhody MRI 
a ultrazvuku. Nicméně zmíněné metody nejsou 
vhodné pro po-užití v denní běžné klinické praxi. 
Nejpodstatnější je jistě informace o interface tlaku 
na povrchu nohy. Novým přístupem bylo použití 
3D optického snímače, které se uká-zalo být vý-
znamnou alternativou. Jedná se o zařízení komerč-
ně dostupné, bez ozařo-vání, rychle se jím získá 
obraz povrchu nohy v každé pozici.(20,33) Nastíněné 
meto-dy sledují především cíl zavádět specifické  
a individualizované přístupy k pacientovi. 

Závěry řeší vliv vnitřních mechanizmů elastické 
komprese na účinnost léčby:
a) mechanické vlastnosti měkkých tkání, resp. tu-
host (pružnost) tkání lýtka, mají za-nedbatelný vliv 
na hodnotu interface tlaku, neboť jsou jen v určitém 
rozsahu defor-movatelné, ale ovlivňují přenos tlaku 
k žílám.(67)

b) geometrie a mechanické tkáňové vlastnosti mají 
silný (prostorový) dopad na vnitřní distribuci tlaku 
a zvláště účinkují na hluboké žíly, ale stav může být 
značně rozdílný od pacienta k pacientovi. Zjištění by 
mohlo vést k návrhům specifické léčebné strate-gie
c) odezva povrchních žil na kompresi podléhá 
třem hlavním faktorům: rozměrům žíly, lokálnímu 
poloměru zakřivení nohy a tuhosti tuku. Účinek na 
hluboké žíly naopak může být znatelný vleže, ale 
ve stoje je efekt komprese malý při porovnání se 
stahem svalů

Interface tlak je na jedné straně podmínkou získání 
očekávaných vnitřních efektů, ale na druhé straně 
může být pouhým kompromisem, aby pacient sou-
hlasil s léčbou.

Dospělo se k tomu, že by bylo vhodnější měřit 
plošnou distribuci tlaku, nejen místní bodový tlak 
nebo jen průměry měření,(6,21) které je nespolehli-
vé na za-křivených plochách nohy.(3) Je třeba brát  
v potaz i vliv velikosti snímače, protože je-ho geo-
metrie může změnit vygenerovaný tlak kompresní 
textilií.(32) Deformace nohy, kterou způsobí kompre-
se, není rovněž zcela zanedbatelná. Je třeba činit 
pokusy ne-jen na tvrdých dřevěných modelech, ale 
i na měkkém fantómu nohy a hlavně na sku-tečných 
pacientech. Velký význam má i přilnavost materiálu 
a jeho skluz po noze. Tak byl představen zajímavý 
numerický přístup, kdy zákon Laplace byl upraven 
pro vypo-čet interface tlaku jako funkce lokálních 
poloměrů křivostí nohy, které se získaly po-mocí 
magnetické rezonance (MRI) z celé nohy a úspěšně 
se jich použilo k modelo-vání interface tlaku přímo 
během pohybu u kompresních punčoch.(13,19)

Punčochy, které jsou jednovrstevné, jsou méně 
komplikované než kompresní bandá-že. Je tomu 
tak proto, že i samotné obvazy se alespoň mini-
málně samy překrývají, při-čemž se více obvazu 
či obvazů často vrství na sebe. Vznikají tak třecí 
efekty mezi vrst-vami a navíc mezi kůží a obvazem.

Zjištění vyvolalo rozvoj specifického modelování  
a simulování navíjecího postupu bandáže a také 
snahu o rychlý odhad tlaku na každém trojrozměr-
ném (3D) obrazu nohy i přenos mechanických sil 
skrz měkké tkáně.(28,56) Zjistilo se, že tření bandáže 
po bandáži, tření kůže s bandáží, je velmi citlivé, 
bandáže inklinují ke klouzání smě-rem dolů a povo-
lí, jsou-li tyto třecí efekty moc malé.(14) Samozřej-
mě, nejvlivnějším parametrem je tenze bandáže.  
I když přichází v úvahu ještě cyklus chůze, obdo-
bí dne, vlivy vlhkosti materiálu, hydratace celého 
tlakového pole v měkkých tkáních, vnitřní mor-
fologie lidské nohy i podíl tuku ve svalové tkáni.
(23,30) Poznatky se získaly mag-netickou rezonancí 
(MRI) a ultrazvukovými obrazy při studii účinku 
kompresních punčoch na žilní uzávěr povrchních 
a hlubokých žil.(60,61) Nejbohatším zobrazova-cím 
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Co lze říci o vlivu a problematice interface 
tlaku

aplikace bandáže je citlivý úkon, který je velmi 
závislý na technice a provádějícím. Důsledkem 
může být značná variabilita interface tlaku apliko-
vaného na kůži a mě-la by se tomu věnovat do-
statečná pozornost. Kontrola nad tahem bandáže 
a apli-kační technika jsou klíčové pro interface tlak

tření bandáže o kůži má významnou roli u kom-
presních obvazů. Je podstatné k udržení navinu-
tého obvazu a ochraně před jeho spadnutím. Bylo 
prokázáno, že účinek na vygenerování tlaku lze 
objasnit zákonem dle Laplace

Hlavní parametry pro kompresní punčochy nebo 
ponožky jsou tuhost, velikost punčo-chy a nohy, 
které mají vliv na interface tlak. Hodnoty jsou důle-
žité pro výběr kompres-ní třídy i indikace. Některé 
studie poukázaly na různé tlakové distribuční zá-
konitosti pro různé morfologické vlastnosti nohou 
(např. kulaté příčné řezy nohy). O těchto skuteč-
nostech se většinou neuvažuje, ačkoli mohou mít 
důležitý vliv na komfort a dodržení naordinované 
léčby. Většina těchto poznatků se ale získala při 
statických simulacích a měla by být potvrzena za 
dynamických podmínek. Uvedená fakta mohou mít 
význam nejen pro porozumění elastických kom-
presních mechanizmů, ale i pro volbu léčebného 
managementu a personalizaci léčby. Externí konfi-
gurace nohy lze využít k odhadu individuální distri-
buce interface tlaku. Jde i o možnost přesnějšího 
vysvětlení funkce vícevrstevných bandáží. Skuteč-
nosti mohou vést ke zlepšení edukace praktických 
lékařů při používání kompresní bandáže.(30)

Perspektivy a směry výzkumu
Poslední klinické studie uvádějí, že maximální vyví-
jený tlak by neměl ve stoji převyšo-vat 70 mmHg. 
Vhodné je zaměřit se na prevenci komplikací z nad-
měrného tlaku. Rovněž je třeba se věnovat závis-
lostem aplikovaného tlaku na čase, druhu pletení, 
mechanickému chování textilního zboží, objemovým 
změnám nohy, denní aktivitě pacienta. Svalový stah 

v lýtku a v noze by měl být řešen v dynamické bio-
mechanice modelu končetiny, včetně chodidla a vzá-
jemných vztahů těchto skutečností. Žádný numeric-
ký přístup zatím nepopsal časově závislé fenomény, 
neboť je to technicky náročné (např. i na PC čas). 

Výsledný tlak komprese jednoznačně ovlivňuje: 
materiál (pružný, nepružný), způsob vázání, po-
čet otáček a překrývání jednotlivých vrstev, napětí 
utahování, ústup otoku, funkčnost talokrurálního 
skloubení, pohyb a poloha těla, gravitace, rozměry 
dolních končetin. 

Důležitá je přizpůsobitelnost kompresní pomůcky 
velikostem i individuálním morfolo-gickým odchyl-
kám nohou. Kromě vzhledu (výběr barev a odstínů) 
je nutné se věnovat kvalitě, vlastnostem a složení 
materiálů, aby vyhovovaly škále zmíněných poža-
davků, tj. co největší personalizace a compliance 
pacienta. Obvazy, resp. bandáže a punčo-chy, mají 
své specifické vlastnosti a také rozdílné využití. Ne-
lze pozitivní vlastnosti obou druhů komprese spojit? 
Stejně tak by pomůcka měla splňovat výhody více-
vrs-tevných materiálů, ale bez nutnosti speciálních 
dovedností. Pomůcka by měla splňo-vat snadné 
mytí, ošetřování kůže zdravé i patologické, snad-
nost navlékání, a to i u málo pohyblivých jedinců. 
Přikládání komprese by nemělo vyžadovat příliš od-
borných znalostí postupu. Komprese má splňovat 
přizpůsobitelnost pracovnímu klidu a odpo-činku  
a musí být účinná i při pohybu. Výrobcem by měly 
být deklarovány vlastnosti materiálu (tuhost, pruž-
nost) in vitro i in vivo zjištěné statické i dynamické 
indexy tu-hosti a amplitudy. Lékař by měl mít před-
stavu i o tlaku vyvíjeném nejen na noze od kotníku 
vzhůru, ale i na plosce nohy. Ideální by byla přizpů-
sobitelnost a dosažení odpovídajícího kompresního 
(interface) tlaku ve vztahu k diagnóze, ale i úprava 
na potřebnou výši i po odeznění otoku. Výborné by 
byly rovněž průběžné informace o dosaženém a prů-
běžném setrvalém tlaku, buď přímo na kompresní 
pomůcce, nebo přenášené telemetricky, aby nepů-
sobily rušivě dráty a zdroje proudu. Toto všechno 
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předpokládá nalezení optimálních senzorů, volbu 
jejich počtu a umístění. Příp. by pomůcka mohla 
zjišťovat jako prevenci druhotného poškození tlakem 
informace AB-BI. Pomůcka by měla mít možnost při 
potřebě vkládat inleje. Uvažovat lze i o možnosti při-
způsobování tlaku při změně polohy těla.

Více pozornosti by se mělo věnovat rozhraní kůže-
-textil (interface), neboť ne vždy by-lo dobře stu-
dováno ve vztahu ke kompresi. Kůže, která je při- 

rozenou ochrannou těla, může být kompresí dosti 
stresována, což může způsobit malou compliance 
pacienta. Námaha kůže, příp. „střihové vlivy“, mo-
hou vést až k vředům. Posuzování tohoto roz-hraní 
by mělo být studováno z lékařských i technických 
zorných úhlů. Studie by měly lépe charakterizovat 
chování kůže pod vlivem tlaku, dráždění, alergizace, 
vlhkosti, hydratace, mikrostruktury, hrubosti, pro-
dyšnosti tkanin i ve vztahu ke kožním choro-bám  
a jejich prevenci. Důležitá je i tepelná pohoda. 

Důležité je zajistit jednotné uvádění všech parametrů při klinických studiích, aby byly 
vzájemně porovnatelné a po laboratorních pokusech vždy následovaly dynamické 
testy na živých probandech. Zásadní je i objektivizace všech měřitelných dat ve vzta-
-hu k diagnóze a zábrana častých nevhodných „inovací“ léčby ze strany pacienta. Ze 
souhrnu ideálů je patrné, že sousto výzkumu je rozsáhlé a problematika řešení vel-
mi komplexní a komplikova-
ná. Úkolem níže citovaného 
projektu je alespoň částeč-
ně při-spět k řešení někte-
rých úseků tohoto tématu.
(30,52,53,58,59)
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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, atro� cká kůže, atro� cké 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, atro� e kůže, teleangiektazie, strie, folikulitida, 
hypertrichóza, periorální dermatitida, alergické kontaktní dermatitidy, depigmentace a koloidních milia, hypersenzitivní reakce včetně velmi vzácných případů angioedému a faciálního edému, velmi vzácně systémové účinky způsobující 
hyperkalcemii nebo hyperkalciurii, generalizovaná pustulózní psoriáza. Systémové reakce po topickém použití kortikosteroidů jsou u dospělých vzácné, avšak mohou být závažné (adrenokortikální suprese, katarakta, infekce, poruchy 
kompenzace diabetu mellitu a zvýšení nitroočního tlaku). Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádobka: může se roztrhnout, pokud je vystavena horku. Chraňte před slunečním zářením. 
Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nepropichujte nebo nepalte ani po vyprázdnění. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. Neuchovávejte v blízkosti vzniku jisker, otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. V blízkosti 
nádobky nekuřte. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: 46/254/16-C. Způsob výdeje a hrazení: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 10. 8. 2018. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte úplnou verzi souhrnu údajů o přípravku. 

Reference:
1. Koo J et al. J Dermatolog Treat. 2016 Mar; 27(2): 120-127 | 2. Lebwohl MG et al. J Clin Aesthet Dermatol; in press: | 3. Leonardi C et al. J Drugs Dermatol 2015; 14: 1468-1477 
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Reklama na léčivý přípravek.
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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

*PASI, index rozsahu a závažnosti psoriázy.

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

Reklama na léčivý přípravek.
Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku Kyntheum®, 22. 7. 2020. 2. Blauvelt A, et al. Rapid onset of action in patients with moderate-to-severe psoriasis treated with brodalumab: 
A pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (AMAGINE-2 and AMAGINE-3). 3. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 2015;373:1318 –28.


