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

Pokročilý
maligní melanom

v 1. linii

Pokročilý
renální karcinom

v 1. linii*

Metastazující NSCLC
v 1. linii – v kombinaci

s chemoterapií

Neresekovatelný 
maligní mezoteliom 

pleury v 1. linii

Metastazující
dMMR/MSI-H CRC

  u předléčených pacientů#

7356-CZ-2100102

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

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

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

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

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



„Tak už vám nalepili ty testy?“ zeptal jsem se pana Štístka, který 
už zase „kapal“ na Opdivu. Melanom stále stabilizovaný, ale pacient 
doma omítal chlívek, betonoval podlahu a uhnal si při tom vyrážku na 
rukou. Mohla to být iritace, ale podezírali jsme také chrom. „Chrom 
už prý nemáte,“ utrousil mimochodem. „To je radost,“ blesklo mi 
hlavou a zároveň se mi vybavily všechny ty měsíce snahy o po-
kračování dovozu epikutánních testů od Chemotechnique do České 
republiky. 

Ještě krátce po Sametové jsme si nechávali míchat testovací 
hapteny v lékárnách, ale pak pan Dr. Kratochvil v roce 1992 zařídil  
u firmy Merck Praha dovoz autorizovaných testů Trolab Hermal. Tes-
ty byly klasifikovány podle tehdy platného zákona jako zdravotnický 
prostředek. Po prodeji společnosti Hermal firmě Boots přestal Hermal testy vyrábět a autorizovanými testy 
se v Evropě staly výrobky společnosti Chemotechnique Diagnostics. Tyto testy u nás 18.6.2006 Trolab 
nahradily a byly SÚKLem klasifikovány jako zdravotnický prostředek rizikové třídy I. V roce 2015 začal 
platit nový zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Proto Dr. Kratochvil požádal o registraci 
testů podle tohoto nového zákona. SÚKL potvrdil registraci stanoviskem z 15.12.2015 a testy opětovně 
zařadil jako zdravotnický prostředek rizikové třídy I.

Po této anabázi předal hlavní hrdina našeho příběhu svou společnost Im-Bio Pharm Consult panu Jiřímu 
Trnkovi a sám ukončil smlouvu s „chemotechniky.“ Ti pak následně uzavřeli smlouvu s panem Trnkou  
o výhradní distribuci Patch Test Sets a pokračoval v distribuci. 

Na základě podání kompetitora v ČR dne 8.4.2019 zahájil SÚKL správní řízení pro chybějící náležitosti 
označení výrobků CE výrobcem. V návaznosti na to 20.9.2019 SÚKL rozhodl o stažení výrobku z trhu.  
Dr. Kratochvil se jménem pana Trnky proti tomuto rozhodnutí odvolal a řízení bylo zrušeno. Dne 21.11.2019 
ale SÚKL zahájil nové „správní řízení o určení, zda v případě výrobku Patch Test Sets jde o zdravotnický 
prostředek“.

Výbor České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s., podpořil zařazení testů mezi zdravotnické 
prostředky přípisem na SÚKL dne 28.11.2019. Ten pak 17.2.2020 přesto vydal nové rozhodnutí, že „Vý-
robek není zdravotnický prostředek“. Nevzal v úvahu, že jednou už dne 15.12.2015 rozhodl, že výrobek je 
zdravotnickým prostředkem a přitom se od té doby nezměnila ani legislativa, ani výrobek.

Dr. Kratochvil proto podal 5.3.2020 na MZ ČR odvolání na základě plné moci výrobce. Po delší době obdr-
žel dne 7.9.2021 rozhodnutí, že „napadené rozhodnutí SÚKL se ruší a správní řízení se zastavuje“. Tím zůsta-
lo v platnosti stanovisko SÚKL z 15.12.2015, že výrobek je v ČR zdravotnickým prostředkem rizikové třídy I.

Mezitím ale 26.5.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 89/2021 „Zákon o zdravotnických prostředcích 
a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů“. Tento zákon 
uvedl do české legislativy nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které epikutánní testy zařadilo mezi 
léčiva.

Výrobce Chemotechnique ale registraci svých výrobků jako léčivo nemá a dodává je lékařům ve Švéd-
sku a některých dalších zemích ve zvláštním režimu, který u nás nelze použít. Z firmy také odešel původní 
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majitel a nyní ji vede syn inženýr a snacha právnička. Ti se zřejmě v medicínské problematice epikután-
ního testování tolik neorientují a nepodnikli příslušné kroky, aby mohli testy dodávat do EU. Protože je ale  
Dr. Kratochvil přesvědčil o tom, že u nás jsou testy ještě zdravotnickým prostředkem, vydali distributorovi 
prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě a označením CE musí výrobky vybavit výrobce. Chemotech-
nique ale odmítl hapteny označit značkou CE, a proto mu je musel distributor pan Trnka vrátit. Následně 
pak výrobce ukončil smlouvu o výhradní distribuci výrobků v ČR. 

V této záležitosti existují s ohledem na stávající kritickou situaci v dermatologii dvě teoretická řešení.
V zákoně č. 89/2021 je uvedeno v části druhé § 4 písm. c) Ministerstvo zdravotnictví rozhoduje  

o povolení výjimky podle § 65. odst 1. kde je uvedeno: Ministerstvo může na základě žádosti poskytovatele 
zdravotnických služeb rozhodnout o povolení uvedení do provozu… na trhu není odpovídající prostředek 
a uvedení ZP na trh… v zájmu ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti nebo zdraví pacientů. A odst č. 4 
uvádí: V rozhodnutí orgán stanoví dobu, na kterou je uvedení na trh povoleno. 

Výbor ČDS proto požádal Ministerstvo zdravotnictví o urgentní umožnění distribuce testů Chemo-
technique v ČR bez CE označení do doby rozhodnutí EK (MDR), minimálně tedy pro rok 2022. Připo-
mněl, že během uplynulých dvou let opakovaně v předstihu žádal výbor i distributor o řešení distribuce, 
aby se předešlo krizové situaci nedostupnosti testovacích hapténů Chemotechnique. Plně odpovídající 
alternativa v ČR pro testování kontaktně alergických reakcí pro běžnou dermatologickou diagnostiku  
a pracovně-právní posuzování neexistuje. Zdůraznil, že se jedná o věc ve veřejném zájmu, protože 
absence testování může mít závažné zdravotní, právní i sociálně pracovní důsledky. Vše již bylo ostatně 
vysvětlováno v předchozích dopisech na SÚKL i MZ ČR. Proběhla i osobní urgence a zatím se musí 
vyčkat na rozhodnutí.

Druhým a zároveň dlouhodobě udržitelným řešením je oslovení jiné firmy, aby se rozhodla dovážet tes-
tovací hapteny do Česká republiky. V Rakousku a Německu je to například allergEAZEÒ. Ředitelem výrobní 
firmy Smart Practice Germany je Dr. Theodor Schumacher, který pracoval v Hermalu, kde byl vedoucím 
laboratoří a výroby Trolabu. Testy allergEAZEÒ jsou prakticky identické co do počtu a kvality s Trolabem. 
Testy jsou již registrovány v některých zemích EU podle platné EU legislativy. Teď už tedy „jen“ stačí pře-
svědčit americké vedení, aby zahájilo registraci testů v ČR a začalo je sem dodávat. ČR je ale bohužel malý 
trh a není tak jisté, že budou mít zájem investovat do zřejmě ztrátového projektu. 

Ukázali jsme si, že v současnosti je situace s nedostatkem testů složitá. Ideální by bylo, kdyby MZ 
udělilo dočasnou výjimku, testy by zůstaly dočasně zdravotnickým prostředkem s prohlášením o shodě 
výrobku vydaným výrobcem, ale bez označení CE. Uvidíme, s jakým stanoviskem nakonec ministerstvo 
přijde, a budeme nápomocni k tomu, aby reakční doba nebyla nepřiměřeně dlouhá.

„To nám to při povídání rychle uteklo,“ říkám panu Štístkovi. V balení už není ani kapka Opdiva, pacient 
se cítí dobře a chystá se vyrazit k domovu. Snad i náš příběh s testy bude mít stejně optimistický závěr.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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VÝŽIVA A JEJÍ ROLE  
U PACIENTA S DEKUBITY 
Bielaková, K.   Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno Bohunice 
        Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

SOUHRN: Správná výživa hraje v prevenci a léčbě dekubitů zásadní roli, protože k optimálnímu 
hojení této chronické rány je potřeba zajištění vyváženeho přívodu živin. Malnutriční pacienti jsou ve 
vyšším riziku vzniku dekubitů než pacienti dobře živení. Vzhledem k tomu, že výskyt dekubitů u hos-
pitalizovaných pacientů narůstá, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost zjištění malnutrice u těchto 
pacientů a včas intervenovat. 

KLÍČOVÁ SLOVA: dekubitus – malnutrice – intervence – GLIM 

SUMMARY: Nutrition and its role in patients with pressure ulcers. Proper nutrition plays a crucial role 
in the prevention and treatment of pressure ulcers, because the optimal supply of nutrients is necessary 
for the proper healing of this chronic wound. Malnutrition patients are at higher risk of developing pressure 
ulcers than well-nourished patients. As the incidence of pressure ulcers in hospitalized patients increases, 
it is necessary to pay increased attention to the detection of malnutrition in these patients and intervene 
in a timely manner.

KEY WORDS: pressure ulcers – malnutrition – intervention – GLIM

Malnutrici můžeme definovat jako stav výživy, kdy deficit, 
přebytek nebo nerovnováha energie, proteinů a ostatních 
nutrientů způsobuje měřitelné vedlejší účinky na tkáně/
formu těla, funkci a výsledný klinický stav.

ÚVOD
Dekubity patří mezi chronické rány, které se vy-
značují svým obtížným hojením a jsou vážným 
problémem nejenom u hospitalizovaných pacien-
tů, ale i u pacientů v domácím prostředí. Definu-
jeme je jako lokalizované poškození kůže a/nebo 
podkožní tkáně, obvykle nad kostním výčnělkem, 
které vzniká v důsledku tlaku nebo tlaku v kom-
binaci se střižným efektem. Výskyt dekubitů je 
obecně vyšší u specifických skupin, kterým hrozí 

zvýšené riziko.(1) Patří mezi ně starší pacienti, dále 
pacienti s potřebou paliativní péče, imobilní pa-
cienti a zvýšené riziko pozorujeme i u pacientů  
v intenzivní péči.

V České republice můžeme pozorovat nepříznivý 
trend s postupným narůstáním  počtu pacientů,  
u kterých byl dekubitus diagnostikován. Zatímco  
v roce 2010 byl dekubitus přítomen u 21 844 paci-
entů, v roce 2019 již byl diagnostikován u 30 590 
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Počet pacientů s dekubity v České republice v letech 2010–2019(2)

osob (287 případů na 100 tisíc obyvatel) (Graf 1).(2) 
Z celkového počtu pacientů, u kterých byl dekubi-
tus diagnostikován, bylo hospitalizováno 50,5 %  
pacientů. 

Co se týká celosvětových údajů, tak prevalence 
dekubitů v prostředí zdravotní péče na celém světě 
kolísá od 0 % do 72,5 %.(2) Prevalence dekubitů se 
v evropských nemocnicích pohybuje od 8 do 23 %,  
zatímco v domovech pro seniory jsou dekubity 2. 
a vyššího stupně přítomné u 11 % jejich obyva-
tel. Pokud dekubitus vstupně přítomen nebyl, tak  
v domovech pro seniory vznikne u 14 až 33 % je-
jich obyvatel.(3) 

Vzhledem ke stárnutí populace má tato proble-
matika stále větší dosah. Klíčové je myslet na to, 
že komplikace způsobené poruchami výživy pro-
dlužují hojení dekubitů a tím i dobu hospitalizace, 
podílejí se na ztrátě soběstačnosti a zhoršují cel-
kovou prognózu nemocného, často pak souvisí  
s umístněním do zařízení následní péče. 

Diagnostika malnutrice 
Malnutrici můžeme definovat podle Evropské 
společnosti pro výživu a metabolismus (ESPEN 
– The European Society for Enteral and Parenteral 

Nutrition) jako stav výživy, kdy deficit, přebytek 
nebo nerovnováha energie, proteinů a ostatních 
nutrientů způsobuje měřitelné vedlejší účinky  
na tkáně/formu těla, funkci a výsledný klinický 
stav.(4)

Nově využíváme v diagnostice malnutrice dopo-
ručení GLIM (The Global Leadership Initiative on 
Malnutrition). Jedná se o iniciativu významných 
nutričních společností – American Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), Fede-
racion Latino-americana de Terapia Nutricional, 
Nutricion Clinica y Metabolismmo (FELANPE), 
Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia 
(PENSA) a ESPEN s cílem vytvořit celosvětový 
konsenzus diagnostických kritérií malnutrice.(5) 
Prvním krokem v hodnocení nutričního stavu je 
screening rizika malnutrice. Pro identifikaci ne-
mocných v riziku podvýživy máme celou škálu 
screeningových nástrojů. U hospitalizovaných 
pacientů můžeme využívat Nutritional Risk 
Screening 2002 (NRS 2002), u ambulantních pa-
cientů zhodnocení pomocí Malnutrition Universal 
Screening Tool (MUST), dále Subjective Global 
Assessment(SGA), a pro geriatrické pacienty 
Mini Nutritional Assessment-Short form (MNA-
-SF).(6)

7VÝŽIVA A JEJÍ ROLE U PACIENTA S DEKUBITY 
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Postup při určení malnutrice podle GLIM(5,7)

V případě, že pacient ve screeningovém testu 
vyjde jako nutričně rizikový, následuje diagnos-
tika a zhodnocení stupně závažnosti podvýživy.  
V diagnostice malnutrice potřebujeme pět hlav-
ních kritérií, která rozdělujeme na fenotypová 
(neúmyslný váhový úbytek, nízký BMI, snížená 
svalová hmota) a etiologická kritéria (snížený 
příjem stravy nebo snížené vstřebávání živin  
a přítomnost závažného onemocnění nebo infek-
ce) (tabulka 1). 

Abychom mohli diagnostikovat malnutrici, je nut-
ná kombinace alespoň jednoho fenotypového  
a jednoho etiologického kritéria. Stupeň závažnosti 

malnutrice pak stanovujeme na základě fenotypo-
vého kritéria(7) (schéma 1).

V rámci diagnostiky malnutrice využíváme nutrič-
ní anamnézu, škály k zhodnocení stavu výživy, 
fyzikální a antropometrické vyšetření a v nepo-
slední řadě laboratorní metody. Laboratorní meto-
dy slouží jako podpůrné indikátory stavu nutrice. 
Je potřeba pamatovat, že stanovení albuminu 
může být užitečné při stanovení celkové prognó-
zy, ale nekoreluje dobře s klinickým pozorováním 
nutričního stavu; jeho hladina je ovlivněna také 
závažností zánětlivé reakce. Hladinu bílkovin 
dále kromě zánětu ovlivňuje také funkce ledvin  
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a hydratace. Proto je potřebné nezapomínat vyše-
třit renální parametry.

Odlišnost u seniorů
Důležitý je fakt, že u seniorů nad 70 let je doporu-
čená vyšší hodnota dolní hranice normy BMI než 
u dospělé populace, a to 22 kg/m2. Hodnota BMI 
u seniorů úzce souvisí s mortalitou, podle někte-
rých autorů zaujímá křivka charakterizující vztah 
mortality a BMI tvar písmene „J“. Metaanalýza 
ukázala, že optimální BMI se u seniorů pohybuje 
mezi 24,0–30,9 kg/m2, a nejnižší mortality je do-
sažena u BMI v  pásmu 27,0–27,9 kg/m2. Senioři 
v pásmu BMI mezi 21,0–21,9 kg/m2 měli o 12 % 
vyšší riziko mortality ve srovnání s referenčním 
BMI (23,0–23,9 kg/m2). Toto riziko se zvýšilo na 
28 % pokud BMI ≤ 20 kg/m2.(8) Zajímavá je infor-
mace, že u seniorů nebyla nadváha spojena se 
zvýšeným rizikem úmrtnosti, zvýšené riziko však 
bylo u pacientů na spodní hranici doporučeného 
rozmezí BMI pro dospělé. Vzhledem k tomu, že ri-
ziko úmrtnosti vzrostlo u starších lidí s BMI < 23 
kg/m2, je nutné pečlivě sledovat hmotnost v této 
věkové kategorii, aby bylo možné okamžitě řešit 
jakékoli ovlivnitelné příčiny úbytku hmotnosti. Je 
třeba si uvědomit, že hodnoty dané diagnostic-
kými kritérii iniciativy GLIM (BMI 22 kg/m2) jsou 
hodnotami hraničními.

Lze konstatovat, že příčiny podvýživy u stárnoucí 
populace jsou multifaktoriální.(9,10) Na jejím roz-
voji se mimo jiné výrazně podílejí polymorbidita 

a polypragmazie seniorů či socioekonomické pří-
činy. Prevalence malnutrice u hospitalizovaných 
seniorů kolísá podle různých autorů od 22 % až 
do 45 % hospitalizovaných seniorů.(11) Ještě vyšší 
procenta je možno nalézt v dokumentech ESPEN, 
kde se prevalence u seniorů uvádí u více než 60 %  
hospitalizovaných seniorů, na rozdíl od seniorů  
v domácím prostředí, kde se malnutrice vyskytuje 
s frekvencí pod 10 %.(2)

Ta
b

. 1Kritéria diagnostiky malnutrice podle GLIM(5,7)
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U seniorů hospitalizovaných pro akutní zhoršení 
zdravotního stavu je častým problémem streso-
vá, akutně vzniklá podvýživa, která nasedá na 
terén chronické proteino-kalorické podvýživy. Při 
zhoršené energetické bilanci dochází přednostně 
k odbourávání proteinů svalové hmoty s mnoha 
nepříznivými důsledky včetně zhoršení mobility  
a soběstačnosti, s následným zvýšením rizika 
pádů a poranění.

Obecně dochází po 50. roce věku ke snižová-
ní podílu svalové hmoty o 1–2 % ročně, po 60. 
roce věku o 3 % ročně. Úbytek svalové hmoty 
je jedním z významných faktorů urychlujících 
rozvoj křehkosti (frailty).(12) V seniorské popula-
ci je malnutrice příčinou nepříznivého průběhu 
souběžných chronických nemocí, snížení obra-
nyschopnosti, zvýšené náchylnosti k infekčním 

komplikacím, rozvoje dekubitů a tedy častějším 
hospitalizacím, které v bludném kruhu toto riziko 
dále zvyšují. Celá problematika má i významný 
rozměr ekonomický.

Doporučený postup nutriční péče  
u pacientů s rizikem dekubitu nebo  
s již vytvořenými dekubity
Dokument z roku 2021 byl vytvořen českými  
autory a vydán jako Klinické doporučené postupy 
zpracované podle doporučení European Pressure 
Ulcer Advisory Panel (EPUAP), National Pressu-
re Injury Advisory Panel (NPIAP) a Pan Pacific 
Pressure Injury Alliance (PPPIA).(2) Je založen 
na nejlepších možných důkazech dostupných  
ze současné literatury. Síla důkazů je A, B1, B2,  
C, DPP. Síla doporučení má 5 stupňů (tabulky 
3,4).

Ta
b

. 3

Síla doporučení 

Ta
b

. 2 Síla důkazů
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VÝŽIVA A JEJÍ ROLE U PACIENTA S DEKUBITY 

Orientační nutriční screening 
1. U pacientů s rizikem vzniku dekubitů je vhodné 
provést orientační posouzení nutričního stavu (síla 
důkazů B1, síla doporučení   ).

Plán nutriční péče
2. U pacientů s rizikem vzniku dekubitu, u nichž 
se při orientačním posouzení nutričního stavu 
prokázalo riziko malnutrice, a u pacientů s de-
kubitem provést komplexní posouzení nutričního 
stavu (síla důkazu B2, síla doporučení   ).

3. Pro pacienty s rizikem vzniku dekubitu, nebo  
s již vytvořeným dekubitem, kteří jsou v riziku 
malnutrice nebo jsou již malnutriční, zhotovit in-
dividuální plán nutriční péče (síla důkazů B1, síla 
doporučení   ).

Energetický příjem
4. Optimalizovat energetický příjem u pacientů  
s rizikem vzniku dekubitů, kteří jsou podvyživení, 
nebo jsou v riziku podvýživy (síla důkazu B2, síla 
doporučení  ).

5. Podávat 30 až 35 kcal/kg tělesné hmotnosti/
den pacientům s dekubitem, kteří jsou podvyžive-
ní, nebo jim hrozí podvýživa (síla důkazu B1, síla 
doporučení  ).

Příjem bílkovin
6. Upravit příjem bílkovin u pacientů s rizikem vzni-
ku dekubitů, kteří jsou podvyživení, nebo jim hrozí 
podvýživa (Doporučení pro dobrou praxi).

7. Podávat 1,25 až 1,5 g bílkovin/kg hmotnosti/
den pacientům s dekubitem, kteří jsou podvyžive-
ní, nebo jim hrozí podvýživa (síla důkazu B1, síla 
doporučení   ). 

Podávání nutričních doplňků
8. Pokud nelze uspokojit nutriční požadavky běž-
ným příjmem, nabídnout pacientům s rizikem 
vzniku dekubitů, kteří jsou zároveň podvyživení, 

nebo jim hrozí riziko podvýživy, vysoko kalo-
rické potraviny s vysokým obsahem bílkovin  
a/nebo nutriční doplňky (síla důkazu C, síla do-
poručení  ).

9. U pacientů s dekubitem, kteří jsou podvyživení, 
nebo u kterých hrozí riziko podvýživy a není možné 
uspokojit jejich nutriční požadavky běžnou stravou, 
je vhodné nabídnout vysoko kalorické nutriční do-
plňky s vysokým obsahem bílkovin (síla důkazu 
B1, síla doporučení   ).

Enterální a parenterální výživa
10. Informovat pacienty, kterým hrozí riziko vzni-
ku dekubitů a kteří své nutriční požadavky ne- 
mohou uspokojit normálním příjmem potravy ani 
přes nutriční intervence, o přínosech a rizicích 
enterální a parenterální výživy (Doporučení pro 
dobrou praxi).
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Přítomnost dekubitů je spojená se zvýšenou morbiditou a mortalitou u hospitalizo-
vaných pacientů. Narůstá délka pobytu v nemocnici, míra rehospitalizace a finanční 
náklady na péči. Vzhledem k tomu, že nutrice úzce souvisí s dekubity, je klíčové pro-
vedení včasného screeningu podvýživy. Pro pacienty s rizikem vzniku dekubitu, nebo 
s již vytvořeným dekubitem, kteří jsou v riziku malnutrice nebo jsou již malnutriční, je 
potřeba zhotovit plán nutriční péče a zahájit časnou intervenci. Při každé významné 
změně klinického stavu, nebo když neprobíhá-li hojení dekubitu podle očekávání, 
se doporučuje opět posoudit nutriční stav. Je vhodné pamatovat, že přestože je pro 
zahojení dekubitu nutný dostatečný příjem tekutin a živin, u křehkých starších paci-
entů nebo pacientů na konci 
života toho nelze vždy do-
sáhnout a je proto potřeba 
postupovat v souladu se sta-
vem a přáními pacienta. 

MUDr. Katarína Bielaková, PhD.,MHA
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství  
FN Brno-Bohunice, LF Masarykovy univerzity
Jihlavská 20, 625 00 Brno
532 232 509, bielakova.katarina@fnbrno.cz 

ZÁVĚR

11. Informovat pacienty, kteří mají dekubity a kteří 
své nutriční požadavky nemohou uspokojit norm. pří-
jmem potravy ani přes nutriční intervence, o přínosech 
a rizicích enterální a parenterální výživy na podporu  
léčby dekubitů (síla důkazu B1, síla doporučení  ).

Hydratace
12. Podávat dostatečný příjem tekutin k zajištění 
hydratace u pacientů s dekubitem nebo rizikem 
vzniku dekubitu, pokud je to v souladu s klinickým 
stavem (Doporučení pro dobrou praxi).
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NÁLEZY MALIGNÍCH MELANOMŮ U BLÍZKÝCH POKREVNÍCH PŘÍBUZNÝCH

ÚVOD
Maligní melanom představuje spolu s karcinomem 
z Merkelových buněk nejobávanější kožní nádor. 
Jeho vznik je determinován genetickými faktory  
a vlivy zevního prostředí, zejména UVB a UVA záře-
ní. Maligní melanom roste ve dvou fázích – horizon-
tální a vertikální. Existují čtyři základní klinické for-
my – superficiálně se šířící melanom (SSM), akro-
lentiginózní melanom (ALM), lentigo maligna me-
lanom (LMM) a nodulární melanom (NM).(6) Časná 
diagnostika v horizontální růstové fázi (nejlépe ve 
stádiu pTis – melanoma in situ nebo pT1a – hod-
nota Breslow pod 1 mm, bez přítomné ulcerace) 
umožňuje léčbu pouhou excizí bez nutnosti nároč-
né onkologické léčby, vede také k záchraně mnoha 

nemocných (vysoká mortalita pokročilejších stadií 
nádoru). Zásadní pro stanovení správné diagnózy je 
zkušenost erudovaného dermatologa a rutinní pro-
vádění digitální i manuální dermatoskopie.(8) V ná-
sledujícím textu uvádíme několik dermatoskopicky 
divergentních případů z naší dispenzární ordinace. 
Jedná se o pacienty s melanomem, u kterých byl 
také v nejbližším příbuzenstvu v krátkém časovém 
odstupu diagnostikován maligní melanom. Z popi-
sovaných struktur si dovolujeme upozornit zejména 
na white shine lines (bílé lesklé linie), jejichž nález 
podporuje podezření na melanom.(9) Dále wobble 
sign (pohyblivost vyšetřované léze při horizontál-
ním posunu dermatoskopu) neznamenající v těchto 
případech benigní projev a růžovou (pink) lézi.(1) 

NÁLEZY MALIGNÍCH MELANOMŮ  
U BLÍZKÝCH POKREVNÍCH PŘÍBUZNÝCH 
Drlík, L.(1), Drlík, Z.(1), Pock. L.(2), Kacerovská, D.(2)  
1) Dermatologická ambulance Mohelnice
2) Bioptická laboratoř, s.r.o. Plzeň

SOUHRN: Kazuistické sdělení pojednává o zkušenostech z dispenzární melanomové poradny, 
časném záchytu melanomů u rodinných příslušníků pacientů s melanomem. Jsou prezentovány 
dermatoskopicky méně obvyklé případy.

KLÍČOVÁ SLOVA: maligní melanom – dermatoskopie – rodinný výskyt

SUMMARY: Melanoma case reports in close family members. The case report refers to experience 
from melanoma consulting room, early melanoma detection in family members of melanoma patients. 
Less usual dermoscopic cases are presented. 

KEY WORDS: malignant melanoma – dermoscopy – familiar occurence

Dlouhodobá důsledná dispenzární péče poskytovaná  
pacientům po operacích melanomů slouží mimo odhalení 
generalizace také k časným záchytům duplicitních tumorů.

13



Obrázky ve dvojici vpravo jsou softwarově upra-
veny v digitálním dermatoskopu. V jednom případě 
je obrázek vpravo pořízen v polarizovaném světle 
manuálního dermatoskopu.

KAZUISTIKY
Případ 1
80letý pacient po operaci maligního melanomu le-
vého ramene a axilárních uzlin v roce 1993 – Bres-
low neznámý, uzliny negativní, dále po operacích 
dysplastických névů a bazaliomů, trpí masivním 
lymfedémem levé horní končetiny – při kontrole  
v půlročním intervalu v roce 2021 (28 let od ope-
race melanomu) byla na zádech nalezena pigmen-
tová makula velikosti 7 mm v delší ose s nepra-
videlně distribuovanými robustními globulemi, 
šedočernými tečkami v centru a s pseudopodiemi 
v dolní části. Histologický závěr: superficiálně se 
šířící melanom (SSM) Breslow 0,3 mm, vznikající 
v terénu předchozí benigní melanocytární afekce – 
na spodině excize, pod zánětlivou celulizací, byly 
nalezeny zbytky intradermálního névu.

U této pacientky byla o tři měsíce později mimo 
dalšího dysplastického névu excidována ze stře-
du zad 6 mm velká hnědá makula nepravidelného 
tvaru. Dermatoskopicky částečně globulární i reti-
kulární, s atypickou pigmentovou kresbou v horní 
partii připomínající loukotě bazaliomu. Histologický 
závěr: vysoce dysplastický smíšený melanocytární 
névus s přechodem v SSM in situ.

Případ 2
48letá dcera předchozího pacienta; její matka měla 
operovány bazaliomy, bratr v naší péči s dysplastic-
kými névy (DN). Pacientka sama měla odstraněny 
DN, bazaliom. Projev na paži velikosti 4,5 mm byl 
zjištěn při pravidelné kontrole po půl roce. Dermato-
skopicky nepravidelně až chaoticky strukturovaná, 
vícebarevná neostře ohraničená léze, známky záně-
tu na okraji – růžová barva mezi čísly 3 a 6. Histo-
logický závěr: atypická povrchní melanocytární léze 
nejistých biologických vlastností – nelze vyloučit 
sekundární melanom ve smíšeném névu. 

Případ 3
28letý muž, jeho sestřenice (medička) si všimla 
změn pigmentové makuly velikosti 9 x 8 mm v pra-
vé bederní krajině. Dermatoskopicky je naznačeno 
radiální proudění. V polarizovaném světle manu-
álního dermatoskopu vyniknou white shine lines, 
které podporují podezření na melanom – obrázek 
vpravo. Histologický závěr: atypická povrchní me-
lanocytární léze nejistých biologických vlastností, 
jejímž základem je pravděpodobně smíšený névus, 
v němž nelze vyloučit (a je spíš pravděpodobný) 
sekundární melanom. Vertikální rozměr léze byl 
0,78 mm, atypická jen část junkční. 
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NÁLEZY MALIGNÍCH MELANOMŮ U BLÍZKÝCH POKREVNÍCH 
PŘÍBUZNÝCH

O dva roky později měl pacient operovanou a his-
tologicky vyšetřenou atypickou melanocytární lézi. 
Histologický nález: nelze vyloučit SSM in situ. Der-
matoskopicky inverzní síť u čísla 3.

periférii, na pozadí jemná, světle hnědá pravidel-
ná síť. Histologický závěr: melanoma in situ, velmi 
pravděpodobně v kolizi s junkčním névem či reti-
kulárním lentigem.

Případ 6
U 86leté pacientky byl v roce 2019 na palci nohy 
diagnostikován akrolentiginosní melanom. Derma-
toskopicky šedohnědé globule, papilární projekce, 
angiektázie. Z probatorní excize hloubka invaze 
Breslow 1,35 mm, histologický závěr po vyšetření 
celé léze, amputaci haluxu, ALM Breslow 6 mm.Případ 4 

49letá matka předchozího pacienta v dispenzární 
péči po operacích DN přichází na pozvání po roce  
a půl. Dermatoskopicky oválná hnědá retikulární 
makula velikosti 8 x 4 mm, nepravidelně pigmento-
vaná. Histologický závěr: melanoma in situ vznika-
jící přechodem z vysoce dysplastického smíšené-
ho melanocytového névu. 

Případ 5
48letá žena s výraznou solární alterací pokožky, 
rodinnou anamnézou DN a SSM in situ u syna  
(u něj stanovení diagnózy a zákrok ve 23 letech věku). 
Při pravidelné prohlíd-
ce byla na rameni 
nalezena pigmentová 
retikulární dvoubarev-
ná makula velikosti  
3,5 mm. Dermatosko- 
picky šedočerná ma- 
kula, zčásti bezstruk-
turní, s akcentovanou 
pigmentovou sítí na 

INZERCE



Případ 7
56letá dcera předchozí 
pacientky v dispenzární 
péči po operaci bazalio-
mu čela v roce 2011. 
Při prohlídce, následu-
jící po vyšetření matky, 

Případ 10 
74letý bratr muže z předchozího případu poslaný 
následně praktickou lékařkou k vyšetření retiku-
lární nepravidelně pigmentované a konfigurované 
makuly na zadní straně levé paže velikosti 10 mm. 
Histologický závěr: melanoma in situ.

U 42letého syna prvního z obou pacientů byla  
v témže roce operována melanocytární léze nejis-
tých biologických vlastností a také DN.Po několika měsících vznikla 8 cm distálně od jizvy 

růžová makula velikosti 12 x 9 mm. Dermatosko-
picky bělavě růžová bezstrukturní plocha s obrou-
bením světlehnědými globulemi. Histologický zá-
věr: amelanotický melanom Breslow 0,12 mm.

Případ 11
58letá žena byla vyšetřena současně s manže-
lem, kterého jsme převzali do péče po operaci 

Případ 9
68letý pacient, dispenzární kontrola na pozvání 
po roce pro superficiální bazaliom dolní partie zad 
odstraněný o čtyři roky dříve. Uprostřed zad byla 
nalezena plochá dvoubarevná melanocytární léze 
velikosti 15 x 10 mm, bezstrukturní v levé části, 
s řídce roztroušenými hnědými globulemi v pravé 
části. Histologický závěr: SSM Breslow 0,6 mm, 
pravděpodobně vznikající v terénu předchozího 
smíšeného melanocytárního névu.

byla na pravém stehně objevena 4,5 mm velká ma-
kula. Dermatoskopicky zřetelné dva barevné odstí-
ny, akcentovaná síť a abruptivní zakončení tmavší 
části léze. Histologický závěr:  melanoma in situ.

Případ 8
54letá pacientka, jejíž sestra se léčila s malig-
ním melanomem, měla na paži papilomatózní lézi  
s pozitivním wobble sign velikosti 5 mm, exofytická 
část 7 mm. Dermatoskopicky šedohnědé a bělavé 
až mléčně červené globule různé velikosti a intenzi-
ty zbarvení, angiektázie. Bílá kontura připomíná in-
verzní pigmentovou síť. Histologický závěr: maligní 
melanom Breslow 1,98 mm vzniklý v intradermální 
komponentě smíšeného melanocytárního névu.
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nodulárního melanomu provedené před několika 
lety. Na paži byl nalezen papilomatózní projev, který 
měl anamnézu trvání několik měsíců. Dermatosko-
picky globulárního charakteru, v jehož jedné části 
byla tmavá nepravidelná homogenní pigmentace, 
pozitivita wobble sign. Histologický závěr: invaziv-
ní melanom Breslow 1,5 mm asociovaný s com-
pound névem.

Případ 13 
80letá pacientka dochází na kontroly po operacích 
bazaliomů, u jejího syna byly excidovány dysplas-
tické névy. Při vyšetření, které proběhlo s ročním Případ 12 

35letá dcera pacientů uvedených v případě 11 
byla prohlédnuta týž den. Na bérci byla naleze-
na nepravidelně konfigurovaná a nepravidelně 
pigmentovaná makula. Projev byl převážně glo-
bulární, s velmi drobným retikulárním ostrovem 
na čísle 5, a byly přítomny mnohočetné červené 
tečky. Histologický závěr: SSM in situ asociovaný 
s dysplastickým compound névem. (prof. MUDr. 
Dmitry Kazakov, CSc.)

O rok později byl z bederní krajiny odstraněn  
a histologicky určen smíšený névus s atypickou 
junkční komponentou – nelze vyloučit SSM in situ.



Dlouhodobá důsledná dispenzární péče poskytovaná pacientům po operacích mela-
nomů slouží mimo odhalení generalizace také k časným záchytům duplicitních tumo-
rů. Z hlediska literárně udávané nejméně 8% pravděpodobnosti výskytu melanomu  
u blízkých pokrevních příbuzných je nutné opakované vyšetřování nejbližších rodin-
ných příslušníků.(2, 4, 7) Při familiárním výskytu nebo nálezu vícečetných melanomů  
u jednoho pacienta je indikováno genetické vyšetření – přesná kritéria viz Foretová et 
al.(3, 5) Klinické a dermatoskopické vyšetřování blízkých pokrevních příbuzných pacientů  
s melanomem by mělo být 
zcela standardním postu-
pem v práci dermatologů.

MUDr. Lubomír Drlík
Dermatologická ambulance Mohelnice
Nádražní 35, 789 85 Mohelnice 
mudr.drlik@email.cz
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zpožděním proti doporučení, byla nalezena na le-
vém lokti 8 mm velká, sytě tmavohnědě pigmen-
tovaná palpovatelná afekce se shiny white structu-
res. Na okrajích světlehnědý plochý retikulární 
lem. Histologický závěr: maligní melanom Breslow  
1,3 mm.

DISKUZE
Uvedený soubor pacientů s rodinným výskytem 
melanomu ukazuje zajímavé a ne zcela obvyk-
lé dermatoskopické obrazy časně zachycených 

tumorů. Ve velké většině případů byl diagnostiko-
vaný melanom nižšího rizika, některé projevy paci-
enti objevili sami. Pozorujeme značný rozdíl v čas-
nosti záchytu u dispenzárních nemocných a jejich 
rodinných příslušníků, který je vyjádřen v průměrné 
hloubce invaze dle Breslowa, oproti běžné popula-
ci. Dále je v popisovaném souboru k zaznamenání 
histologický vztah melanomu k předchozí benigní 
pigmentové lézi - celkem v sedmi případech in-
tradermálnímu nebo smíšenému névu - který má 
literární oporu.(10) 
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ÚVOD
Virus SARS-CoV-2 je RNA virus, který má průměr 
120 nm. Jeho genom obsahuje kolem 30 000 bází 
a patří tak k největším nesegmentovaným RNA vi-
rovým genomům.

Virus SARS-CoV-2 se váže na receptory pro an-
giotenzin konvertující enzym 2 (ACE2). Tyto re-
ceptory se vyskytují v plicích, kardiovaskulárním 
systému GIT, v ledvinách a také v kůži (zejména 
na keratinocytech a potních žlázkách). Jiným me-
chanizmem poškození kůže jsou (mikro) embolie 
do kožních cév.

Kožní manifestace COVID-19
S postupným nárůstem onemocnění COVID-19 se 

množily i případy výskytu kožních projevů spoje-
ných s tímto onemocněním. První přehledná pu-
blikace ze Španělska v dubnu 2020(1) třídila kožní 
projevy do 5 skupin (tab. 1).

Další klasifikace (tab. 2), založená na pozorování  
z mnoha zemí v říjnu 2020,(2) je již podrobnější.

Změny podobné omrzlinám/oznobeninám  
(„Covidové palce“)
Vznikají u mladších pacientů (včetně dětí) později 
v průběhu onemocnění a trvají déle (zpravidla 12–
14 dní, ale i déle než 60 dní). Léze jsou bolestivé 
i svědivé a liší se od akrálních ischemií.(3) Čas-
těji jsou postiženy palce než paty, prsty více než 
jiné akrální části (např. uši). Vyskytují se u méně 

KOŽNÍ PROJEVY COVID-19 
Ettler, K.  Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF HK v Hradci Králové

SOUHRN: Onemocnění COVID-19 může mít také kožní projevy. Spektrum manifestací na kůži 
zahrnuje mimo jiné cévní postižení s klinickým vzhledem oznobenin, ale také síťovitou purpuru, 
makulopapulózní a vezikulózní výsevy, nezřídka i kopřivku. Časovým průběhem se jednotlivé projevy 
liší, mohou přispět k prognóze onemocnění. Kožní léze mohou být u dětí dokonce jediným příznakem 
COVIDu. 

KLÍČOVÁ SLOVA: COVID-19 – kožní manifestace

SUMMARY: Skin manifestations of COVID-19. COVID-19 can also have cutaneous manifestations. The 
spectrum of manifestations on the skin includes, among others, vascular involvement with the clinical 
appearance of chilblains, but also retiform purpura, maculopapular and vesicular spreading, and often 
urticaria. The individual manifestations differ in time, they can contribute to the prognosis of the disease. 
Skin lesions may even be the only symptom of COVID in children.

KEY WORDS: COVID-19 – skin manifestations

Pandemie COVID-19 přinesla mnoho nového prakticky do 
všech oblastí lidského života. Určitě také posunula obzor 
medicínského vědění.
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závažných onemocnění a po expozici chladu se 
mohou vracet. V histologickém obrazu dominují 
dva nálezy:(4) lymfocytární infiltrát a vaskulární 
poškození; u 60 % nemocných bývají zvýšené  
D-dimery.

Morbiliformní/makulopapulózní projevy
Jsou nejobvyklejší (až ve 47 %) a jsou spoje-
ny s aktivnějším typem onemocnění. Objevují se 
současně s dalšími symptomy COVIDu. Postihují 
hlavně ženy středního věku, trvají v průměru 7 dní. 
V histologickém obraze bývají povrchové lymfocy-
tární perivaskulární infiltráty. Klinicky mohou připo-
mínat pityriasis rosea, je nutné vyloučit polékovou 
reakci nebo virový exantém.

Kopřivka
Objevuje se časně u aktivněji probíhajícího one-
mocnění COVID a trvá krátce (4–5 dní). Ve více 
jak 50 % jsou postiženy ženy středního věku(5) 
(obr. 1).

Vezikulózní projevy (podobné planým neštovicím)
Vysévají se brzy po systémových příznacích 
(v 79 %), méně často ještě před nimi (15 %). 
Bývají u COVIDu střední tíže, rozptýleny na 
trupu, s mírným svěděním. Objevují se s la-
tencí 4–30 dní. Mohou být rozesety difúzně  
(75 %), v různých stadiích, nebo lokalizované 
(25 %), monomorfního vzhledu. V histologii jsou 

puchýřky umístěny intraepidermálně s mírnou 
akantolýzou a balónovou degenerací keratino- 
cytů.

Papuloskvamózní forma
Mívá prstovité uspořádání, podobné pityriasis ro-
sea, trvá asi 20 dní. Není jasné, zda jde o sekun-
dární projev SARS-CoV-2 nebo reaktivaci jiných 
virů (HHV6, HHV7, EBV).

Vaskulární projevy
Ložiska cévního původu mohou mít charakter pe-
techií, purpury, liveda nebo vazookluzivní sítě. Va-
zookluzivní projevy bývají spíše u starších mužů 
s těžkou formou choroby a špatnou prognózou.(6)  
V laboratorním vyšetření nacházíme zvýšení D-di-
merů, fibrinogen a prodloužení protrombinového 

TYP

Makulopapulózní

Pseudo-omrzliny

Urtikariální

Vezikulózní

Livedo či nekróza

VÝSKYT (%)

47

19

19

9

6

Ta
b

. 1Kožní manifestace COVID-19 (dle 1)

TYP

Morbiliformní

Pseudo-omrzliny

Urtikariální

Makulózní erytémové

Vezikulózní

Papuloskvamózní

Síťovitá purpura

VÝSKYT (%)

22

18

16

13

11

9,9

6,4

Ta
b

. 2Podrobnější klasifikace kožních  
projevů COVID-19 (dle 2)

TYP

Urtikariální

Morbiliformní

Papuloskvamózní

Oznobeninové

VÝSKYT (%)

4 (–28)

7

7–20

14 (–60)

Ta
b

. 3

Průměrná doba trvání kožních projevů 
COVID-19 (dle 7)

21



času a INR. Purpurické vředy mívají nekrózu epider-
mis a potních žlázek, subepidermální vezikuly a fib-
rinové tromby v povrchových dermálních cévách.

Hebroidní (podobné erythema multiforme) léze
Vyskytují se u dospělých i dětí. U dětí doprovázejí 
slabý nebo asymptomatický COVID-19 a mohou 
doprovázet změny podobné oznobeninám. Zpravi-
dla se objevují do 20 dní po zahájení COVID sym-
ptomatologie.

Vlastnosti jednotlivých typů kožních projevů  
COVID-19
Doba trvání kožních manifestací infekce SARS- 
CoV-2 se liší:(7) krátce kopřivka, déle oznobeninám 
podobné změny (tab. 3).

Důležité je seřazení kožních projevů dle tíže(8) one-
mocnění COVID-19: může posloužit k prognóze 
onemocnění (tab. 4).

TYP

Oznobeninové 

Makulopapulózní

Urtikariální

Vezikulózní

Vazookluzivní

HOSPITALIZACE (%)

16

     22–45

100

PŘEŽITÍ (%)

98,7

98,2

97,5

96,1

78,9

Ta
b

. 4 Řazení kožních manifestací COVID-19  
dle závažnosti (dle 8)

O
b

r. 
1

Vlastní případ: 42letá žena, klinicky kopřivka

PA:  policistka
AA:  na česnek
OA: coeliakie – bezlepková d., hypothyreosa, hypertenze
NO: 25.2.21 očkování Astra-Zeneca: únava, 5 dní kopřivka
11.3.21 znovu únava, kopřivka, bolesti svalů – stupňuje se denně – pozitivní test na COVID
Alergol.: antihistaminika, antileukotrieny, Medrol – pouze ten utlumí kopřivku.
16.6.21 Kožní FN HK: Xolair 300 mg 3x po 4 týdny – úleva jen mírná
18.8.21 očkování Pfizer/BioNTec: jen bolest v místě vpichu
20.8.21 poslední projevy kopřivky, dodnes bez projevů, Xolair ukončen
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Kožní projevy COVID-19 u dětí
COVID-19 v počátku pandemie méně napadal dět-
skou populaci (v USA kolem 13 % všech případů) 
a také probíhal v podobě lehčí formy (viz tab. 5).

Řidší výskyt tradičních těžkých příznaků one-
mocnění COVID-19 zaostřuje u dětí pozornost na 
kůži,(9) která může být predominantním nebo do-
konce jediným místem klinických příznaků (je 7. 
nejfrekventovanější lokalitou extrapulmonálních 
příznaků COVID-19).

MIS-C (Multisystem inflammatory syndrom in 
children) zahrnuje následující kritéria: podezře-
ní (potvrzení) na COVID-19 + horečka >38 °C 
déle jak 24 hodin + vyžaduje hospitalizaci + la-
boratorní známky zánětu + postižení ≥ 2 orgánů.  
O něco častěji jsou postiženi chlapci s průmě-
rem ve věku 9 let. Výsev bývá na kůži (polymorf-
ní vyrážka se změnami distálních částí končetin)  
i na sliznicích (dutiny ústní, spojivek). Na rozdíl od 
Kawasakiho nemoci (které se velmi podobá) po-
stihuje spíše starší děti s nástupem horečky do 24 
hodin, GI příznaky jsou časté. MIS-C ve srovnání 
s běžným COVID-19 má více změn na sliznicích, 

vyšší laboratorní odezvu zánětu a také častěji kar-
diovaskulární změny. MIS-C vyžaduje léčbu na JIP 

O
b

r. 
2Vlastní případ: 7letý chlapec, klinicky  

makulózní výsev na dolní končetině

FAKTOR

Komorbidity

Endotelium

Imunita

ACE receptory

DĚTI

většinou žádné

zdravé

silná přirozená, protivirová

málo na nosní a plicní sliznici

DOSPĚLÍ

časté: diabetes, hypertenze, plicní choroby

poškozené

snížení IFN, IL, T-lymfocytů

mnoho ACE receptorů

Ta
b

. 5

Řazení kožních manifestací COVID-19 dle závažnosti (dle 8)

AA: pyl – rýma
OA: jinak zdráv
NO: 05/21 COVID: 3 dny horečka, 7 dní únava,  
10. den výsev ložisek na pravém stehně a bérci,  
do měsíce výbled až ústup 
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s použitím systémových kortikoidů, IVIG, antikoa-
gulancií, antivirotik a imunomodulačních přípravků. 
Až ve 20 % případů zanechává poškození koronár-
ních arterií a ve 2 % vede ke smrti.

Oznobeninám podobné změny u dětí
Až 99% těchto případů se vyskytuje u dětí. Přisu-
zuje se vyšším hladinám IFNα u dětí a tendenci 
IFN typu 1 k autoinflamatorním manifestacím.(4) 

Zpravidla trvají 1–3 týdny, ale perzistence a reku-
rence jsou možné. Léčba je symptomatická, proti-
zánětlivá s velmi dobrou prognózou.

Další kožní projevy u dětí
Mohou zahrnovat formy již popsané u dospělých, 
z nichž převládají změny podobné erythema multi-
forme. Obecně se dá říci, že děti s kožními mani-
festacemi COVID-19 mají lepší prognózu (obr. 2).
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Kožní projevy COVID-19 neohrožují přímo na životě. Jsou většinou časově dobře 
omezené, i když oznobeninové na palcích nohou mohou trvat až 60 dní. Podle typu 
kožních lézí lze také odhadovat prognózu onemocnění. Pandemie COVID-19 přinesla 
mnoho nového prakticky do všech oblastí lidského života. Určitě také posunula obzor 
medicínského vědění. Budoucnost také ukáže následný vývoj této infekce s nebez-
pečím dalších mutací. Současná varianta omikron se zřejmě ještě více optimalizova-
la – je mnohem virulentnější, 
ale své hostitele tolik nehu-
bí jako předchozí varianty 
SARS-CoV-2.
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Klinika nem. kožních a pohlavních LF UK a FNHK
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
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SOUČASNOST A BUDOUCNOST RADIKÁLNÍ 
TERAPIE VARIXŮ DOLNÍCH KONČETIN
Kašpar, D.(1,2), Kašpar, S.(2)  
1) Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
2) Flebocentrum s.r.o., Hradec Králové

SOUHRN: Cílem léčby varixů dolních končetin je eliminace refluxu v povrchových žilách a odstranění 
vlastních varikozit. Klasická chirurgická terapie dosahuje tohoto cíle nejčastěji krosektomií 
safénofemorální nebo safénopopliteální junkce, v indikovaných případech strippingem safény  
a odstraněním vlastních varikózních uzlů. Endovenózní techniky uzavírají insuficientní žilní kmeny 
bez otevřené preparace junkcí a vyřazují patologické žíly bez jejich přímého odstraňování z těla 
pacienta. Termální metody (laser, radiofrekvence, fokusovaný ultrazvuk HIFU a obliterace přehřátou 
vodní párou) užívají až na výjimky tumescentní anestezii a metody netermální (pěnová skleroterapie, 
MOCA – mechanochemická ablace a tkáňové lepidlo) tuto anestezii nevyžadují. Budoucnost radikální 
léčby varixů lze pravděpodobně spatřovat v netermálních a non-tumescentních technikách, avšak 
vzhledem k poměrně krátké době jejich klinického využití si ještě musíme několik let počkat na jejich 
dlouhodobé hodnocení.

KLÍČOVÁ SLOVA: varixy – endovenózní terapie – radiofrekvence – laserová ablace – HIFU – pěnová 
skleroterapie – Clarivein – tkáňové lepidlo

SUMMARY: Present and future of radical treatment of varicose veins of the lower extremities. The 
aim of the therapy of varicose veins of the lower extremities consists in the elimination of the reflux in 
superficial veins and the removal of varicosities themselves. Classical surgical therapy achieves this goal 
most frequently with flush ligation and stripping of saphenous vein and elimination of varicosities.  Endo-
venous techniques close insufficient venous trunks without open access and eliminate these veins without 
removing them completely from the patient´s body. Thermal methods (laser, radiofrequency, focused 
ultrasound and overheated steam) use tumescent anesthesia usually and non-thermal methods (foam 
sclerotherapy, mechanochemical ablation and aplication of cyanocrylate glue) do not need this kind of an-
esthesia. The future of radical varicose veins therapy consists probably in non-thermal and non-tumescent 
techniques but due to quite short period of their clinical use we must wait for their long-term evaluation.

KEY WORDS: varices – endovenous therapy – radiofrequency – laser ablation – HIFU – foam 
sclerotherapy – Clarivein – tissue glue

Všechny v současnosti používané metody léčby varixů  
dolních končetin rezultují v signifikantní klinické zlepšení  
a vyšší kvalitu života.
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Varixy dolních končetin jsou velmi častým onemoc-
něním, které postihuje téměř čtvrtinu dospělé po-
pulace,(1,2) ve vyšším věku je jejich zastoupení ještě 
podstatně vyšší. Cílem radikální léčby je zrušení 
všech bodů refluxu a co možná nejkomplexnější 
odstranění vlastních varikozit. V tradičním pojetí 
dosahuje nejlépe tohoto cíle krosektomie saféno-
femorální nebo safénopopliteální junkce (přerušení 
vústění safény do hlubokého žilního systému spo-
jené s podvazem všech žilních větví v této oblasti) 
doplněná v indikovaných případech strippingem 
kmene safény.(3) Tento výkon se v minulém století 
stal zlatým standardem v chirurgii varixů. 

Klasický stripping velké nebo malé safény pomocí 
Babcockovy sondy přináší však často komplika-
ce ve smyslu rozsáhlých hematomů s možností 

zánětlivých či infekčních problémů a poranění 
perivaskulárních lymfatických a nervových struk-
tur zvláště při dlouhém strippingu safény od třísla 
ke kotníku. Takový výkon je obvykle prováděn 
v celkové nebo spinální anestezii a je spojen  
s krátkodobou hospitalizací. Při moderní technice 
invaginačního strippingu (obr. 1) se invertovaná 
saféna invaginuje do své vlastní adventicie bez 
jakéhokoliv poranění perivenózních struktur. Do 
velké safény je z třísla směrem distálním zaveden 
kovový stripper, na jehož konec je upevněno silné 
silonové vlákno. V podkolení je stripper vyveden 
ze žíly a je tudy vysunuto i vlákno. Proximální ko-
nec safény je upevněn k vláknu a tahem směrem 
dolů je saféna postupně vytažena. Na vlákně je 
tak možno odstranit celý insuficientní úsek velké 
safény.(4)
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„Conditio sine qua non“ je v terapii varixů dokonalé 
předoperační vyšetření zahrnující kromě běžného 
fyzikálního vyšetření a případně i funkčních testů 
zejména podrobné vyšetření ultrazvukové přede-
vším  s užitím barevného dopplera. Zjišťujeme ne-
jen morfologický stav žilního řečiště, ale především 
funkci tohoto systému ve smyslu případných epi-
fasciálních refluxů a průchodnosti hlubokého žil- 
ního systému. Ultrazvuk má také nezastupitelné 
místo při samotném provedení operačního výko-
nu a dále i při pravidelných pooperačních kont-
rolách. Dokonalé znecitlivění má zásadní význam 
pro úspěšné a bezproblémové provedení výkonu. 
V roce 1990 publikoval Jeff Klein (5) novou techniku 
tumescentní lokální anestezie využitelnou při lipo-
sukci, ale i v žilní chirurgii umožnuje tato metoda 

provedení komplexního výkonu včetně strippingu 
safény v plně lokální anestezii. Při ní jsou injiko-
vány poměrně velké objemy (až 1 litr) velmi zředě-
ného anestetika (0,05% lidokain), který je lipofilní, 
a proto je anestetický efekt dlouhotrvající (až 12 
hodin po výkonu). Navíc má velký objem injiko-
vané tekutiny paravazální hydrodisektivní účinek, 
oddělující varixy od okolních tkání a tudíž usnad-
ňující operaci. Další možností jak se vyhnout někdy 
rizikové celkové anestezii je užití femorálního bloku 
v teritoriu velké safény (obr. 2). 

Miniinvazivní otevřená chirurgie varixů
Tradiční koncepce chirurgie varixů přisuzuje zásad-
ní význam v etiologii kmenových varixů nedomy-
kavé safénofemorální (SF) nebo safénopopliteální 
(SP) junkci a předpokládá tudíž, že krosektomie 
problém zásadně vyřeší. Zrušení všech bodů re-
fluxu z hlubokého do povrchního žilního systému  
a odstranění nedomykavé safény s vlastními va-
rikozitami prokázalo v řadě studií dobrou krátko-
dobou i dlouhodobou úspěšnost. Nicméně však 
sama krosektomie může znamenat riziko poranění 
lymfatických struktur, infekce a dále také neovas-
kularizace.

Postupy při odstranění velké safény bez krose-
ktomie jsou založeny především na přesném 
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předoperačním označení (echomappingu) a reali-
zují se chirurgicky v podobě postupných flebekto-
mií z mikroincizí, (a to buď přímo na saféně, nebo 
sledováním jejích větví) (obr. 3), anebo je možno 
safénu odstranit jednodušeji strippingem (nejlépe 
invaginačním). V každém případě je nutno proxi-
mální a distální konec safény ošetřit ligaturou.

Reflux z oblasti safénofemorální junkce chybí až 
u 50 % pacientů s nedomykavým kmenem vel-
ké safény, a proto je rutinní krosektomie v tomto 
případě z hemodynamického hlediska zbytečná  
a pravděpodobně i spíše škodlivá. Navíc ve 
40–70% případů recidiv z třísla je příčinou právě 

nedokonale provedená krosektomie a žádný chi-
rurg nemůže tvrdit, že provádí pouze naprosto 
dokonalé krosektomie, po nichž nemůže dojít  
k recidivě. Dalším problémem je neovaskularizace 
jako následek dříve provedené krosektomie. 

Neovaskulogeneza (obr. 4) je přirozeným projevem 
všech hojících se ran;(6)  je vysvětlována jako dů-
sledek rozptýlení buněk žilního endotelu do okolí 
při otevřeném chirurgickém výkonu. V jejím roz-
voji hraje roli také přítomnost hematomu v ráně 
a případná pooperační infekce a nepochybně též 
tlakový gradient mezi povrchním a hlubokým žilním 
řečištěm.(7) Za určitou dobu po operaci (zhruba 12 
měsíců i déle) pak může dojít k propojení hluboké-
ho a povrchního žilního systému prostřednictvím 
novotvořených cévek v místě původní ligatury a ke 
vzniku recidivy. Význam neovaskularizace v příči-
nách vzniku recidivy v oblasti třísla je v různých 
studiích hodnocen mezi 7 a 36 %.(8)

Endovenózní uzávěr safény
V posledních 20 letech byly do klinické praxe zave-
deny miniinvazivní operace, které umožňují elimi-
naci refluxu endovenózním přístupem pod ultrazvu-
kovou kontrolou. Saféna je uzavřena buď teplem 
(termální metody – radiofrekvence, laser, HIFU, 
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INZERCE

přehřátá vodní pára), nebo chemicky (sklerotera-
pie, mechanochemická ablace a tkáňové lepidlo). 

TERMÁLNÍ METODY
Radiofrekvence a endovenózní laser
Principem radiofrekvenční (RF) ablace je termoko-
agulace safény vysokofrekvenční elektromagnetic-
kou energií. Nejmodernější technikou RF výkonu je 
v současnosti segmentární ablace Venefit Closure 
Fast (fy Medtronic, USA). Na konci RF katetru je 
7 cm dlouhý aktivní segment (obr. 5), který udr-
žuje teplotu 120 °C  po dobu 20 sekund pomocí 
čidla spojeného s mikroprocesorem generátoru. 
Tato doba postačí k dokonalé koagulaci kolagenu 
v žilní stěně a umožní následně obliteraci a v čase 
i resorpci safény. Hrot katetru se umístí zhruba 
1,5–2 cm pod SF nebo SP junkcí a po provedení 
termokoagulace je katetr povytažen o cca 6,5 cm  
k provedení dalšího cyklu. 

Endovenózní laser (EVLA) využívá k termokoa-
gulaci žíly energie světelného paprsku o vlnové 
délce 810, 940, 980, 1320, 1470 nebo 1940 nm. 
Mechanizmus laserem indukovaného tepelného 
poškození spočívá v nepřímém zahřátí žilní stě-
ny bublinkami páry, které rezultuje v trombotický 
uzávěr cévy, a v přímém inzultu stěny v důsledku 
bezprostředního kontaktu mezi hrotem laserové-
ho vlákna a vlastní stěnou. Kontrakce žíly během 
výkonu hraje důležitou roli pro okamžitý i dlou-
hodobý výsledek léčby.(9) Vlnová délka použitého 
laserového záření má velký vliv na peroperační 
i pooperační průběh. Původně používané pří-
stroje s nižšími parametry (810, 940 a 980 nm)  
se vyznačovaly vysokou absorbční schopností v krev- 
ním barvivu (haemoglobin specific lasers). K do-
sažení dostatečného léčebného efektu bylo nutno 
aplikovat vysoké hodnoty tepelné energie, což  
s sebou přinášelo též perforace žilní stěny s násled-
nými hematomy a bolestivostí. Navíc rekanalizace 
trombu, který se v žíle vytvořil, mohla podnítit reci-
divu refluxu. V současnosti používané lasery o vlno-
vých délkách 1320 nm (CoolTouch, USA) a 1470 nm  

a 1940 nm (Biolitec, Německo) mají vyšší afinitu  
k vodě obsažené v žilní stěně (water specific la-
sers). Pro správný výsledek operace je možno 
nastavit nižší energetické hodnoty generátoru (mi-
nimální výskyt perforací a hematomů, menší po-
operační bolestivost, rychlejší rekonvalescence). 
Kromě vlnové délky hraje také významnou roli typ 
zakončení laserového vlákna. To může být buď rov-
né s frontální emisí laserové energie nebo radiální 
(obr. 6), kdy je energie z vlákna vyzařována v okruhu 
360 stupňů. To umožní rovnoměrnější rozložení te-
pelné energie v žilní stěně a její dokonalejší termic-
kou destrukci při užití menších hodnot nastavení 
laseru opět s příznivějším pooperačním průběhem.

RF technika i EVLA mají mnoho společného, pro-
tože obě metody z funkčního hlediska vyřazují 
patologické žíly bez toho, že by je bezprostředně 
kompletně odstraňovaly z těla pacienta. V součas-
né době jsou již dostupné výsledky mnohaletého 
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sledování operovaných nemocných(10) a ukazuje 
se, že přes 90 % z nich je zcela bez refluxu a více 
než 97 % by podle vlastního názoru doporučilo tuto 
metodu svým příbuzným a přátelům, což svědčí  
o její velmi dobré akceptaci ze strany pacientů. 
Neoddiskutovatelnou výhodou těchto technik je je-
jich minimální agresivnost a také kosmetický efekt, 
protože po výkonu nezůstávají žádné jizvy. Tím, 
že nedochází k obnažení lumina cév s případným 
rozsevem buněk endotelu do okolí, není ani zalo-
žen základ případné další neovaskulogeneze jako 
příčiny recidivy. 

Vysokovýkonný fokusovaný ultrazvuk  
(HIFU – High Intensity Focused Ultrasound)
Tato zcela nová technologie umožňuje zacílení ult-
razvukových vln z různých úhlů do přesně určené-
ho místa, kde se jejich energie sumuje a vytváří tak 
termickou reakci s žilní stěnou stejně jako u přede-
šlých technik (obr. 7). Metoda je doposud prová-
děna na několika málo pracovištích v celém světě 
a na její hodnocení nejsou k dispozici dostatečně 
relevantní dlouhodobá data.

Obliterace vodní párou
Obliterace přehřátou vodní párou je v porovnání  
s ostatními technikami termální ablace kmenových 
žil používána velmi omezeně a také ve světovém 
písemnictví není mnoho odborných prací, které se 
touto problematikou zabývají. 

CHEMICKÁ ABLACE
Uzávěru insuficientního žilního kmene je dosaženo 
aplikací chemické látky různého složení a k výkonu 
není třeba používat žádnou anestezii.

Pěnová skleroterapie
Pěna sklerotizačního prostředku (polidocanol nebo 
tetradecylsulfát) je aplikována do lumina varikóz-
ní žíly pod ultrazvukovou kontrolou – UGFS (obr. 
8). Dochází k cílenému narušení žilní stěny, které 
vede k uzávěru varixů v důsledku jejich fibrotické 
přeměny. Jde o poměrně jednoduchý výkon, účin-
nost však je podstatně menší než u radikálnějších 
metod – procento uzávěru se po jednom roce po-
hybuje mezi 70 a 80 %. Na druhou stranu je však 
pěnová skleroterapie bezkonkurenčně nejlevnější  
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metodou léčby křečových žil, kterou lze navíc 
kdykoliv opakovat.(11) Možnými komplikacemi jsou 
lokální povrchové tromboflebitidy, matting (výsev 
jemných teleangiektázií v oblasti sklerotizovaných 
žil) a pigmentace. Vzácnými komplikacemi jsou 
hluboké žilní trombózy, bolesti hlavy migrenózního 
charakteru a přechodné poruchy vidění.

Mechanochemická ablace
Mechanochemická ablace (MOCA) kombinuje 
poškození vnitřní žilní výstelky pomocí rotujícího 
vodiče se současnou aplikací tekutého sklerotizač-
ního prostředku (obr. 9). Také tento výkon finálně 
rezultuje v žilní obliteraci a fibrózu.(12) Za 1 rok po 
výkonu dosahuje procento uzávěrů 88 až 94 %. 
Nejčastějšími komplikacemi jsou povrchové žilní 
trombózy a indurace v průběhu léčených žil. Ani 
zde není třeba tumescence, protože riziko poranění 
kůže, nervů a cév je prakticky vyloučeno a také pe-
roperační bolestivost je minimální.

Cyanoakrylátové lepidlo
Speciální cyanoakrylátové tkáňové lepidlo (glue) 
je aplikováno teflonovým katetrem do léčené žíly 

s následnou (obr. 10) manuální kompresí ultra-
zvukovou sondou. Lepidlo v žíle polymerizuje do 
pevné struktury, což vede k trvalému uzávěru 
léčené žíly.(13) Není nutná tumescentní anestezie 
ani pooperační elastická komprese. Nejčastějšími 
komplikacemi výkonu bývá povrchová flebitická 
reakce, alergie na chemickou látku a u některých 
pacientů také pocit „cizího tělesa“ v žíle. Protože 
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se jedná o nejnovější léčebnou techniku v obo-
ru žilní chirurgie, jsou doposud výsledky  pouze 
krátkodobé a odpovídají zhruba 99 % uzávěrů po 
3 měsících a 92 % po jednom roce od operace. 
Nevýhodou tohoto zákroku je vysoká cena jed-
norázového instrumentária a zmíněné krátkodo-
bé výsledky, které prozatím nedovolují definitivní  
a odpovědné porovnání s ostatními endovenózní-
mi metodami.

Tabulka 1 sumarizuje indikace jednotlivých rutin-
ně užívaných endovenózních metod v závislosti na 
anatomických nálezech žilních kmenů a také eko-
nomické aspekty těchto výkonů.

Nitrožilní metody léčby varixů dolních končetin jsou 
v současnosti považovány za nový „zlatý stan-
dard“ a především na druhé straně Atlantiku co do 
počtu provedených výkonů jednoznačně převažu-
jí nad tradiční chirurgickou léčbou. Tabulky 2 a 3 
uvádí současný stav četnosti využití těchto výkonů 
a vzájemný poměr mezi termálními tumescentními 
a non-termálními non-tumescentními metodami  
v USA.

Rizika endovenózniho ošetření varixů
Každá radikální metoda léčby má svoje specific-
ké komplikace a vedlejší projevy. U endovenózní 
terapie varixů je můžeme rozdělit na peroperační, 

vznikající během vlastního chirurgického výkonu, 
a pooperační, které se projeví dříve či později po 
operaci.

Mezi peroperační komplikace můžeme na prvním 
místě zařadit problémy při zavedení nitrocévního 
insturmentária do žíly. Výkony jsou prováděny mi-
niinvazivním přístupem Seldingerovou technikou  
s ultrazvukovým naváděním. Pokud se safénu ne-
podaří kanylovat již prvním nebo druhým vpichem, 
je často lepší provést přímo  preparaci žíly z miniin-
cise v lokální anestezii. 

Výkon může být komplikován také nežádoucími 
a nechtěnými reakcemi ze strany pacienta. Může 
to být vago-vazální reakce doprovázená poklesem 
krevního tlaku a bradykarií způsobená nejčastěji 
předoperačním psychickým stresem u mladých 
citlivých pacientek. Mírná analgosedace a pře-
devším slovní uklidnění pacientky v součinnosti  
s dobrou pohodou panující na operačním sále do-
káže odstranit tyto problémy častokrát lépe než 
další medikace. 

V pooperačním průběhu se můžeme setkat s těmito 
komplikacemi nebo dočasnými vedlejšími projevy:

 modřiny a hematomy
 pooperační bolest
 povrchová flebitida
 tvorba fibrózního pruhu
 popálení kůže
 pigmentace
 parestezie 

Příčinou těchto lokálních problémů jsou zejména 
občasné perforace safény, k nimž docházelo pře-
devším v dřívějším období, kdy byl užíván pulzní 
mod laserového zákroku a vlákna s frontální emisí 
záření. Dnes užívaná kontinuální emise laserové 
energie v kombinaci s vysokou vlnovou délkou 
laserového záření (především 1940nm) a dále 
nová vlákna s radiálním (360 stupňů) vyzařováním 
umožnily výrazně eliminovat tyto projevy.

O
b

r. 
10 Tkáňové lepidlo
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LITERATURA

Lze konstatovat, že všechny v současnosti používané metody léčby varixů dolních 
končetin rezultují v signifikantní klinické zlepšení a vyšší kvalitu života a ve střednědo-
bém horizontu neexistují zásadní rozdíly mezi popsanými technikami. Zatímco ostatní 
radikální léčebné postupy (otevřené i endovenózní) jsou ekonomicky náročnější, je 
pěnová skleroterapie s ultrazvukovou navigací nejlevnější léčebnou metodou. Moder-
ní miniinvazivní otevřená chirurgie v lokální tumescentní anestezii v ambulantním re-
žimu je ve střednědobém follow-up srovnatelná s endovenózními technikami, ty však 
mají nesporné výhody v krátkodobém (menší bolestivost, rychlá rekonvalescence)  
i v dlouhodobém výhledu (kosmetický efekt). V klinické praxi však závisí výběr techni-
ky nejen na EBM (Evidence Based Medicine), ale i na dalších faktorech:
- zvládnutí jednotlivých procedur konkrétním operatérem
- úhradě výkonů ze zdravotního pojištění, která se liší v jednotlivých evropských zemích
- osobním výběru pacientem po zvážení předpokládaného pooperačního průběhu, 
doby rekonvalescence a pracovní neschopnosti a možnost řešení případné reci- 
divy. HIFU, mechanochemická ablace a užití tkáňového lepidla mají doposud krát-
ký follow-up a na jejich dlouhodobé hodnocení si ještě musíme několik let počkat. 
Také stále není jednoznačně  
zodpovězena otázka chová-
ní „glue implantátu“ v déle-
dobém horizontu.

MUDr. David Kašpar
Líznerova 737, 500 09 Hradec Králové
kaspar@flebocentrum.cz

ZÁVĚR
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VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Častými komplikacemi klasického stripingu 
safény jsou:
a) bércový vřed
b) hematomy
c) periferní ischémie končetiny
d) kožní nekróza

Mezi termální metody endovenózní ablace varixů 
nepatří:
a) radiofrekvence
b) laser
c) přehřátá vodní pára
d) pěnová skleroterapie

Haemoglobin specific lasery používají  
vlnovou délku záření:
a) 980 nm
b) 1320 nm
c) 1470 nm
d) 1940 nm

Nejlevnější metodou endovenózní léčby varixů je:
a) laser
b) tkáňové lepidlo
c) pěnová skleroterapie
d) mechanochemická ablace

Jaký je optimální energetický příjem pro pacienty 
s dekubitem, kteří jsou podvyživení 
nebo kterým hrozí podvýživa?
a) 20–25 kcal/kg tělesné hmotnosti/den 
b) 30–35 kcal/kg tělesné hmotnosti/den
c) 40–45 kcal/kg tělesné hmotnosti/den 
d) 45–50 kcal/kg tělesné hmotnosti/den

Kolik kritérií potřebujeme k diagnostice 
malnutrice?
a) dvě
b) tři 
c) čtyři 
d) pět

Jaký je optimální příjem bílkovin pro pacienty  
s dekubitem, kteří jsou podvyživeni nebo  
jim hrozí podvýživa?
a) 0,5 g/kg hmotnosti/den
b) 1 g/kg hmotnosti/den
c) 2 g/kg hmotnosti/den
d) 1,25–1,5 g/kg hmotnosti/den

COVID „childblain toes“:
a) postihují starší nemocné se špatnou prognózou
b) postihují mladší nemocné (děti) s dobrou prognózou
c) trvají krátce (< 5 dní)
d) nerecidivují ani po expozici chladu

MIS-C:
a) nemívá postižení sliznic na rozdíl od běžného 

COVID-19
b) je lehčí forma průběhu COVID-19 u dětí
c) se projevuje horečkou a vyžaduje hospitalizaci
d) nevykazuje laboratorní známky zánětu

SARS-CoV-2 se váže v těle na:
a) receptor pro tumor nekrotizující faktor α
b) receptor pro interleukin 4
c) receptor pro epidermální růstový faktor
d) receptor pro angiotenzin konvertující enzym 2
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CENA ZA NEJRYCHLEJŠÍ ODPOVĚĎ

MUDr. BUCHVALD Barbora 
Praha
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NOVÁ PÉČE CERAVE
S OBSAHEM UREY

www.cerave.cz  /CeraveCZSK  

VĚDOMOSTNÍ TEST

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

do 23.3.2022 prostřednictvím elektronického 
formuláře umístěného na stránkách  
časopisu www.referatovyvyber.cz  

a v mobilní aplikaci Referátový výběr nebo 
vložte do obálky a odešlete na adresu:

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

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

VÝHERCI 
VĚDOMOSTNÍHO TESTU 

z čísla 4/2021:

MUDr. BLÜMELOVÁ Iva 
Kolín

MUDr. JANOVSKÁ Eva 
Žďár nad Sázavou 

MUDr. KYLAROVÁ Marika 
 Plzeň

Jméno

Korespondenční adresa

Telefon

E-mail

RV
D 

5/
20

21

Otázka A B C D
1
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3

4
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7

8

9

10

Správné odpovědi z čísla 4/2021
1 C 2 B 3 D 4 B 5 A
6 A 7 A 8 C 9 A 10 C
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 4.11.2021 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, Dr. Benáková, doc. Ettler, doc. Pánková, Dr. Pásková, prof. Resl,  
prof. Štork

on-line: doc. Arenbergerová, prim. Selerová
Omluveni: prim. Drlík, prim. Duchková, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, Dr. Polášková
Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2
Čas: 10.00–12.00 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
30.9.2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B) Nově projednáno:

1. Program kvality lupénka+ekzém  
(předloženo Dr. Kojanovou za Komisi 
pro Biorep)

 Výbor ČDS se rozhodl (po hlasování) Progra-
mu kvality v předložené podobě neudělit zášti-
tu. As. Benáková doporučuje autorům projekt 
přepracovat tak, aby byl pro ambulantní der-
matology snáze proveditelný a motivující, trvá-
-li zájem na jeho realizaci.

2. Kongres ČDS-SDVS 2021 (Olomouc)
 Byl sestaven program kongresu, který pokrývá 

celou dobu konání 9.–11.12.2021. Zatím při-
hlášeno 300 účastníků.

3. Seminář dětské dermatologie – 
22.10.2021, Brno

 Seminář DD se konal u příležitosti 25. výročí 
existence sekce dětské dermatologie. Byl napl-
něn množstvím kvalitních přednášek a perfekt-
ně zorganizován.

 Výbor ČDS děkuje a blahopřeje doc. Bučkové 
se spolupracovníky.

4. Rozpočet ČDS na r. 2022
 Rozpočet za r. 2021 je ve vyrovnaném stavu  

a zůstane, pokud se kongres v Olomouci fyzic-
ky uskuteční. Rozpočet na r. 2022 byl navržen 
v podobném rámci.

5. Praxe atestantů na COVID odděleních
 Proběhla diskuze napříč obory o uznání praxe 

atestantů na COVID odd. do předatestační pří-
pravy.

 Prof. Arenberger prosazoval stoprocentní uzná-
ní stráveného času. Chirurgické obory však 
navzdory ostatním prosadily zápočet pouze 
poloviční doby.

6. Podologická sekce ČDS (Mgr. Fešar)
 Do nově ustavené podologické sekce ČDS  

(v r. 2021) se začali hlásit první kandidáti. Výbor 
ČDS akceptuje doporučení jejího předsedy Mgr. 
Fešara, který předem zkontroluje splnění podmí-
nek členství: buď zdravotnické vzdělání uchaze-
če nebo absolvování speciálního podologického 
kurzu a jako ručitele atestovaného dermatologa. 
Ke zlepšení operativnosti evidence nových členů 
může přispět i avizovaný nový systém ČLS JEP.
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7. Možnosti doškolování  
v dermatovenerologii

 Výbor ČDS se zabýval personální situací  
a perspektivami oboru, ke které negativně při-
spívá pandemie COVID a důchodový věk lékařů.  
V některých oblastech ČR tak dochází k uza-
vírání praxí i nemocničních oddělení, což dále 
snižuje možnost přípravy nových atestantů. 
Doc. Ettler byl pověřen zjišťováním současné-
ho stavu počtu reálně ordinujících dermatove-
nerologů.

8. Aktivity SAD a spolupráce s ČDS
 Výbor ČDS považuje nadále spolupráci se SAD 

za důležitou. K tomu je zapotřebí komunikace, 
vzájemná informovanost a otevřenost. Výbor 
ČDS nadále nabízí možnost návštěvy zástupce 
vedení SADu na příslušné části schůze výboru 
ČDS, resp. v předstihu sdělení konkrétních ná-
mětů pro výbor ČDS, aby pak jednání na výbo-
ru mohlo v daném čase dospět k racionálnímu 
výstupu. Dosud této možnosti SAD nevyužil.

 Prof. Arenberger je podobně jako v minulých 
letech připraven se zúčastnit sobotního jednání 
sjezdu SADu.

9. Metodický pokyn – venerologie  
(prof. Resl)

 Na MZ byl konečně schválen. Bude publikován 
v časopisu Čs. Derm. Knižní vydání Metodické-
ho pokynu (zpracováno prof. Reslem a spol.) 
bude distribuováno na sjezdu SADu (19.–20. 
11.2021 v Praze) a také na kongresu ČDS-
-SDVS v Olomouci 9.–11.12.2021.

10. Odborné akce 2022
 Doc. Ettler vyzývá k přihlášení plánovaných 

odborných akcí do kalendáře ČDS na r. 2022. 
Pokusí se v tomto smyslu oslovit (e-mailem) 
pořadatele tradičních akcí.

11. Léková agenda (as. Benáková)
 V mezidobí od poslední schůze výboru jsme 

obdrželi od SÚKLu a zaujali stanovisko k níže 
uvedeným hodnotícím zprávám:

 
 BEREME NA VĚDOMÍ:
 Kesimpta-ofatumumab pro léčbu RS
 Lemtrada-alemtuzumab pro léčbu RS
 Tysabri-natalizumab pro léčbu RS
 Gilenya-fingolimod pro léčbu RS
 Ilumetri-tildrakizumab – SÚKL oznamuje indi-

kaci až v 2. linii biologické léčby po neúspěšné 
léčbě inhibitory TNF-alfa

 
 SOUHLASÍME:
 Otezla-apremilast: SÚKL přiznává úhradu.
 
 BEZ PŘIPOMÍNEK:
 Remsima-biosimilární infliximab: stanovení 

úhrady, naše indikace se nemění
 Bactroban + Bactroban nasal: podmínky se 

nemění
 
 RŮZNÉ:
 Adtralza-tralokinumab: vyjádření do správní-

ho řízení
 Dále as. Benáková doporučuje zrevidovat, zda 

opakovaná stanoviska ČDS k parenterálnímu 
metotrexátu byla vůbec na SÚKL doručena. 
Ostatní položky (Otezla a Olumiant) se mezitím 
vyřešily.

 Žádost SÚKLu o stanovisko k potřebě zajištění 
LP s léčivou látkou minocyklin v rámci speci-
fického léčebného programu pro indikaci léčby 
akné: konzultováno se Sekcí akné a obličejo-
vých dermatóz (Dr. Nevoralová, doc. Rulcová) 
a uzavřeno, že Specifický léčebný program 
pro minocyklin není třeba. (Minocyklin nemá 
zásadní přidanou hodnotu na rozdíl od „refe-
renčního“ doxycyklinu. A kdo by ho z nějakých 
důvodů potřeboval předepsat, může využít 
stejné cesty jako dosud. Výhledově se snad 
i k nám dostane sarecyklin – nové cyklinové 
antibiotikum na léčbu akné s lepším profilem, 
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takže lze předpokládat, že z hlediska indikace 
akné nebude minocyklinu třeba více než tomu 
bylo doposud.)

12. Faktura za web ČDS
 Doc. Ettler předkládá fakturu webmastera za 

vedení webu ČDS (www.derm.cz) za půlroční 
období v r. 2021 ve výši 13 100 Kč. Výbor ČDS 
schválil její proplacení.

13. Centrum biologické léčby
 MUDr. Lucie Petrů (Kutná Hora) doplnila o po- 

žadované údaje žádost o zřízení centra bio-
logické léčby. Výbor ČDS uděluje souhlasné 
stanovisko.

14. Soudní proces proti ČLS JEP, z.s.
 Již 6. stání soudního procesu (a podle práv-

níků zřejmě poslední) proběhlo minulý týden. 
Jedná se o žalobu prof. Třešňák Hercogové, 
započatou před 6 lety proti ČLS JEP. Opakova-
né soudní přelíčení na soudech různé instance 
prokázalo opět neoprávněnost žaloby.

15. Termíny příštích schůzí výboru ČDS
 3. února, 24. března, 28. dubna, 9. června 

2022

16. Noví členové
 Dr. Boháč (Praha 8 – FN Bulovka), Dr. Šoulová 

(Praha 4), Dr. Ťulpová (Karlovy Vary)

 Podologická sekce: Dvořáková (Praha), Vod-
vářková (Děčín), Voláková (Česká Lípa), Janů 
(Jablonec n/N), Mazánek (Chrudim), Kodraso-
vá (Beroun)

 Změna údajů: Dr. Dudková (Líšnice), Dr. Šulco-
vá (Praha 4 – Pardubice), Dr. Prosová (Praha),

 Dr. Svačinová (Louny)

 Zrušení členství: Dr. Vorberg (Dačice)

17. Příští schůze výboru ČDS: 
9.12.2021 v Olomouci

Zapsal: doc. Ettler

REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE
odborný, dvojitě recenzovaný časopis pro dermatology

JSME TU PRO VÁS OD ROKU 1958
v tištěné podobě ve vašich schránkách na webových stránkách www.ReferatovyVyber.cz
 na instagramu www.instagram.com/referatovyvyber od března 2021 v mobilní aplikaci

czechopress@czechopress.cz +420 602 229 255
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ÚČINNÁ ODPOVĚĎ  
NA ERUPCE PSORIÁZY1–5

 Účinnější léčba vzplanutí v porovnání 
s kombinací kalcipotriol/betamethason-

-dipropionátu v masti a gelu.*

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

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

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

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

PROAKTIVNÍ LÉČBA
ZDÁNLIVĚ SPÍCÍ PSORIÁZY1, 6

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

Reklama na léčivý přípravek.

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

PASI* 100 znamená pro Adama

mnohem více než jen zdravou kůži1 Přípravek Kyntheum® je indikován

k léčbě středně těžké až těžké ložiskové 

psoriázy u dospělých pacientů, kteří

jsou kandidáty pro systémovou léčbu.2

Kyntheum zlepšuje kvalitu života

a nabízí celkovou úlevu od symptomů.

Více než 60 % pacientů dosahuje

úplného zhojení kožních projevů.1,2,3

Jak důležité je pro 

Adama PASI* 100?

Rychlý nástup účinku4

Vysoká míra zhojení5

Dlouhodobý účinek5


