
VYCHÁZÍ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ DERMATOVENEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI CENA: 57 KČ

ODBORNÝ DVOUMĚSÍČNÍK

ROČNÍK 64

5/2022

www.referatovyvyber.cz

@referatovyvyber

Download on the

App Store

Available on the

Google Play

7 KREDITŮ ČLK
PRO AUTORY ČLÁNKŮ





Už nepodáváme jen tekutinu do krevního oběhu, ale pacientům 
přečerpáváme krev, půjčíme si jejich leukocyty, fotomodifikujeme je  
a zase čestně vrátíme. Právě jsem odpojil třetího pacienta se Sézaryho 
syndromem od extrakorporální fotoferézy, ale už na mě čeká náš pan 
Štistko s infuzí Opdiva. „Co jste to přinesl?“ ptá se zvědavě. 

Mám u sebe složku dokumentů. Jako představitelé výboru Čes-
ké dermatologické společnosti, Sdružení ambulantních dermatologů  
a Akreditační komise pro dermatovenerologii na Ministerstvu zdravot-
nictví se snažíme úpravou vzdělávacího programu zvýšit zájem o náš obor tak, aby se usnadnilo po-
promoční vzdělávání mladých kolegů a ti mohli rychle nastoupit do praxe a obsadit uvolňující se místa 
ambulantních dermatovenerologů v místech, kde je lékařů nedostatek. Přitom se ale chtějí kožní naučit  
a „nakoukat“ dostatek případů, jako to měli možnost jejich starší spolupracovníci. Nápadů se u mě z růz-
ných směrů schází spousty, v současnosti už přes padesát, ale řada z nich je vzájemně nekompatibilních, 
některé neodpovídají stávající legislativě nebo vybočují z rámce harmonizace jednotného evropského pra-
covního trhu. To samozřejmě nemusí být překážkou při samostatném rozhodování o budoucnosti našich 
mladých kolegů zvláště v situaci, kdy podobné personální problémy dnes řeší většina lékařských specia-
lizací, a je pouze na nás, jak náš obor v souladu s legislativou zatraktivníme tak, aby mladí chodili k nám 
a ne k nim. Zároveň je to podstatný krok, který opět na dlouhou dobu změní řadu procesů našeho oboru, 
a proto k němu přistupujeme uvážlivě, s pokorou a po dosažení konsenzu mezi jednotlivými názorovými 
proudy.

Vedle objemnějšího fasciklu se krčí obálka s německou poštovní známkou. Je od profesora Johannese 
Ringa z Mnichova, který je vynikajícím dermatoimunologem. Je znám i svými literárními schopnosti. Já 
sám jsem měl možnost ho blíže poznat při svém dvouletém pobytu v Mnichově. Tehdy například u příleži-
tosti mezinárodního alergologického kongresu v roce 1990 napsal a s kolegy z kliniky nastudoval muzikál 
na imunologické téma s názvem Faust. Sám se ujal hlavní role jako představitel tohoto legendárního alchy-
misty. Ještě dlouho po skončení kongresu jsme si na klinice broukali melodii, kterou ve hře prozpěvoval 
jeden z mastocytů (hrál ho budoucí přednosta dermatologické kliniky v Bonnu profesor Thomas Bieber), 
když do prostoru uvolňoval cytokiny s upraveným textem songu Release Me od Duba Williamse, Eddieho 
Millera a Roberta Younta interpretovaným původně Engelbertem Humperdinckem.

Profesor Ring už také posledních třicet let neposílá standardní novoročenky, ale přátelům rozesílá do-
pisy, které shrnují uplynulý rok. Tak se často dozvíme, že i v Bavorsku žijí podobnými problémy jako my. 
Jeho letošní psaní začíná zvoláním Co to bylo za rok – a jak rychle uběhl! A hned pokračuje – Koronavirus 
sotva ztratil svou sílu a už tu byla nešťastná válka na Ukrajině s energetickými problémy. Na změny kli-
matu se téměř zapomnělo, i když je to možná největší problém. Bohužel, v dohlednu nejsou žádná rychlá  

JOHANN FAUST

1



a snadná řešení. Putinova moc je nezlomná a kdo by si pomyslel, že je schopen něčeho takového? Vždy 
bychom měli rozlišovat mezi Putinovým režimem a „Rusy“. Bavorsko-ruské přátelství, které náš přítel 
Christian Holtz po desetiletí pěstoval, bylo odloženo k ledu. Samozřejmě chceme a musíme Ukrajině po-
moci, ale nechceme se zaplést do přímé války s Ruskem. 

V září jsme dostali dopis od našeho dodavatele plynu s informací, že od listopadu bychom měli platit za 
plyn cca desetinásobek ceny, ale s nadějným dodatkem, že v prosinci se vše opět změní. Každý dnes mys-
lí na geotermální energii, teplo ze vzduchu, fotovoltaiku a solární články. Doma jsme reaktivovali naše stará 
kachlová kamna a koupili dva kubíky dřeva za výhodnou cenu 290,- Eur za m3. V obýváku je alespoň teplo. 

Jinak se máme dobře: děti, vnoučata i psi jsou zdrávi a šťastni. V praxi jsem stále jednou týdně, mám 
emeritní místo v Biedersteinu, kde vedu pár mladých asistentů a doktorandů; paní Beatrice Steidle má vel-
mi zajímavou práci o imunologovi/alergologovi Alfredu Wolff-Eisnerovi. Představila v ní nejen jeho vědecké 
úspěchy, ale také jeho perzekuci jako Žida v koncentračním táboře Terezín, který přežil. 

Moje hlavní činnost jako šéfredaktora JEADV úspěšně pokračuje, zvýšili jsme impakt faktor na 9,2, 
jsme tak na 4. místě v mezinárodních dermatologických časopisech. To je možné pouze s vynikajícími 
spolupracovníky a redaktory sekcí. 

Také zastupuji svého studenta Matthiase Möhrenschlagera na Vysokohorské klinice v Davosu a jsem 
hostujícím profesorem na Svobodné univerzitě v Bruselu u svého bývalého studenta Jana Gutermutha. 

Znovu začalo i další cestování na kongresy v Bostonu, Miláně, Sao Paulu, Montrealu, Debrecínu, Helsin-
kách a Sieně. Za zmínku stojí zejména naše 4. Global Allergy Forum (GAF), které jsme opět zorganizovali 
s Christine Kühne z Centre for Allergy Research and Education (CK-CARE) na začátku září. 

Takto pan profesor pokračuje dále s řadou rodinných detailů a dosažených úspěchů. Myslím, že před-
vánoční dopis je dobrou motivací pro všechny, kteří nemají v lásce novoročenky a dvouřádková esemeska 
oslavující Vánoce a nový rok jim zase připadne málo.

Opdivo panu Štístkovi právě dokapalo, tak si ještě rychle připomeňme, co Johannes Ring v poslední 
době přečetl a může nám doporučit na dlouhé vánoční večery. Zaujala ho Putinova síť od Catherine Bel-
tonové, dále Nikdy od Kena Folletta, poslední silný thriller od Andrey Camillieri Kilometr 123 nebo znovu 
vytažený svazek z knihovny při příležitosti demonstrací v Teheránu Whirlwind od Jamese Clavella, který 
popisuje období čtyř týdnů po nástupu Ajatoláha Chomejního k moci.

Když vás některá z knih také osloví, užijte si příjemné počtení, ale v každém případě vám přeji příjemné 
prožití svátků a úspěšný nový rok 2023.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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KOŽNÍ MASTOCYTÓZA
Duchková, H.   Kožní sanatorium s.r.o., Ústí nad Labem

SOUHRN: Mastocytóza je imunologicky podmíněné onemocnění žírných buněk lokalizovaných v kůži 
a/nebo v kostech a jiných orgánech. Nejčastějším orgánovým postižením je kůže dětí, u dospělých má 
onemocnění obvykle systémový charakter. Příčina onemocnění není známa. Nejčastější forma kožní 
mastocytózy je urticaria pigmentosa.

KLÍČOVÁ SLOVA: mastocyty – definice – léčba – prognóza

SUMMARY: Skin mastocytosis. Mastocytosis is an immunologic condition of mast cells localised in the 
skin and/or in the bones and other organs. The most frequent site of organ involvement is the skin of chi-
ldren, in adults mastocytosis has usually systemic character. The cause of disease is unknown. Urticaria 
pigmentosa is the most common form of cutaneous mastocytosis.

KEY WORDS: mastocytes – defination – treatment – prognosis

První projevy u dětí vznikají většinou do dvou let,  
u dospělých ve druhé a třetí dekádě života.

Definice
Mastocytóza je imunologicky podmíněné one-
mocnění, charakterizované zmnožením, akumulací  
a proliferací mastocytů v různých tkáních, nej-
častěji v kůži. Onemocnění provází svědění, gas-
trointestinální potíže, nausea, bolest kostí, svalů, 
anafylaktické  reakce (zrychlení srdečního tepu, 
mdloby, závratě, ztráta vědomí). Předpokládá se, 
že za vznik onemocnění může být odpovědná ge-
netická mutace.(2,3)

KOŽNÍ FORMY MASTOCYTÓZY 
Mastocytom, benigní kožní solitární nádor, urticaria 
pigmentosa – diseminovaný mastocytom (genera-
lizovaná kožní mastocytóza), systémová mastocy-
tóza – je spojená s kožními projevy a orgánovým 

postižením (kostní dřeň, játra, slezina, lymfatické 
uzliny, trávicí trakt).

Výskyt
První projevy u dětí vznikají většinou do dvou let,  
u dospělých ve druhé a třetí dekádě života.(1)

Klasifikace 
Benigní kožní nádor – mastocytom solitární nebo 
diseminovaný, urticaria pigmentosa (infantum), 
urticaria pigmentosa (adultorum), systémová 
mastocytóza (postižení kůže, uzlin a dalších orgá-
nů – plic, jater, trávicího traktu, kostí).(5)

Solitární mastocytom
Je nejčastějším benigním typem mastocytóz. Je- 
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dná se o hrbol nebo lehce indurovanou plochu růz-
né velikosti a tvaru růžové až světlehnědé barvy,  
lokalizované na trupu a končetinách. Nikdy se ne-
vyskytuje na obličeji, dlaních a chodidlech. Vzniká 
nejčastěji u dětí do tří měsíců života. Spontánní re-
grese je častá. Pozitivní Darierův test podporuje kli-
nickou diagnózu (Darierův test – po mechanickém 
podráždění kůže vzniká reakce podobná kopřivce).

Urticaria pigmentosa
Jde o nejčastější projev mastocytárního onemoc-
nění u dětí, s lokalizací převážně na trupu, nikdy ne 
na chodidlech a dlaních. Onemocnění je charak-
terizované tvorbou neostře ohraničených špinavě 
žlutých nebo šedohnědých plochých papul. Svě-
dění je nevýrazné.

Urticaria pigmentosa (infantum)  
Projevuje se neostře ohraničenými čočkovitými lé-
zemi rozdílných velikostí, žlutavé nebo šedohnědé 
barvy. Po mechanickém dráždění dochází ke kop-
řivkové reakci (Darierův příznak).

Urtikaria pigmentosa (adultorum)  
(syn. Teleangiectasia macularis perstans)
Onemocnění začíná v dospělém věku většinou na 
trupu. Jedná se o postupný vznik makulózních pro-
jevů hnědě červené barvy s teleangiektáziemi, pře-
vážně lokalizovanými na trupu. Přechod do klinic-
kého obrazu kopřivky je častý, podobně tak vznik 
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hyperpigmentace. Klinický obraz doplňuje výrazné 
svědění a urtikarielní reakce nejen po mechanic-
kém dráždění kůže, ale také po střídavém kontaktu 
se studenou a teplou vodou. Generalizovaná urti-
kariální reakce může iniciovat histaminový „šok“ 
(bolestí hlavy, nausea, zvracení, ztráta vědomí až 
smrt). Onemocnění má chronický charakter. Mezi 
komplikace patří tumorózní infiltrace kostní dřeně. 

Urticaria pigmentosa haemorhagica
Zvláštní forma kopřivky kombinovaná s mnohočet-
nými hemoragiemi.(5)

Difuzní kožní mastocytóza
Jde o velmi vzácné onemocnění způsobené velko-
plošnou infiltrací koria žírnými buňkami. Klinicky je 
onemocnění charakterizované nápadně tlustší kůží 
a hyperpigmentacemi. Onemocnění se vyskytuje  
u mladších jedinců.

Systémové mastocytózy
Zatímco u lokalizovaných mastocytomů a urticaria 
pigmentosa se postižení jiných orgánů nevyskytuje 
často, u systémové mastocytózy bývá akumulací 

mastocytů  postižen jeden nebo i více vnitřních or-
gánů (gastrointestinální trakt, játra, kosti). Masto-
cytární infiltrace kostí může působit fraktury. Sou-
čaně zvýšená koncentrace histaminu bývá příčinou 
tachykardie, arytmie až šoku. Subjektivně nemocní 
uvádí křeče, bolesti břicha a kostí.(4)

Diagnóza a diferenciální diagnostika
Diagnóza se opírá o klinický obraz a histologické 
vyšetření. V histologickém obrazu je výrazná proli-
ferace žírných buněk v kůži. Nutno odlišit xantomy, 
leiomyomy, lymfomy. 

Léčba
Jednotlivé projevy lze odstranit chirurgicky, lokální 
kortikosteroidy redukují histamin, zmírňují svědění 
podobně jako antihistaminika celkově aplikovaná, 
která zmírní částečně i gastrointestinální potíže.(6)

Prognóza
U 50 % dětí se do puberty zmírní příznaky nebo 
zcela odezní. Mastocytóza probíhá závažněji u pa-
cientů, u kterých se onemocnění projeví poprvé  
v dospělosti.

Mastocytóza je onemocnění žírných buněk. Nejčastějším projevem mastocytózy je 
benigní solitární mastocytom. U systémové mastocytózy bývá akumulací mastocy-
tů postižen jeden nebo více 
orgánů. Prognóza je horší  
u starších nemocných. Prim. MUDr. Hana Duchková

Kožní sanatorium s.r.o.
Velká Hradební 47, 400 01 Ústí nad Labem
kozni.sanatorium@seznam.cz
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ÚVOD
Aktinická keratóza je jedním z nejčastějších důvo-
dů návštěvy pacienta v dermatologické ambulanci. 
Kromě již standardních fyzikálních metod máme 
možnost aktinické keratózy léčit také preparáty, 
které vyvolávají lokální imunitní odpověď. Ta je ob-
vykle provázena nepříjemnými vedlejšími účinky, 
které snižují adherenci pacienta k terapii. Ve většině 
případů nejsou důvodem k přerušení léčby, je ale 
vhodné pacienta na ně předem upozornit a nabíd-
nout mu doplňkovou péči.

Aktinická keratóza je intraepiteliální proliferace 
atypických keratinocytů (stupeň I. a II. dle Olsena 
označujeme za prekancerózu, stupeň III. za carci-
noma in situ), vyskytuje se celosvětově s preva-
lencí 4 %.(1,2) Tato prevalence variuje v závislosti 
na vzdálenosti od rovníku. V Evropě má aktinickou 
keratózu více než jedna osoba ze dvou ve věku nad 
70 let.(3) Naopak oblastí s vysokou prevalencí je 
v tomto směru nechvalně proslulá Austrálie, kde 
více než 40 % populace nad 40 let věku trpí na 
aktinickou keratózu.(4) Jedná se o zemi s nejvyšším 
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Aktinická keratóza je kondice vznikající z několika  
interakcí gen – gen a gen – prostředí. Nejzásadnější roli  
ve vývoji aktinické keratózy a dále progresi aktinické  
keratózy ve spinocelulární karcinom hraje gen p53  
kódující tumor supresorický protein.
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výskytem nemelanomové rakoviny kůže. Příčinou 
je umístění na 28° jižní šířky, dlouhodobě neuspo-
kojivý stav ozonové vrstvy v této oblasti a většino-
vé obyvatelstvo britského a irského původu.

Aktinická keratóza je kondice vznikající z několika 
interakcí gen – gen a gen – prostředí. Nejzásadněj-
ší roli ve vývoji aktinické keratózy a dále progresi 
aktinické keratózy ve spinocelulární karcinom hraje 
gen p53 kódující tumor supresorický protein. Mu-
tace v genu p53 byly nalezeny v aktinické keratóze, 
spinocelulárním karcinomu, ale i v zatím normálně 
vyhlížející kůži chronicky vystavené UV záření.(5)

 
Hlavními rizikovými faktory aktinické keratózy 
jsou světlý fototyp I.–II. dle Fitzpatricka (ačkoliv 
se nemelanomová rakovina kůže nevyhýbá žádné 
rase),(4) nadměrná expozice UV záření (spálení  
v dětském věku, více než 4 roky života v tropických 
oblastech, návštěvy solárií, zaměstnání a koníč-
ky venku).(2,6) Aktinická keratóza se vyskytuje ve 
vyšším věku, 2x častěji u mužů, zejména u mužů  
s rozsáhlou androgenní alopecií, která je velkým 
rizikem pro vznik field cancerization. Zvláštní po-
zornost je potřeba věnovat imunosuprimovaným 
pacientům; po transplantacích, léčených imuno-
supresivy, s vrozenou či získanou poruchou imuni-
ty. Zcela nezbytné je sledovat na specializovaných 
pracovištích pacienty se vzácnými genetickými 
poruchami, jako je okulokutánní albinismus, xero-
derma pigmentosum, epidermodysplasia verruci-
formis a další. 

Vzhledem k jasně definované roli UV záření na 
fotokancerogenezi u nemelanomové rakoviny ků- 
že je v prevenci aktinické keratózy zásadní foto-
protekce.(2) K primární prevenci se snažíme vést 
všechny pacienty. Doporučujeme vhodná opatře-
ní a následně i sunscreeny dětem od nejútlejšího 
věku (do šesti měsíců věku by se kojenci neměli 
vystavovat přímému slunečnímu záření vůbec, do 
2 let věku je pak vhodná ochrana oděvem, vyhýbá-
ní se polednímu slunci a použití spíše fyzikálních 

filtrů). Je dobré s pacienty probrat jejich chová-
ní ve vztahu k pobytu na slunci, návštěvám so- 
lárií, doporučit fotoprotektivní přípravek s ideální 
texturou, vhodným složením v závislosti na stavu  
a zdraví integumenta. Pro mnoho žen jsou zejmé-
na v letním období výhodné tónované sunscree-
ny či make-upy s UV faktorem, které zjednoduší 
denní rutinu péče o pleť. Zejména maminky ma-
lých dětí se zajímají také o speciální UVP oděvy 
s jasně definovanou ochranou před UV zářením. 
Součástí fotoprotekce by také měla být pokrývka 
hlavy, lépe klobouk než kšiltovka, sluneční brýle s 
definovanou UV ochranou.  

Sekundární prevence se týká pacientů s již vznik-
lým onemocněním. Tito pacienti bývají vzhledem 
ke strachu z možného vývoje rakoviny kůže zodpo-
vědnější, více poslouchají doporučení lékaře a jsou 
více ochotní investovat do kvalitního sunscreenu. 
Zejména u těchto pacientů je vhodné doporučit ně-
který z dostupných zdravotnických prostředků. Ty 
díky kombinaci chemických filtrů zaručují vysokou 
ochranu v UVB spektru, ale i v nejvyšších vlnových 
délkách UVA záření. Splňují podmínky fotostability, 
voděodolnosti, klinickými studiemi mají prokázané 
účinky proti fotopoškození DNA, mohou být dopl-
něny o antioxidant, který zabraňuje poškození DNA 
volnými radikály, a zklidňující termální vodu. Vzhle-
dem k tendenci poddávkování je vhodné doporučit 
pacientovi co nejjednodušeji množství preparátu. 
Jedná se o dávku 2 mg/cm2 na obličej, což odpo-
vídá vrchovaté čajové lžičce. Existují preparáty, jež 
mají dávkovač a schéma v příbalovém letáku, kte-
ré vysvětluje, kolik stisknutí stačí na ošetřovanou 
oblast, což výrazně zjednoduší aplikaci. Je důležité 
pacientům připomenout, že je potřeba aplikaci bě-
hem dne opakovat (při koupání, nadměrném poce-
ní každé 2–3 hodiny).(7)

Zejména u starších pacientů, kteří zodpovědně 
dodržují naše doporučení stran fotoprotekce, je 
potřeba přemýšlet o eventuální suplementaci vita-
minu D3. Doporučená denní dávka je 800 IU/den,  
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u starších pacientů ale až kolem 2 000 IU den-
ně(8). K přesnějšímu dávkování vitaminu D je mož-
no využít stanovení hladiny 25-hydroxy-vitaminu D 
(kalcidiolu), jehož běžná hladina se pohybuje mezi 
50–75 nmol/l9). 

Mezi nejjednodušší možnosti terapie aktinické 
keratózy patří kryoterapie, která je vhodná spíše 
pro solitární léze. Je jednoduchá, levná, ale zatí-
žená vysokým rizikem rekurence. Další možností 

ošetření zejména hyperkeratotických projevů je 
kyretáž či elektrodesikace. Hojení takto ošetřeních 
lézí nebývá problematické. 

Mnohem náročnější výzvou je terapie mnohočet-
ných aktinických keratóz, tzv. nádorového pole. 
Počet viditelných aktinických keratóz je nedosta-
tečným indikátorem skutečného počtu lézí v nádo-
rovém poli, onkogenní změny mohou být přítomny, 
aniž jsou na kůži patrny.(10) Pro takovéto pacienty 
je mnohem vhodnější léčba topickými prostředky 
(imiquimod, 5-fluorouracil, 3% diklofenak sodný, 
ingenolol mebutát a další), fotodynamická terapie, 
chemický peeling či laserový resurfacing.(11) Výho-
da spočívá v podchycení i subklinických lézí, avšak 
terapie bývá provázena vedlejšími účinky, které 
zhoršují adherenci pacienta k léčbě. 

Jako o něco úspěšnější a méně zatížená vedlej-
šími účinky se jeví terapie 5-fluorouracilem.(12) 
5-fluorouracil je antimetabolit, analog pyrimidinu. 
Mechanizmus jeho účinku je založen na inhibici 
thymidylát syntázy, enzymu potřebného k synté-
ze DNA a formování a funkci RNA.(11) Nově máme  
k dispozici 4% krém s 5-fluorouracilem, který se 
aplikuje na oblast nádorového pole 1x denně po 
dobu 4 týdnů, na oblast obličeje, uší, vlasové čás-
ti hlavy (aplikace je schválená na plochu 25 cm2  
s 5–8 viditelnými aktinickými keratózami, nepřed-
léčenými kryoterapií, dále na plochu 25 cm2 s 9  
a více aktinickými keratózami a konečně na plochu 
větší než 25 cm2 s 5 a více viditelnými aktinickými 
keratózami).(13) Přípravek by neměli dostat paci-
enti alergičtí na 5-fluorouracil, arašídy nebo sóju 
(pomocnou látkou je čištěný podzemnicový olej), 
pacienti s vrozenou poruchou enzymu dihydropyri-
midindehydrogenázy (DPD), při současném užívá-
ní nukleosidových antivirotik brivudinu, sorivudinu  
a jejich analog, které jsou inhibitory DPD. V tako-
vém případě by se mohly projevit systémové ne-
žádoucí účinky, jako stomatitida, nauzea, zvracení, 
průjem, eventuálně až poruchy krve, jako leukocy-
topénie a další).(12) 

O
b

r. 
1

Pacient s field cancerization  
po 2 týdnech terapie 5-fluorouracilem
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Klinické příznaky odpovědi na léčbu se objeví 
během druhého týdne. Běžné schéma odpovědi 
zahrnuje časnou zánětlivou fázi (erytém), apop-
totickou fázi (eroze, krusty) a fázi hojení (epiteli-
zace). Zánětlivá a apoptotická fáze je pro pacienta 
nepříjemná, provází ji mnohdy pálení, píchání, svě-
dění, bolest, edém, suchost a šupinatění, tvorba 
puchýřků, erozí, krust. Tyto vedlejší příznaky jsou 
většinou mírné, nicméně individuálně mohou mít 
závažnější průběh a zhoršuje je okluze; ošetřená 
místa si pacient nesmí překrývat. Většinou vymizí 
do měsíce od ukončení terapie. Pacienta je potře-
ba na tyto vedlejší účinky dobře připravit, vysvět-
lit mu, že jsou v podstatě žádoucí součástí léčby  
a že jsou dočasné. Vhodné je pacientovi poskytnout 
informační brožurku, ke které se bude moci vracet 

a která poskytuje i názornou fotodokumentaci, jak 
může léčba a její úskalí probíhat. Ke zklidnění ve-
dlejších účinků léčby má být pacientovi nabídnuta 
symptomatická léčba emolientem či lokálním korti-
kosteroidem. Již při předpisu krému s 5-fluoroura-
cilem je vhodné navrhnout hydratační krém, který 
si bude pacient aplikovat ráno a dle potřeby během 
dne (pokud aplikuje krém s 5-fluorouracilem večer) 
v případě erytému, suchosti, šupinatění a krust. 
Vhodný emolient uleví od svědění, pálení, pocitu 
stažení, oddálí či zcela odsune nutnost aplikovat 
lokální kortikosteroid. Také v tomto případě volíme 
raději zdravotnický prostředek, bez parfemace, bez 
parabenů. Nezbytnou součástí terapie 5-fluorou-
racilem je i účinná fotoprotekce sunscreenem, ale 
i pokrývkou hlavy a slunečními brýlemi, protože 

O
b

r. 
2Pacientka léčená 4. týden pro superficiální bazaliom tváře imiquimodem
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aplikace krému může být provázena fotosenzitivi-
tou. U závažnějších nežádoucích účinků je možno 
ke zklidnění použít lokální kortikosteroid. Ošetřova-
nou oblastí je obličej, uši, temeno hlavy, proto volí-
me kortikoidy 1. (slabé) a 2. (středně silné) skupi-
ny síly. Lépe je použít nehalogenované kortikoidy, 
jako hydrocortison acetát 1%, hydrocortison buty-
rát 0,1%, event. metylprednisolon aceponát 0,1%.
(14) Aplikujeme 1x denně, spíše večer, vzhledem  
k potřebě pokračovat v zavedené terapii 5-fluorou-
racilem pak lépe volit intervalovou léčbu 2x v týd-
nu. V závislosti na projevech volíme i vehikulum, na 
suché, šupinaté či enkrustované projevy externa 
charakteru masti či mastného krému, naopak na 
živé, mokvavé, exkoriované projevy lotia (roztoky 
alkoholu pálí). V případě výraznějšího mokvání se 
uplatní i vysýchavé obklady se solutio Jarisch (roz-
tok kyseliny borité a glycerolu), obklady z řepíku, 
ale i černého či zeleného čaje. Zvýšení komfortu 
pro pacienty přináší i ošetření termální vodou ve 
spreji kdykoliv během dne. 

Velmi dobře ověřenou terapií aktinické keratózy  
v nádorovém poli je léčba imiquimodem. Jedná se 
o agonistu toll-like receptoru (TLR)-7, který fungu-
je jako modifikátor lokální imunitní odpovědi. Toll-
-like receptory lokalizované na povrchu dendritic-
kých buněk, monocytů, makrofágů a Langerhan-
sových buněk podporují aktivaci innátní a adaptivní 
imunitní odpovědi, vedoucí k uvolnění cytokinů  
a chemokinů. Navíc imiquimod vyvolává přímý 
apoptotický účinek na buňky tumoru.(11) 

Krém s imiquimodem se aplikuje na vybrané 
pole field cancerization maximálně 5 x 5 cm 3x 
v týdnu, obvykle na noc, po dobu 4 týdnů. Po-
zor na jiná dávkovací schémata u bazocelulár-
ního karcinomu (5x týdně po dobu šesti týdnů)  
a akuminátních kondylomů (3x v týdnu po dobu až 
dvanácti týdnů). Krém je potřeba nechat 15 minut 
vsáknout a nepřekrývat. Ráno po osmi hodinách 
je potřeba zbytky krému umýt vodou s jemným 
mýdlem. Během léčby je dobré se chránit před 

UV zářením sunscreeny, ale i pokrývkou hlavy, 
slunečními brýlemi. Stejně jako u 5-fluorouracilu 
se nedoporučuje překrývat ošetřená místa oklu-
zí, zvyšuje se riziko systémových nežádoucích 
účinků. Krém byl neměl být předepsán pacientům  
s alergií na imiquimod a jeho preskripce by měla 
být pečlivě uvážena u pacientů trpících na auto-
imunitní onemocnění pro možnost zhoršení toho-
to onemocnění. Opatrnost je potřeba i u pacientů 
po transplantaci orgánů kvůli možnému vyvolání 
rejekce orgánu či reakce štěpu proti hostiteli.(15) 
Vedlejší nepříjemné účinky se začínají objevovat 
již v prvním až druhém týdnu aplikace a ustupují 
obvykle do měsíce od ukončení terapie. Mezi lo-
kální vedlejší účinky patří erytém, eroze, exkoria-
ce, šupinatění, otok, ale i indurace, ulcerace, ve-
zikuly a krusty. I v tomto případě je potřeba paci-
enta důsledně poučit, informovat ho, že se jedná 
o dočasné nežádoucí účinky a poradit doplňkovou 
péči, která povede k úlevě a současně umožní 
dokončit terapii. Také výrobce krému s imiquimo-
dem vydal informační brožurku pro pacienty, kte-
rá je doplněna o fotodokumentaci průběhu léčby, 
podle níž si pacient lépe představí, co jej čeká,  
a zvyšuje tím adherenci k terapii. Lokální reakce 
po imiquimodu bývají o něco silnější než po 5-flu-
orouracilu, vzácně se mohou přidružit i reakce 
systémové, jako jsou bolesti hlavy, chřipkovité 
příznaky a bolesti svalů (2 %).(15) Při výrazných 
vedlejších účincích se doporučuje terapii přerušit 
do zklidnění, pak opětovně pokračovat, terapie by 
ale i s přerušením neměla překročit 4 týdny. Vzhle-
dem k více mokvavým reakcím po imiquimodu 
pacient ocení chladivé vysýchavé obklady se so-
lutio Jarisch, obklady s řepíkem nebo černým či 
zeleným čajem. Ke zklidnění živé reakce pacien-
tům doporučujeme externa obsahující sulfát zinku  
a sulfát mědi, které působí antibakteriálně, sou-
časně zklidňující termální vodu, kyselinu hyalu-
ronovou, která zajišťuje v ošetřované lézi hydra-
taci a usnadňuje migraci buněk. Samozřejmě je 
vhodné využít i efektu patentních molekul, jako je 
C+ - Restore, které urychlí migraci keratinocytů  
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Léčba aktinických keratóz v nádorovém poli se stala jednodušší a efektivnější s pří-
chodem topických prostředků jako je 5-fluorouracil, imiquimod, diklofenak sodný, in-
genol mebutát a další. Jejich použití však s sebou přináší vedlejší nepříjemné účinky, 
díky nímž řada pacientů nedokončí terapii. Je nezbytné na tyto účinky pacienta připra-
vit, poskytnout mu dostatek informací včetně informačních brožurek a doporučit mu 
doplňkovou péči, kterou tyto 
nepříjemné projevy zmírní. 
Vhodně zvolená doplňková 
péče ulehčí život pacientovi 
i jeho dermatologovi.

MUDr. Veronika Myjavcová
Kožní ambulance Chrudim s.r.o.
Palackého třída 165, 537 01 Chrudim
myjavcova@koznilekar.cz

ZÁVĚR

a zajistí 2,5x rychlejší reepitelizaci, než by proběh-
la přirozeně bez ošetření. Tuto doplňkovou péči 
lze během dne kombinovat s ošetřením termální 
vodou ve spreji. V některých případech po zhojení 

reakcí po léčbě imiquimodem zůstává kůže hlad-
ká, ale hypopigmentovaná. I na tuto skutečnost 
je potřeba pacienta předem upozornit, abychom 
předešli dalším nedorozuměním.
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Konferenci zahájili předsedkyně sekce Akné a obli- 
čejové dermatózy docentka Jarmila Rulcová  
a předseda České dermatovenerologické společ-
nosti profesor Petr Arenberger. Oba ocenili práci 
sekce, která patří k nejaktivnějším v rámci České 
dermatovenerologické společnosti. Konference 
samotné se již staly každoroční tradicí v rámci der-
matologických akcí. 

Vlastní odborný program zahrnoval přednášky čtyř 
kategorií, a sice přednášky hostů, souhrnné před-
nášky, kazuistiky a firemní sdělení. Program mode-
roval primař David Stuchlík. 

Jako první host vystoupila primářka MUDr. Jitka 
Vokurková z oddělení plastické chirurgie Dětské FN 
Brno Černá Pole s přednáškou na téma HEMAN-
GIOMY A CÉVNÍ MALFORMACE OBLIČEJE. Uvedla, 
že hemangiomy jsou tumory – hyperplazie endo-
telu, dělí se na infantilní a kongenitální. Vaskulární 
malformace jsou vrozené vývojové vady, dělí se 
na kapilární, lymfatické, venózní a arteriovenózní  
a kombinované. Infantilní hemangiom je benig-
ní cévní tumor, který roste 1 rok po porodu, pak 
z 90 % spontánně involuje. Poměr výskytu dle 
pohlaví (ženy : muži) je 5:1. Léčba je individuali-
zovaná, mnohooborová, lokální, systémová i chi- 
rurgická, záleží na oblasti a rozsahu postižení. 

V pátek dne 4. listopadu 2022 se konala v kongresových prostorách Quality Hotel Brno Exhibition Centre  
v Brně již 16. celostátní konference Akné a obličejové dermatózy pořádaná sekcí Akné a obličejové derma-
tózy České dermatovenerologické společnosti. Přijelo téměř 200 účastníků z celé České republiky. 

16. KONFERENCE AKNÉ  
A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY
Nevoralová, Z.   Akné poradna, kožní oddělení Nemocnice Jihlava

Cévní malformace je zmnožení cévního řečiště 
na různých úrovních, roste s jedincem, poměr že- 
ny : muži je 1:1. Dělí se na nízce a vysoko průto-
kové. Léčba může být cestou embolizace přívodné 
cévy k nidu mechanicky nebo chemicky, někdy je 
vhodná časná extirpace před vytvořením nového 
zásobení neokapilárami. Paní primářka ukázala 
řadu bohatě dobrazově dokumentovaných kazuis-
tik pacientů s výše uvedenými diagnózami, které 
během své praxe řešila chirurgickou cestou. 

Následovala přednáška prof. MUDr. Petra Aren-
bergera, DrSc., MBA, FCMA z kožní kliniky FN 
Královské Vinohrady v Praze s názvem NÁDOR 
OBLIČEJE. Pan profesor uvedl kazuistiku 62leté pa-
cientky, která přišla pro progredující vřed o průmě-
ru 1x2 cm na vnitřní straně bukální sliznice a pro  
induraci u levého ústního koutku. V anamnéze udá-
vala pacientka kouření a nošení zubní protézy. Byly 
provedeny odběry na serologii lues a stěr na mik-
roskopické vyšetření v zástinu. Vyšetření byla vel-
mi suspektní z diagnózy syphilis, Byla provedena 
i probatorní excize vředu, kde byl diagnostikován 
středně až nízce diferencovaný dlaždicobuněčný 
karcinom. Syfilitická infekce (v závěru hodnoce-
na jako suspektní II. stadium) byla přeléčena za 
hospitalizace Prokain penicilinem G i.m. v celko-
vé dávce 30 mil.j., po dobu léčby bylo podáváno 
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Prof. MUDr. Petr Arenberger a doc. MUDr. Jarmila Rulcová při zahájení konference

kalium jodatum 1 lžíce denně. Poté byl třikrát apli-
kován Pendepon 1,5 mil. á 1 týden. Následně byla 
domluvena hospitalizace na ORL k řešení tumoru, 
pro velikost útvaru ale operace nakonec nebyla 
provedena. Pacientka byla přeložena na onkologii, 
kde byl zahájen 1. cyklus chemoterapie, v plánu 
byl 2. cyklus chemoterapie a radioterapie, pacient-
ka je ale pro celkové zhoršení stavu neabsolvovala. 
V závěru přednášky byly uvedeny nové možnosti 
terapie dlaždicobuněčného karcinomu, které jsou  
k dispozici v současné době (kazuistika byla z do- 
by, kdy tyto preparáty ještě nebyly k dispozici). 

Hlavním hostem konference byl profesor MUDr. 
Cyril Höschl, DrSc., FRCPPsych z Centra du-
ševního zdraví v Praze. Přednesl sdělení na téma 
STRES, NAUČENÁ BEZMOCNOST A SYNDROM VY- 

HOŘENÍ. V přednášce byly shrnuty a vysvětleny 
příčiny různé vnímavosti vůči stresu, například od-
lišné atribuční kognitivní styly, míra neuroticismu, 
různá citlivost osy hypotalamus – hypofýza – nad-
ledvinky a další. Bylo uvedeno, že základní definice 
a patogeneze tzv. syndromu vyhoření, jeho projevy 
a jeho následky pocházejí od Herberta Freudenber-
gera (1975), který definoval vyhoření (burn-out) 
jako chronický pocit únavy, vyčerpání, vysílení  
a tělesné nemohoucnosti, zlost na jedince, kteří 
něco požadují, cynismus, negativismus a podráž-
děnost. Časté jsou také nepřiměřené emoční vý-
buchy kvůli nepodstatným věcem, bolesti hlavy, 
trávicí obtíže, úbytek nebo naopak přibývání na 
váze, nespavost a deprese, pocit nedostatku vzdu-
chu, podezíravost, pocity beznaděje aj. K vyhoření 
jsou náchylné osoby s nízkou frustrační tolerancí, 
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nerozhodností, neschopností odmítat, nízkou odol-
ností vůči stresu (resiliencí) a nízkou asertivitou. 
Základním pravidlem předcházení a zvládání syn-
dromu vyhoření je dle pana profesora tzv. trojnož-
ka, tj. oblast práce, rodiny a zábavy (sportu). Se-
lhávání v jedné z těchto oblastí může být do znač-
né míry kompenzováno v oblastech zbývajících. 
Prevencí vyhoření je oddělení práce a odpočinku, 
humor, síť přátel, sport, kultura, rodinné zázemí. 
Léčba je převážně psychoterapeutická.

Blok souhrnných přednášek zahájila docentka 
MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. z Dermatovenero-
logického oddělení FN Brno Bohunice. Přednesla 
souhrnnou přednášku na téma AKNÉ DOSPĚLÝCH 
ŽEN. Uvedla, že akné v dospělosti se převážně týká 
žen. Pokud se hovoří o věku, literární odkazy uvá-
dějí typický věk od 25. roku věku. Dle toho se roz-
lišuje pozdní akné, perzistující akné a recidivující 
akné. Nejtypičtější akné žen je acne premenstrua-
lis, která se objevuje několik dnů před menstruací. 

Prevalence projevů akné setrvává mezi 24.–44. 
rokem věku a výrazně se snižuje po 45. roku věku. 
Mezi faktory vyvolávajícími či zhoršujícími akné se 
řadí nejen hormonální příčiny a genetická predis-
pozice, ale také stres, kouření, kvalita spánku, léky 
s akneiformním potenciálem, strava, nevhodná 
kosmetika, UV záření. Patofyziologie akné souvisí 
kromě jiného s hypersensitivitou hormonálních re-
ceptorů v sebocytech a keratinocytech. Volný tes-
tosteron v séru stimuluje jak hormonální enzymy, 
tak příslušné receptory v kůži. Jednou z hypotéz 
podporujících vznik a průběh akné dospělých žen 
je abnormální aktivita vrozené imunity vedoucí  
k zánětu mazových žláz a k rozvoji aknózních lézí. 
Akné dospělých žen má odlišný terapeutický algo-
ritmus, terapie je náročná vzhledem k opakující se 
tvorbě papul a nepatrnému efektu lokálních i sys-
témových antibiotik jak u retenční, tak i u zánětlivé 
formy. Nejzávažnější formy reagují na hormonální 
teraoii či na léčbu perorálním izotretinoinem, lze 
užít řadu léčebných schemat. 
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Zcela zaplněný sál
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MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. z Akné porad-
ny v Jihlavě se věnovala zcela novému tématu,  
a to ÚLOZE ANTIHISTAMINIK V LÉČBĚ ZÁVAŽNÝCH 
FOREM AKNÉ. Toto téma bylo podrobněji rozebrá-
no na evropském kongrese teprve na jaře 2021, 
počet publikací je velmi omezený, V přednášce byla 
diskutována obecná role antihistaminik v terapii 
akné. Antihistaminika mají překvapivě důležitou roli 
v léčbě acne vulgaris. Jsou to účinné protizánětlivé 
léky, snižují také lipogenezi v sebocytech. Dále re-
dukují nebo předcházejí s izotretinoinem spojeným 
nežádoucím účinkům na kůži, mají preventivní vliv 
na subklinické svědění a obličejový otok. Protizá-
nětlivý efekt může zřejmě snížit formování jizev  
a zlepšit klinické zarudnutí a další symptomy. Anti-
histaminika tedy zasahují do progrese akné a mo- 
hou být novým lékem v léčbě akné. Navíc, kom-
binace perorálního izotretinoinu s antihistaminikem 

by mohla být preferována před léčbou samotným 
izotretinoinem s cílem zvýšení účinnosti léčby, spo-
kojenosti a tolerance u pacientů. Je preferováno 
užití desloratadinu. Byly uvedeny kazuistiky šesti 
pacientů léčených perorálním izotretinoinem, kor-
tikoidy a antihistaminikem desloratadinem s vel- 
mi dobrým efektem. 

MUDr. Martin Pásek z kožní kliniky FN Královské 
Vinohrady v Praze se podrobně věnoval problema-
tice KARCINOMU Z MERKELOVÝCH BUNĚK (MCC). 
Uvedl, že tento nádor tvoří asi jen 1 % kožních 
nádorů, mortalita ale je 33–45 % (2–3x vyšší než 
u maligního melanomu). Nádor je 2–4x častější  
v Austrálii, incidence v Evropě a Asii od roku 1980 
narůstá. Je lehce častější u mužů (61,5 %), největ-
ší výskyt je ve věku ≥ 85 let. V etiopatogenezi jsou 
zvažovány expozice UV záření, imunosuprese a in-
fekce Mercle cell polyomavirem. Akronym pro MCC 
je A.E.I.O.U, A-asymetrie, E-rychlý rozvoj, I-imu-
nosuprese, O-starší pacient, U-expozice UV záření. 
Pokud je přítomno 3 a vice znaků, je sledovaný 
útvar suspektní z Merkelova karcinomu. Klinicky 
se jedná spíše o tužší, rychle rostoucí, červenou 
až lividní intradermální papulu až rozsáhlý nodul 
lesklého povrchu, lokalizace je v 81% je v místech 
chronicky exponovaných UV záření. Již tumory pod  
2 cm v průměru mohou tvořit metastázy. Léčebně 
je doporučována chirurgická excize s bezpečnost-
ním lemem dle velikosti tumoru, biopsie sentinelo-
vé uzliny je indikována vždy. Při pozitivitě sentine-
lové uzliny je doporučena adjuvantní radioterapie. 
Dále lze užít chemoterapii. Jedinou registrovanou 
látkou pro monoterapii metastatického MCC je anti 
PD-L1 avelumab, ve výzkumu jsou anti PD-1 pem-
brolizumab a nivolumab. Otázkou budoucnosti je 
kombinovaná imunoterapie. 

Paní primářka MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D. 
z AmbiCare kliniky v Praze a Dermatovenerologic-
kého oddělení Vojenské nemocnice v Olomouci 
si za téma vybrala ACNE INVERSA. Acne inversa 
(Hidradenitis suppurativa-HS) je relativně vzácné 
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chronické hnisavé onemocnění kožních folikulů, 
které se obvykle projevuje bolestivými zánětlivý-
mi lézemi v lokalizaci apokrinních žláz, nejčastěji  
v oblastech axilárních, inguinálních a anogenitálních. 
Choroba bývá často dlouhé roky špatně diagnos-
tikovaná a léčená. HS výrazně negativně ovlivňuje 
kvalitu života nemocných, a proto si zasluhuje zvý-
šenou pozornost. Často bývá asociována s dalšími 
závažnými chorobami, jako jsou metabolický syn-
drom, pyoderma gangraenosum, Crohnova choro-
ba, onemocnění kostí a kloubů, amyloidóza a hypo- 
proteinemie. Je nutno myslet i na atypické lokali-
zace této choroby, jako jsou pas, břicho, periumbi-
likální oblast, hrudník, často bývají současně epi- 
dermální cysty v retroaurikulárním záhybu, fibroti-
zující folikulitida v zátylku a sinus pilonidalis (o 30 %  
vice u mužů). Nově je popisovaná i folikulární lo-
kalizace HS připomínající akné. V terapii se stále 
hledají nové postupy: u lehčích forem je dostačující 
léčba lokální, u závažných je nutná celková tera-
pie antibiotiky, následně někdy i léčba biologická. 
Mohou pomoci chirurgické postupy jako incize  
a deroofing. Jedinou kauzální léčbou je extirpace 
celých postižených oblastí. 

Paní asistentka MUDr. Nina Benáková, Ph.D.  
z Dermato-alergologické ambulance Immuno-flow 
s.r.o. a Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK 
Praha následně obrátila pozornost posluchačů na 
project ATOPIKONLINE V ROCE 2022. Uvedla, že 
atopické dermatitidě se v poslední době na odbor-
ných akcích i v literatuře věnuje zvýšená pozornost, 
především díky nástupu dalších nových celkových 
léků. Zaslouženě se tím pádem zmiňuje i téma edu-
kace. A přestože se na všech fórech hovoří o nena-
plněných potřebách pacientů, kam také dostatečná 
informovanost patří, tak ne každý lékař edukaci 
provádí. A to je škoda. Větší porozumění pacienta 
příčinám, spouštěčům, prevenci a léčbě vede ke 
zlepšení compliance, a tak ke zlepšení výsledků 
léčby a spokojenosti pacienta i lékaře. Edukační 
projekt pro pacienty Atopikonline si klade za cíl ne-
jen zlepšovat informovanost pacientů s atopickým 

Pro pokožku náchylnou
k tvorbě pupínků,
černých teček a mazu.
Zmírňuje nedokonalosti 
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udržovat ochrannou 
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BOOSTER
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hydratace.

ŘADA PÉČE O PROBLEMATICKOU PLEŤ
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vysušující léčbou. 

Proti nedokonalostem 
pleti. 

Zklidňuje a obnovuje 
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profesionálně – jak obsahově, tak didakticky, jakož 
i z hlediska forem.

Po pauze následovala série zajímavých kazuistik. 
Jako první vystoupila primářka MUDr. Hana Buč-
ková, Ph.D z Dětského kožního oddělení Pediat-
rické kliniky FN Brno Černopolní a LF MU v Brně  
s přednáškou KAZUISTIKA Z DĚTSKÉ KOŽNÍ AMBU-
LANCE. Dle paní primářky jsou vesikulopustulózní 
projevy v novorozeneckém a kojeneckém věku vel-
mi časté, etiologie je pestrá. Z 60 % jsou příčinou 
vesikupustulózních projevů u novorozence infekce 
(bakteriální, kvasinkové, virové, event. parazitární). 

ekzémem (a dalšími atopickými chorobami), ale 
pomáhat jim toto onemocnění dostat pod kontrolu 
a povzbuzovat je v úsilí život s ekzémem lépe zvlá-
dat. Projekt běží již druhým rokem, kromě Doporu-
čení ČDS ČLS JEP získal podporu ČSAKI a SPLDD. 
Má okolo 2 500 registrovaných účastníků, přináší 
objektivní, utříděné a odborně garantované infor-
mace, podané srozumitelným jazykem a různými 
formami. Nejvíce návštěv uskutečňuje věková 
kategorie 25–44 roků, Projekt je živý – reaguje na 
podněty od pacientů a lékařů, a tak vznikají další 
témata, má současně ambice zlepšit a ulehčit lé-
kaři edukaci pacientů s ekzémem. Edukaci pojímá 
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MUDr. Hana Bučková po přání k narozeninám: zleva MUDr. David Stuchlík, MUDr. Hana Bučková  
a MUDr. Zuzana Nevoralová
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Přenos infekce může být horizontální, v průbě-
hu porodu nebo vertikální cestou. Paní primářka 
popsala folikulitidu u  dvoudenního novorozence  
v obličeji, která se šířila na kůži celého těla. Sdělení 
bylo zaměřeno na terapii a diferenciální diagnostiku 
vesikulopustulozních exantémů u novorozence.

MUDr. Petr Třeštík z kožní ambulance ve Svitavách 
přednesl DVANÁCT KAZUISTIK ze svého pracoviš-
tě. Z tumorů ukázal případy maligního melanomu  
a naopak bazaliom s pigmentem, dale atypický fib-
roxantom u 76letého pacienta. Velmi zajímavý byl 
případ jizvícího diskoidního erytematodu u 46leté 
pacientky. Raritní byly kazuistiky 76leté pacient-
ky se slizničním pemfigem v dlouhodobé remisi 
s projevy pemfigu na dorsu nosu a floridní orální 
papilomatóza na rtech u 80leté pacientky. Poslední 
pacientka je ještě došetřována, je zvažována i mož-
nost paraneoplastického postižení. 

Paní primářka MUDr. Petra Trojanová, Ph.D.,MBA 
přednesla přednášku s názvem HEMANGIOM NA 
OBLIČEJI. Ukázala velmi zajímavý případ mladé 
dívky, která se dostavila na kožní pracoviště pro 
útvar na bradě, který byl již anamnesticky léčen na 
jiném pracovišti. Šlo o rozsáhlou cévní afekci – po 
zákroku laserem došlo ke vzniku defektu, který byl 
následně hojen převážně vlhkým krytím. Výsledná 
jizva bude řešena po domluvě s plastickými chi-
rurgy. 

MUDr. Zdeněk Drlík z Kliniky chorob kožních a po- 
hlavních, Fakultní nemocnice Olomouc a LF Uni-
verzity Palackého v Olomouci přednesl DĚDIČNÉ 
PAPULY NA OBLIČEJI A KRKU. V úvodu se věnoval 
popisu syndromu Bir t-Hogg-Dubé (BHDS). BHDS 
je vzácné dědičné onemocnění se zvýšeným rizi-
kem benigních a maligních tumorů a spontánními 
pneumothoraxy. Mutací s AD dědičností je posti-
žen tumor supresorový gen FLCN kódující protein 
folliculin. Na kůži se objevují přibližně od 30. roku 
věku mnohočetné asymptomatické hladké pa-
puly bílé nebo barvy kůže lokalizované v oblasti 

obličeje, krku, hrudi a horní části zad, histologicky 
se jedná o fibrofolikulomy. Pro BHDS jsou typic-
ké pneumothoraxy, které jsou způsobeny tvorbou 
bilaterálních plicních cyst. Ledviny, tlusté střevo  
a další orgány včetně kůže jsou ohroženy tvorbou 
maligních nádorů. Pan doktor prezentoval případ 
pacienta s letitou anamnézou recidivujících spon-
tánních pneumothoraxů, který měl zájem o řeše-
ní kosmeticky obtěžujících papul v obličeji a na 
krku. Podezření na syndrom Birt-Hogg-Dubé bylo 
podpořeno histologickým nálezem z biopsií papul 
obličeje a posléze potvrzeno genetickým vyšetře-
ním. Při následných screeningových vyšetřeních 
byly pacientovi diagnostikovány renální cysty  
a adenokarcinom kolon, tento byl v časném stá-
diu endoskopicky odstraněn. BHDS byl diagnos-
tikován též u dcery pacienta, u které se objevily 
velmi diskrétní papuly v obličeji již před 30. rokem 
věku. Pacient zůstává v dispenzární péči derma-
tologie, pneumologie, nefrologie a gastroentero-
logie. Za tuto přednášku byl MUDr. Zdeněk Drlík 
oceněn jako vítěz kazuistik Čech a Moravy pro 
rok 2022. 

V rámci Dermatologických aktualit byl připome-
nut velmi úspěšný kurz Izotretinoin v Praxi, který 
se konal 15. září v Brně a 16. září v Praze. Kurzu 
se zúčastnilo celkem 150 lékařů, pro omezené 
kapacity (nebyl očekáván tak obrovský zájem  
o tuto akci) se nemohl zúčastnit větší počet osob. 
Všechny přednášky byly nahrávány a jsou pří-
stupny jako vzdělávací kurz na webových strán- 
kách. Účastníci kurzu se musí zaregistrovat nej-
dříve na www.edumedic.cz. Link kurzu, (který je 
oceněn kreditími body) je: https://www.edume-
dic.cz/edu/prednaska__878.html.

V poslední části konference zaznělo šest firmami 
sponzorovaných sdělení. MUDr. Zuzana Nevora-
lová, Ph.D. ve své přednášce JAK NA AKNÉ NA 
OBLIČEJI A TRUPU v úvodu ukázala příčiny akné 
a z nich vyplývající možnosti léčby. Lokální reti-
noidy by měly být základem místní léčby. Dosud 
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nejmodernějším již užívaným retinoidem nové ge-
nerace je adapalen. Má silné komedolytické a an-
tikomedogenické vlastnosti, na rozdíl od starších  
retinoidů i silné protizánětlivé vlastnosti a je velmi 
dobře tolerovaný. Epiduo™ obsahuje fixní kombina-
ci 0,1% adapalenu a 2,5% benzoylperoxidu (vysoce 
účinná antimikrobiální látka, bez rizika vzniku bakte-
riální rezistence na antibiotika). Lék působí na 3 ze 
4 patogenetických příčin akné, redukuje zánětlivé  
i nezánětlivé léze akné. Je lékem volby pro mírnou 
až středně těžkou papulopustulózní akné. Lze ho 
užít již od 9. roku života. Má rychlý nástup účin-
ku, který se projevuje redukcí aknózních lézí již od 
prvního týdne. Je dobře tolerovaný, má prokázaný 

velmi dobrý bezpečnostní profil. Je ve formě gelu, 
používá se 1x denně večer, nemusí se uchovávat  
v chladu. Zcela novým retinoidem, který by měl při-
jít na trh v prvním čtvrtletí roku 2023 je trifaroten, 
který je na rozdíl od ostatních retinoidů selektiv-
ní pouze k RAR-γ jadernému receptoru kyseliny 
retinové. V lidských keratocytech je stabilní více 
než 24 hodin, je rychle metabolizován v játrech, 
a proto nedochází k jeho akumulaci v těle. Trifa-
roten byl pečlivě testován v řadě studií (v délce  
12 a 52 týdnů), byla zjištěna jeho vysoká účinnost 
a velmi dobrá bezpečnosti jak na obličeji, tak trupu. 
Tento přípravek by měl být užíván především pro 
akné na trupu. Jeho výhody jsou vyšší účinnost, 
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Ocenění za nejlepší kazuistiku: zleva doc. MUDr. Jarmila Rulcová, MUDr. Zdeněk Drlík,  
MUDr. Zuzana Nevoralová a MUDr. David Stuchlík 
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při používání nebělí prádlo a nehrozí miktrobiální 
rezistence. 

MUDr. Michal Vallo přednesl přednášku s ná-
zvem Dědičné postižení obličeje atopickým 
ekzémem. Popsal případ 34letého muže, kte-
rý trpěl atopickým ekzémem od dětského věku  
s výrazným postižením obličeje, dále byl léčen 
pro blefarokonjunktivitidu a sekundární glaukom. 
Pacient byl polyvalentní alergik, v jeho rodině se 
vyskytovala řada atopických chorob. Užíval de-
sloratadin a lokální oční léky. Atopický ekzém měl 
převážně generalizovaný, oční postižení se při-
družilo od února 2019. Postupně byl léčen řadou 
lokálních přípravků včetně lokálních kortikoidů  
a imunomodulátorů, celkově měl opakovaně pa-
renterálně kortikoidy. Následně byla vyzkoušena 
s přechodným efektem fototerapie UVB a později 
cyklosporin A, jehož dávka musela být snižována 
pro hyperlipidemii a hyperurikemii a následně byl 
vysazen. V červnu 2022 byla zahájena biologická 
léčba preparátem dupilumab v běžném dávkování 
(úvodní EASI 22, DLQI 12). Již po měsíci došlo ke 
zlepšení kožního nálezu včetně snížení erytému 
na víčkách. EASI a DLQI se postupně snižovaly, 
nyní (po 16 měsících léčby) je EASI 2 a DLQI 3. 
Významné bylo zlepšení očního nálezu (víčka, 
spojivky, rohovka, duhovka). Pacient toleruje léč-
bu velmi dobře. V závěru přednášky popsal MUDr. 
Vallo nejnovější schéma léčby atopické dermati-
tidy. Dupilumab je prvním biologikem k dlouho-
dobé léčbě středně závažné až závažné atopické 
dermatitidy. Jedná se rekombinantní plně humán-
ní monoklonální protilátku třídy IgG4, která inhibu-
je signální dráhu interleukinu-4 a interleukinu-13. 
IL-4 a IL-13 představují hlavní „hnací“ faktory zá-
nětlivého onemocnění typu 2 u člověka, jako jsou 
atopická dermatitida, astma a CRSwNP. Blokování 
dráhy IL-4/IL-13 dupilumabem vede u pacientů  
k poklesu řady mediátorů zánětu typu 2. 

Následující firemní sdělení PIMECROLIMUS-INHI- 
BITOR KALCINEURINU V LOKÁLNÍ LÉČBĚ ATO- 

PICKÉ DERMATITIDY přednesl doc. MUDr. Milo-
slav Salavec, CSc. V úvodu pan docent zdůraz-
nil, že lokální imunomodulační prostředky (TIM, 
inhibitory kalcineurinu) jsou imunosupresiva nové 
generace, je to účinná alternativa léčby lokálními 
kortikosteroidy. Základním mechanizmem účinku 
je inhibice kalcineurinu s následnou supresí tran-
skripce genů cytokinů. Blokují aktivaci a proliferaci 
T-lymfocytů, produkci cytokinů IL-2, IL-3, IL-4, TNF 
alfa, faktoru stimulujícího granulocyty a makro-
fágy. Působí i na mastocyty, bazofily, eozinofily  
a Langerhansovy buňky. Protizánětlivé účinky jsou 
srovnatelné s úrovní účinku mírných až středně 
silných kortikosteroidů, zmírňují zánět i svědění  
v ložiscích. Slouží k ošetření míst, kde je kůže jem-
ná a tenká (obličej, krk, oblast přirození, záhyby 
končetin). Pimekrolimus (preparát ELIDEL® krém) 
je určen k léčbě pacientů ve věku od 3 měsíců věku 
s mírnou až středně závažnou formou atopické der-
matitidy, u kterých je léčba lokálními kortikoidy ne-
vhodná nebo není možná z důvodů nesnášenlivosti 
lokálních kortikosteroidů, nedostatečné účinnosti 
lokálních kortikosteroidů a při použití na obličej  
a krk, kde dlouhodobá intermitentní léčba lokálními 
kortikosteroidy může být nevhodná. Nejčastějším 
nežádoucím účinkem při aplikaci je přechodně pá-
lení kůže v prvních dnech terapie a mírný erytém  
v místě aplikace. Proaktivní léčebný režim je zací-
len na subklinický zánět, redukuje počet vzplanutí. 
Je založen na aplikaci pimekrolimu na původně 
postižené partie kůže 2x týdně s cílem prevence 
vzplanutí a prodloužení doby bez projevů ekzému. 
Velmi důležitou skutečností je, že ELIDEL® 1% 
krém není dle nejnovějších retrospektivních studií 
asociován se zvýšeným vznikem lymfomů či ne-
melanocytových kožních nádorů u pacientů s ato-
pickou dermatitidou. 

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. se následně 
věnovala Úloze dermokosmetiky v terapii akné. 
Dermokosmetika vzniká ve spolupráci s přední-
mi světovými odborníky na dermatologii, farma-
cii a další lékařské obory, využívá nejnovějších 
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vědeckých poznatků, plně respektuje fyziologii 
kůže a efektivně reaguje na všechny její potřeby. 
Účinnost dermokosmetických přípravků dokazují 
četné klinické studie. Možnosti užití dermokos-
metiky jsou následující: kompenzace nežádoucích 
účinků léčiv, léčba kožních chorob pro synergický 
účinek s terapií, udržovací terapie akné, kamuflážní 
účely a fotoprotekce. Následně byly popsány pří-
pravky řady EFFACLAR Effaclar DUO+ (určený 
pro všechny věkové kategorie), Effaclar sérum 
(ideální pro léčbu akné dospělých žen) a Effaclar 
H ISO-BIOME. Poslední preparát je novinkou, ob-
sahuje 0.2% APF Aqua posae filiformis (obnovuje 
rovnováhu mikrobiomu), 0.25% orellana (zmírňuje 
hyperkeratinizaci, reguluje množství séba a snižuje 
virulenci Cutibacterium acnes), niacinamid (zklid-
ňuje a zmírňuje zánět), vitamin B5, skvalen a gly-
cerin (hydratují kůži) a procerad (zmírňuje stopy po 
akné). Dále byly popsány nové přípravky na akné 
řady CeraVe: čistící pěnivý gel a léčebný gel (ten 
je k aplikaci 1x denně). Z přípravků řady VICHY je 
nově k dispozici MINÉRAL 89 PROBIOTIC FRAC-
TIONS, který byl vyroben s cílem „bojovat” proti 
kožním známkám vystavení stresu (nebo mikrobio-
mu obecně). Obsahuje probiotické frakce, minera-
lizující vodu VICHY, vitamíny niacinamid a vitamín 
E a kyselinu hyaluronovou. Přípravek urychluje ob-
novu pleti, obnovuje fyzikální funkci kožní bariéry  
a regeneruje přirozenou obranyschopnost pleti.

MUDr. et Bc. Lucie Jarešová představila SEBIUM 
KERATO+- NOVÝ STANDARD V DERMOKOSMETIC-
KÉ LÉČBĚ AKNÉ. Uvedla, že u mírné nebo středně 
těžké formy akné je možné užít keratolytickou péči 
o pleť jako první formu léčby ještě před nasazením 
dermatologické léčby. Přípravek Sébium Kerato + 
obsahuje 1,8% kyselinu salicylovou a 10% ester 
kyseliny jablečné (nová generace 
AHA). Kyselinu salicylová rozvolňuje 
korneodesmosomy v rohové vrstvě, 
ester kyseliny jablečné je lipofilní 
molekula, proniká až do mazových 
žláz a působí až v hloubce kůže na 

mezibuněčný cement, má komedolytický účinek, 
nevysušuje a nenarušuje kožní bariéru, nemá iri-
tační účinek a má fyziologické pH. Kůži hydratuje, 
reguluje produkci séba a normalizuje kvalitu séba. 
Má účinky antibakteriální, protizánětlivé, exfoliační 
a reguluje kyselost jiných látek, Sebium Kerato+ je 
vhodné pro monoterapii, před a po dermatologické 
léčbě. Je velmi dobře tolerován. 

Paní primařka MUDr. Dominika Diamantová před- 
nesla téma KYSELINA HYALURONOVÁ OPĚT NA 
SCÉNĚ? Kyselina hyaluronová je glukosaminogly-
kan, je obsažena v extracelulární amorfní matrix, 
mezenchymových a pojivových tkáních v místě 
degradace v játrech a slezině, v kloubní chrupavce, 
synoviální tekutině, rohovce, očním sklivci a pu-
pečníkové šňůře. Je neimunogenní. Dle molekulár-
ní hmotnosti má význam strukturální, antioxidač-
ní, hydratační, protizánětlivý a proliferační. Nový 
produkt HYALo 4 byl testován v České republice 
skupinou dermatologů, korektivních dermatologů  
a plastických chirurgů., Nejčastější indikací užití 
byly u dermatologů byly jizvy, u korektivních der-
matologů atrofické stavy a u plastických chirurgů 
stavy po plastice těla a obličeje. Testovaný produkt 
byl velmi dobře tolerován a příznivě hodnocen léka-
ři a pacienty. Největší efekt byl asi na čerstvé jizvy, 
zejména po akné.

Konference přinesla řadu nových poznatků, většina 
účastníků zůstala až do úplného závěru. Příští, již 
17. konference Akné a obličejové dermatózy se bu- 
de konat v Praze v hotelu DUO v Praze dne 3. listo- 
padu 2023. Doufejme, že bude stejně úspěšná jako 
ta letošní a opět v prezenční formě. Své příspěvky 
do soutěže kazuistik můžete posílat již nyní na zne-
voralova@atlas.cz.

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Akné poradna
Kožní oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
znevoralova@atlas.cz
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VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Mastocytóza je:
a) imunologické onemocnění 
b) nádorové onemocnění
c) vrozené onemocnění
d) type kontaktního ekzému

Je mastocytóza infekční onemocnění?
a) ano
b) ne
c) jen v určitých případech
d) pouze při kontaktu s nemocným

Epidemiologické štúdie (Covid-19)  
viacerých autorov poukazujú na:
a) časté reakcie  po vakcinácii u pacientov  

s mastocytózou
b) závažnejšie reakcie po vakcinácii sú u detí  

s mastocytózou
c) vážne reakcie po vakcinácii sú len u dospelých  

s mastocytózou
d) sporadické nežiadúce reakcie v súvislosti  

s vakcináciou a mastocytózou

Je mastocytom benigní, nebo maligní kožní 
nádor?
a) je maligní
b) není ani jedno
c) je benigní
d) nelze stanovit

Jednou z kontraindikací terapie 5-fluorouracilem 
je současné užívání: 
a) acykloviru a valacykloviru
b) brivudinu a sorivudinu
c) kyseliny acetylsalicylové a kyseliny askorbové
d) hormonální antikoncepce

Zvýšené opatrnosti při léčbě imiquimodem je 
potřeba u pacientů:
a) s autoimunitním onemocněním a po transplantaci 

orgánů 
b) s alergií na sóju a arašídy
c) s narcistickou poruchou osobnosti 
d) po předchozí kryoterapii

Ke zmírnění vedlejších účinků terapie 
5-fluorouracilem doporučujeme:
a) lokální antibiotika a antiseptika
b) preparáty s 2–10% ureou
c) emolientia a lokální kortikosteroidy
d) bromazepam systémově 1,5–3 mg 3x denně

Pacienti s mastocytózou majú:
a) zvýšené riziko anafylaktickej reakcie po uštipnutí 

hmyzom a sklon k hypersenzitívnym reakciám  
po liekoch 

b) nemajú sklon k anafylaxii
c) anafylaxiu majú len dospelí
d) anafylaxiu majú predovšetkým deti

Absolútnou kontraindikáciou k vakcinácii proti 
COVID-19 (mRNA Pfizer  BioNtech) je: 
a) alergia na nikel 
b) alergia na vaječný bielok
c) alergia na PEG (polyetylénglykol)
d) alergia na hmyz

Vakcinácia proti COVID-19 (mRNA Pfizer 
BioNtech) sa u pacientov s mastocytózou:
a) neodporúča
b) odporúča sa len v premedikácii so steroidmi
c) premedikácia anti H1 a anti H2 sa odporúča  

30–60 min pred vakcináciou
d) odporúča sa len u pacientov nad 18 rokov
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CENA ZA NEJRYCHLEJŠÍ ODPOVĚĎ

MUDr. RENDLOVÁ Magdalena 
Hrdějovice 
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VĚDOMOSTNÍ TEST

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

do 31.1.2023 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 2022 věnuje značka:
La Roche-Posay.

VÝHERCI 
VĚDOMOSTNÍHO TESTU 

z čísla 4/2022:

MUDr. CENKOVÁ Andrea 
Jeseník

MUDr. DAŇKOVÁ Eva 
Praha 8

MUDr. FRIEDOVÁ Natálie 
 Praha 7

Jméno

Korespondenční adresa

Telefon

E-mail
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Otázka A B C D
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Správné odpovědi z čísla 4/2022
1 C 2 B 3 A 4 B,D 5 A
6 C 7 B 8 D 9 D 10 C

BEZ OBSAHU KORTIKOSTEROIDŮ.
RYCHLE ZMÍRŇUJE SYMPTOMY 
EKZÉMU:
ZÁNĚT, PODRÁŽDĚNÍ, SVĚDĚNÍ 
A ZARUDNUTÍ A PŘISPÍVÁ 
KE ZDRAVÉ ROVNOVÁZE 
MIKROBIOMU POKOŽKY.

Z OBSAHU KORTIKOSTEROIDŮ.

ZDRAVOTNICKÝ
PROSTŘEDEK
PRO FÁZE
VZPLANUTÍ
EKZÉMU
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MASTOCYTÓZY A VAKCINÁCIA 
Martinásková, K.1), Vorčáková, K.2)   
1) Dermatovenerologické oddelenie FNsP, Prešov
2) Dermatovenerologická klinika UNM a JLFUK, Martin

SÚHRN: Mastocytóza je ochorenie charakterizované akumuláciou žírnych buniek kože a rôznych 
orgánov. Vo všeobecnosti možno mastocytózu rozdeliť na kožnú (CM) a systémovú mastocytózu (SM). 
Kožná forma mastocytózy sa zvyčajne diagnostikuje v ranom detstve, oproti dospelosti, kedy je častej-
šia systémová mastocytóza. Očkovanie je dobre známym spúšťačom degranulácie žírnych buniek  
u pacientov trpiacich mastocytózou. Okrem doterajších uvedených poznatkov článok prezentuje po-
hľad na problematiku očkovania pri mastocytóze od útleho veku až po obdobie pandémie COVID-19. 
Poukazuje na publikované dáta, skúsenosti a odborné názory, ktoré tvoria základ odporúčaní.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: mastocyt – mastocytóza – mastocytárny syndróm – vakcinácia –hypersenzitívne 
reakcie – postvakcinačné reakcie

SUMMARY: Mastocytosis and vaccination. Mastocytosis is a disease characterised by accumulation 
of mast cells skin and various organs. In general, mastocytosis can be devided into cutaneous (CM) and 
systemic mastocytosis (SM). The cutaneous form of mastocytosis is usually diagnosed in early childho-
od unlike most adults patients have systemic mastocytosis. Vaccination is well-known trigger for mast 
cell degranulation in patients suffered from mastocytosis. In addition to the above knowledge, the article 
presents an opinion on the issue of vaccination in mastocytosis from early childhood to adults and to the 
period of the COVID-19 pandemic. Current article provides a summary of publish date, observations and 
expert opinion that form the basis of these reccomendations.

KEY WORDS: mastocyte – mastocytosis – mastocyte syndrome – vaccination – hypersensitivity 
reactions , post-vaccination reactions

Mastocytóza je heterogénne ochorenie charakte-
rizované proliferáciou a akumuláciou mastocytov  
v koži, kostnej dreni a v iných tkanivách. Mastocyt 

je bunka pochádzajúca z kostnej drene a má svoju 
imunohistochemickú pozitivitu. Stimulácia masto-
cytu (termická, mechanická, IgE, imunitná) vedie 

Priebeh aj prognóza mastocytárnych ochorení je do určitej 
miery ovplyvnená rozsahom ochorenia orgánov a tkanív 
postihnutých zmnožením mastocytov a ich lokalizáciou.
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O
b

r. 
1Pacientka č. 1

ku degranulácii mastocytu a uvoľneniu enzýmov, 
vrátane histamínu a niektorých ďalších mediátorov, 
čo má za následok lokálnu alebo celkovú reakciu,  
v niektorých prípadoch až najzávažnejšiu anafylak-
toidného typu.(1) U niektorých pacientov je dokáza-
ná C-kit mutácia protoonkogénu, ktorá je zodpo-
vedná za proliferáciu mastocytu. Ide o genetické 
odchýlky, ktoré sa viažu na jednotlivé prejavy a vy-
žadujú molekulovú analýzu pre koreláciu genotypu 
a fenotypu.(2) 

Priebeh aj prognóza mastocytárnych ochorení je 
do určitej miery ovplyvnená rozsahom ochorenia 
orgánov a tkanív postihnutých zmnožením mas-
tocytov a ich lokalizáciou. Väčšina benígnych fo-
riem mastocytóz postihuje kožu, viscerálne orgány 
sú postihnuté zriedkavejšie. Aj keď doteraz bolo 

známych viac klasifikácií mastocytóz, v súčasnosti 
sa používa klasifikácia WHO,(3) ktorá delí masto-
cytózy na 3 skupiny:
1. kožnú formu mastocytózy
2. systémovú mastocytózu
3. sarkóm mastocytov

O
b

r. 
2

Pacient č. 2

Solitárny mastocytóm, 6-mesiačné dojča po 
prvom podaní aplikácii  hexavakcíny; do 12–24 

hodín začervenanie kože, teplota, respiračný 
dyskomfort, stabilizácia po hospitalizácii /v liečbe 

jednorázovo steroidy a antihistaminiká  
dlhodobejšie/ sérová tryptáza 5,6 ug/l 

Makulopapulózna mastocytóza – monomorfná forma, pacient vo veku 6 rokov, povinné základné vakcinácie bez 
systémových komplikácií, sledovaný hematológom pre možnosť vývoja lymfoproliferatívneho ochorenia, celiakia, 

výrazný mastocytárny syndróm – palpitácie, bolesti  hlavy aj brucha, tryptáza v sére v norme opakovane
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Kožná mastocytóza je obmedzená len na 
postihnutie kože a má tri hlavné varianty:

urticaria pigmentosa
difúzna kožná mastocytóza
solitárny mastocytóm

Klinické prejavy viď tab.1

Systémová mastocytóza môže byť rozde-
lená do viacerých klinických podtypov:
1. indolentná systémová mastocytóza (IMS)
2. tlejúca SM (SSM)
3. pokročilá systémová mastocytóza
4. systémová mastocytóza SM asociovaná hema- 

tologickou neopláziou (SM-AHN)
5. agresívna systémová mastocytóza (ASM)
6. mastocytová leukémia (MCL)

Pre diagnostiku kožnej formy je dôležité zhodno-
tenie kompletnej anamnézy, fyzikálneho nálezu  
a pozitivity takzvaného Darierovho fenoménu, ktoré 
spolu s hladinou sérovej tryptázy patria k základ-
ným diagnostickým znakom pri typických kožných 
formách. (Tab. 2)

Diagnostické kritériá pre diferencovanie kožnej 
a systémovej formy zahŕňajú malé a veľké kri-
tériá. Pri systémovej forme mastocytózy musia 

Ta
b

. 1 Prehľad klinických prejavov (12)
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byť prítomné tri malé alebo jedno veľké a jedno 
malé kritérium.

Klasifikácia systémovej mastocytózy  
podľa WHO
Veľké kritérium
Multifokálne agregáty mastocytov v kostnej dreni 
alebo v iných extrakutánnych orgánoch v počte 
viac ako 15
Malé kritériá
1. hladina tryptázy v sére viac ako 20 mg/ml (ne-
platí pre deti do 15 rokov s SM-AHN)
2. viac ako 25 % mastocytov vretenovitého tvaru 
v kostnej dreni

3. dôkaz c-kit mutácie kodónu 816 z kostnej drene 
alebo orgánov
4. CD-117 c-kit receptor pozitívne bunky a CD2 
alebo CD25 pozitivita

O
b

r. 
3Pacient č. 2 

O
b

r. 
4

Pacient č. 3

Po 12 rokoch, makulopapulózna mastocytóza – 
ústup prejavov vo veku 18 rokov, 2x vakcinácia 

proti COVID-19 (mRNA – Pfizer) pri krytí antihista-
minikami bez systémových  komplikácií 

Systémová  mastocytóza a M. Pringle, dospelý pacient, tryptáza nad 200 opakovane, anafylaxia na Sprycel aj 
uštipnutie osou, v hematologickej liečbe Glyvec, Cladribin, Cytosar. 3x vakcinovaný proti COVID-19 /mRNA- Pfizer 

vakcína/po prvom podaní do ramena len erytém v mieste vpichu, ďalšie podanie bez lokálnej a systémovej reakcie, 
bez premedikácie  steroidmi, v dalšom plánovaná systémová liečba cestou hematológa 
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V detskom veku je najčastejšia kožná forma mas-
tocytózy. Kožná mastocytóza u detí má priaznivú 
prognózu a u väčšiny pacientov možno pozorovať 
remisiu v období puberty. V dospelosti sú kožné 
lézie asociované s postihnutím kostnej drene u viac 
ako 80 % pacientov a obyčajne perzistujú.(3,4) Pa-
cienti trpiaci akoukoľvek formou mastocytózy majú 
často príznaky vznikajúce v dôsledku neprimerané-
ho uvoľňovania mediátorov po aktivácii mastocy-
tov. Stupeň závažnosti systémových symptómov 
môže kolísať od miernych až po závažné stavy 
zahŕňajúce hypotenziu, rekurentnú synkopu alebo 
presynkopu, nával tepla, bolesť hlavy, pruritus, bo-
lesť brucha, dyspepsiu, hnačku alebo bolesť kostí  
a mäkkých tkanív a kognitívne problémy.(5)

Uvoľnenie mediátorov z mastocytov môže na-
stať v dôsledku imunologických mechanizmov, 

najčastejšie IgE sprostredkované infekcie, ale aj 
non IgE mechanizmov spúšťaných fyzikálnymi 
podnetmi (napríklad zmenou teploty, tlaku, cviče-
ním), liekmi (napríklad ópioidné analgetiká, aneste-
tiká, kontrastné látky, nesteroidné antireumatiká) či 
emocionálnym stresom.(3)

Pacienti s mastocytózou majú zvýšené riziko ana-
fylaktickej reakcie po uštipnutí hmyzom, sklon  
k hypersenzitívnym reakciám po liekoch vrátane 
celkovej anestézy. Idiopatická anafylaxia u detí je 
častejšia. Aj keď celkovo riziko anafylaxie u detí  
s mastocytózou je menšie, zvyčajne koreluje so 
závažnosťou kožného nálezu a hladinou sérovej 
tryptázy. Moderné vakcíny sú bezpečné a riziko 
hypersenzitívnych reakcií je zriedkavé.(6) Retros-
pektívna štúdia talianskych autorov poukazuje na 
nízke riziko anafylaktických reakcií v súvislosti  

Ta
b

. 2 Diagnostika mastocyózy (Van Gysel, D., 2010 CM – kutánna mastocytóza,  
SM – systémová mastocytóza 

MS

DOSPĚLÝDIEŤA

Tryptáza
<20ng/ml

Tryptáza
20-100ng/ml

Tryptáza
≥100ng/ml

Iné znaky
systémového ochorenia

CM MS

Monitoring do adolescence

Ústup zmien
Tryptáza <20ng/ml

Pretrvávanie zmien
Tryptáza >20ng/ml

Monitoring?

Kompletný nález SM

CM MS
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s podávaním vakcín. V celkovej populácii je to 
0,26 prípadov na 1 000 000 podaní a u pacientov  
s mastocytózou 2–3 prípady na 10 000 podaní. 

Epidemiologické štúdie viacerých autorov pouka-
zujú na sporadické nežiaduce reakcie v súvislosti 
s vakcináciou u pacientov s mastocytózou (7 až 
8 %). Najčastejšími sú len mierne nešpecifické 
prejavy, ktoré ustúpia spontánne alebo po podaní 
antihistaminík.(6, 7) Bankova(9) poukazuje na buló- 
zny výsev u 5-mesačného dojčaťa s difúznou 
kožnou mastocytózou, ktorý sa objavil 24 hodín 
po aplikácii rutinnej hexavakcíny. Kožné prejavy 
ustúpili po liečbe antihistaminikami a prednisonom 
v dávke 0,5 mg/kg váhy v priebehu 5 dní. Zdô-
razňuje, že premedikácia u vybraných pacientov  
s difúznou kožnou mastocytózou, antihistaminika-
mi, steroidmi, antileukotriénmi môže zmierniť kožné 

prejavy po vakcinácii. Ďalšie podanie vakcíny nie je 
kontraindikované, za účelné považuje viaczložkové 
vakcíny podať v prípade predošlej reakcie sepa-
rovane. Pacientom však rutinne pri každej forme 
mastocytózy premedikáciu  neodporúča, rovnako 
ako aj ďalší autori.(6,7)

U pacientov s mastocytózou degranuláciu masto-
cytov môžu spôsobiť aj iné faktory. K takýmto pat-
ria aj fyzikálne, chemické, emocionálne a iné ne-
špecifikované spúšťače. Vakcinácia spojená s te- 
plotou zvlášť u detí s mastocytózou môže mať 
spoluúčasť na aktivácii mastocytózy. Rovnako aj 
niektoré adjuvantné komponenty vakcín, želatína, 
dextran, polyetylénglykol sú potenciálnym spúšťa-
čom.(7, 10) Pôsobenie vírusov a bakteriálnych pro-
duktov, ktoré viažu humánny IgE, môžu aktivovať 
mastocytárnu bunku. 

Ta
b

. 3Mastocytózy a vakcinácia – schématicky (Jeseňák M.,Urbančíková I.,a kol. Očkovanie  
v špecifických situáciách 2. vydanie, 2019, s. 167–170, Zanoni, G. et al. Clin Exp.Allergy 2017
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Ta
b

. 3 Mastocytóza a očkovanie proti COVID-19 (Jeseňák, M., Urbančíková, I., Košturiak, R. Handbook 
očkovania proti COVID-19, 2021)

Aj keď retrospektívne údaje o bezpečnosti podávania 
vakcín u detí s mastocytózou sú pozitívne, Parente 
a kol. zo 72 detí u 4 (6 %) s kožnou formou mas-
tocytózy po prvom podaní hexavalentnej vakcíny 
pozorovali od 6 do 12 hodín po podaní urtikariálny 
výsev u jedného dieťaťa, bulózne prejavy u 2 detí  
a u jedného ľahký bronchospazmus. Po liečbe anti- 
histaminikami v perorálnom podaní do 72 hodín 
uvedené ťažkosti ustúpili.(8) Symptómy, ktoré vznik-
nú do 1 hodiny až do 72 hodín po vakcinácii, pova-
žovali za postvakcinačné. Zvyčajne sa objavujú od 6 
do 12 hodín po vakcinácii. Nepozorovali sa rozdiely 
v podávaní atenuovaných a živých vakcín. V retros-
pektívnej štúdii nezistili žiadnu reakciu u vakcinova-
ných pacientov po živej trojvakcíne MMR-.(8) 

Sarcina a kol.(11) popisujú prípad 18-mesačného 
dievčatka s polymorfným typom makulopapulóznej 
mastocytózy, u ktorej sa po podaní 2. dávky (bo-
oster dávky) inaktivovanej tetravalentnej vakcíny 
proti chrípke objavil extenzívny pľuzgiernatý výsev. 

Liečená bola jednorazovým podaním kortikosteroidu 
betametazón 0,1 mg/kg a perorálnym podávaním 
antihistaminika oxatomidu (1,0 mg/kg) po dobu 1 
týždňa až do ústupu pľuzgiernatých prejavov. V ďal- 
šom pokračovala v liečbe ketotifenom 0,005 mg/
kg 2x denne a H1 stabilizátormi žírnych buniek pre 
zabezpečenie stability – dvojitou aktivitou. 

Navrhujú neštandardizovaný farmakologický pre-
medikačný protokol s antagonistom receptora H1 
(oxatomid, 0,5 mg/kg) podávaný 12 hodín pred 
imunizáciou a jednorazová dávka betametazónu 
(0,05 mg/kg) spolu s ďalšou dávkou oxatomidu 
(0,5 mg/kg) podaná dve hodiny pred injekciami, 
aby sa pacientovi umožnilo pokračovať v plánova-
nom očkovaní. 

Poukazujú na častejšie reakcie postvakcinačné 
u polymorfných foriem urticaria pigmentosa než 
u monomorfných makulopapulóznych foriem. 
Dôkladná anamnéza o doterajších alergických, 
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Pacient s mastocytózou akejkoľvek formy od detského až po dospelý vek vyžadu-
je individuálny a komplexný prístup. Na základe doterajších poznatkov bezpečno-
sť moderných vakcín je nesporne benefitom a ochranou pred závažnými infekciami  
s možným ohrozením života pacienta.
U pacienta s mastocytózou pred vakcináciou je nutné zvážiť a zhodnotiť:
• vek pacienta (dieťaťa alebo dospelého)
• diagnostiku mastocytózy podľa WHO, dôraz, či ide o kožnú alebo systémovú
• hladinu tryptázy
• doterajšie reakcie na spúšťacie faktory (hypersenzitívne reakcie, reakcie na uštipnu-

tie hmyzom, liekové reakcie, anafylaxia a pod.)
• doterajšie reakcie na vakcinácie
• typ vakcinácie
• doterajšiu liečbu mastocytózy
• komorbidity (diabetes, sklon k febrilným kŕčom)
• u pacienta po prekonaní postvakcinačnej anafylaktickej reakcie nepokračujeme vo 

vakcinácii ďalšou dávkou

ZÁVER

anafylaktických reakciách, hladine tryptázy, pozitivi-
ty c-kit mutácie, doterajších reakciách v rámci mas-
tocytárneho syndrómu sú dôležité v rámci predvak-
cinačného vyšetrenia. Monitorovanie pacienta v am-
bulancii, bezprostredne po vakcinácii, je nevyhnutné 
od 30 minút až do 2 hodín (na špecializovanom 
pracovisku). Edukácia manažmentu anafylaxie u detí 
je nevyhnutná. Pandemické obdobie a SARS CoV2  
u pacientov s mastocytózou prináša možnosť in-
fekcie u detí aj u dospelých s rôznou expresivitou. 
Pacienti s mastocytózou patria k rizikovej skupine 
oproti bežnej populácii. Samotný respiračný infekt 
aktivuje mastocytárne ochorenie, preto vakciná-
cia proti COVID-19 redukuje riziko možnej fatálnej 
infekcie. Spoločné odporučenia, ako postupovať 
pri mastocytárnom ochorení, sú vypracované na 
základe európskej ECNM aj americkej AIM skupiny 
expertov a poukazujú, ako postupovať, aby sme 
minimalizovali riziká vakcinácie proti COVID-19.(13) 
Najdôležitejším je zvážiť benefit a riziko.

Absolútnou kontraindikáciou pri vakcinácii proti 
COVID-19 je už prekonaná anafylaxia na vakcínu 
a alergická reakcia na polyetylén glykol (PEG), kto- 
rú mRNA vakcína BioNtech Pfizer obsahuje. Pre- 

medikácia anti-H1 a anti-H2 antihistaminikami sa 
odporúča 30–60 minút pred vakcináciou. Premedi-
kácia steroidmi sa neodporúča u pacientov s mas- 
tocytózou. V anamnéze sa zameriavame na závaž-
né alergické reakcie (po liekoch, po kontrastných 
látkach, polyetylénglykole PEG, polysorbáte, tro-
metamole). Vhodné je dovyšetrovanie aj vyhod-
notenie do najbližšieho podania. Odporučená ob-
servácia po vakcinácii v nemocničnom prostredí je 
do 60 minút. Pacienti s mastocytárnym ochorením 
užívajú množstvo liekov – antihistaminiká, antikle-
ukotriény, imunosupresíva aj omalizumab. Omali-
zumab znižuje riziko anafylaxie. Odporúčané poda-
nie je týždeň pred vakcináciou. Pacienti s hema- 
tologickou, indolentnou alebo agresívnou formou 
systémovej mastocytózy môžu byť vakcinova-
ní proti COVID-19 pri liečbe polychemoterapiou, 
cladribinom (2CdlA), vysokými dávkami steroidov. 
Ich vakcinačná odpoveď bude redukovaná. Bifos-
fonáty, antihistaminiká aj steroidy pod 10 mg/den-
ne nevyžadujú prerušenie liečby pred vakcináciou.

Obr. 1, obr. 2, obr. 3, obr. 4. tab. 3 a tab. 4 (15,16) 

– podáva schématický pohľad na vakcináciu pri 
mastocytózach
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• u pacienta s idolentnou formou a difúznou kožnou mastocytózou premedikácia
antihistaminikami, steroidmi a antileukotrénmi môže zmierniť prejavy spôsobené ak-
tiváciou mastocytov. Podanie steroidov u závažných foriem je podľa farmakoterapeu-
tických zásad – prednison 0,5–1,0 mg/kg váhy pred vakcináciou, aj do 5 dní v perorál-
nom podaní. Pred vakcináciou proti COVID-19 premedikáciu steroidmi nepodávame.
V zásade po každej vakcinácii dieťa sledovať do 30 minút v ambulancii, po vakcinácii 
proti COVID-19 sledovať 60 minút (dieťa aj dospelého). Vakcináciu u vysoko rizikových 
detí aj dospelých vykonávať 
po dôkladnom zvážení všet-
kých faktorov benefitu a rizika 
cestou špecializovaných am-
bulancií pod dohľadom od- 
borníka.
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ODBORNÝ KURZ 
IZOTRETINOIN V PRAXI 
Nevoralová, Z.   Akné poradna, kožní oddělení Nemocnice Jihlava

Počet účastníků byl omezen kapacitou přednáško-
vých sálů, a proto nemohli přijet všichni zájemci.  
Z kurzu byl ale pořízen videozáznam, který bude po 
dobu jednoho roku dostupný na webu. Následující 
sdělení přináší některá základní fakta z akce.

Přednášky byly rozděleny do tří bloků: v prvním  
a třetím přednášela MUDr. Zuzana Nevoralová 
téma Izotretinoin v praxi, mezi oběma těmito blo-
ky se pak doc. Rulcová věnovala lékařské kos- 
metice, která je nedílnou a velmi důležitou sou-
částí léčby akné.

Téma izotretinoinu bylo rozděleno do následují-
cích částí: charakteristika izotretinoinu, základní 
postupy při léčbě, program prevence těhotenství, 
možné nežádoucí účinky a jejich řešení, kombina-
ce izotretinoinu s ostatními léky, efekt léčby, ná-
sledná léčba, praktický postup při léčbě perorálním 
izotretinoinem, terapie pacientů s jinými chorobami 
a laboratorními odchylkami, postup při léčbě spor-
tovců, léčba u dětí, závažné případy akné, praktické 
rady a nejčastější dotazy lékařů a pacientů. Na zá-
věr proběhla diskuze.

Charakteristika izotretinoinu
Izotretinoin je nejúčinnější lék v léčbě akné. Jeho 
efekt na acne conglobata byl zjištěn náhodně v 

roce 1976 při léčbě pacienta s jinou diagnózou. 
Později Peck a kol. potvrdili, že izotretinoin může 
potlačit a dokonce (vy)léčit těžké zánětlivé formy 
akné. Izotretinoin je registrován jako lék na akné od 
roku 1982, je tedy užíván již 40 let. Mechanizmus 
účinku léku je následující: potlačení tvorby mazu, 
normalizace folikulární epiteliální deskvamace, 
redukce mikrobiální flóry a protizánětlivý efekt. 
Izotretinoin je užíván perorálně, maximum koncen-
trace v krvi je asi 3 hodiny po jeho užití, poločas 
rozpadu je 10–20 hodin. Biologická dostupnost 
léku je jen asi 25 % (může být zvýšena, když je lék 
užit s tučným jídlem nebo s mlékem, a to až dvoj-
násobně proti užití nalačno). Po vysazení léku jsou 
3-cis retinová kyselina a její metabolity přítomny  
v těle ještě 2 až 4 týdny (ne déle!).

Základní postupy při léčbě, program 
prevence těhotenství (PPP)
Indikace k nasazení perorálního izotretinoinu 
se během let měnily. V současné době platí do- 
poručení uvedená v European Evidence-based 
(S3) Guidelines for the Treatment of Acne (S3 
Guidelines) z jara 2012. Izotretinoin je možno užít  
i u lehčích forem akné než dříve, neboť bylo zjiš-
těno, že prospěšnost pro pacienta, tedy léčebný 
efekt, zlepšení kvality života a prevence jizvení, 
při léčbě tímto lékem jednoznačně převyšuje nad 

V září letošního roku uspořádala sekce Akné a obličejové dermatózy ČDS ČLS JEP vzdělávací kurz na 
téma IZOTRETINOIN V PRAXI. O kurz byl mimořádný zájem: ve čtvrtek 15. září se ho v Grandezza hotelu 
LUXURY PALACE v Brně zúčastnilo 50 a v pátek 16. září 2022 v Praze ve Viena House Andel´ Prague 
téměř 100 dermatologů. 
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riziky nežádoucích účinků terapie. Léčba perorál-
ním izotretinoinem je doporučena jako metoda prv-
ní volby pro tyto formy akné: těžká papulopustulóz-
ní akné a konglobátní akné. Lék je možno nasadit  
i u dětí mladších 12 let bez speciálních opatření ve 
srovnání se staršími pacienty. 

Denní dávka. V S3 Guidelines doporučila expertní 
skupina následující dávkování: u těžké papulopu- 
stulózní akné/středně těžké nodulocystické akné, 
je vhodná denní dávka izotretinoinu 0,3–0,5 mg/kg,  
u konglobátní akné pak dávka ≥ 0,5 mg/kg. Délka 
léčby je doporučena v trvání minimálně 6 mě-
síců, v případě nedostatečné odpovědi by měla 
být léčba prodloužena. Takto léčených pacientů 
je většina. V sou-časné době jsou preferovány 
právě u závažných případů akné nižší denní dávky 
izotretinoinu. Profesor Kemeni (sympózium Akné, 
EADV kongres, Milán 2022) doporučuje postupné 
navyšování izotretinoinu dle následujícího sché- 
matu: 1. měsíc 0,1 mg/kg/den, druhý měsíc 0,2 
mg/kg/den, 3. měsíc 0,3 mg/kg/den a dále již ra-
ději nenavyšovat. V případě podávání nižší dávky 
je menší riziko vzniku izotretinoinem indukova- 
né acne fulminans. Dle posledních údajů nižší 
dávky léku nevedou k častějším relapsům než 
vyšší denní dávky. Toto užívání je navíc pro pa-
cienta příjemnější pro nižší intenzitu nežádoucích  
účinků. 

Délka léčby. Celková užitá dávka izotretinoinu 
120–150 mg již nemusí být dodržena. Dle rozbo-
ru velkého počtu léčených pacientů ovlivnily denní  
a kumulativní dávka izotretinoinu riziko relapsu 
méně než doba léčby trvající ≥ 2 měsíce po kom-
pletním zhojení akné. Na základě toho doporuči-
la Global Aliance for Improve Outcomes in Acne  
v posledním publikovaném doporučení (2018) léč-
bu do kompletního zhojení plus jeden měsíc navíc. 
Optimální celkově užitá dávka nebo pokračování te-
rapie ještě 1–3 měsíce po zhojení projevů s sebou 
přináší minimální riziko exacerbace projevů akné 
po vysazení izotretinoinu. 

Absolutní kontraindikací k zahájení léčby izotreti-
noinem jsou: těžké postižení jater, těžká hyperlipi-
demie, těhotenství a kojení, dekompenzovaná dep-
rese, přecitlivělost na sóju, arašídy, fruktózu nebo 
parabeny a současná léčba tetracykliny. Velmi 
důležité je dodržovat program prevence gravidity 
(ten není v tomto sdělení uváděn). 
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Možné nežádoucí účinky a jejich řešení
Léčba perorálním izotretinoinem je obecně velmi 
dobře tolerována. Možné nežádoucí účinky je nutné 
mít na paměti před nasazením i během léčby. Jsou 
analogické hypervitaminóze A. Nejzávažnější je te-
ratogenita a embryotoxicita. Nejčastější jsou kožní 
a slizniční nežádoucí účinky, mohou se vyskytnout 
i oční, systémové, laboratorní a vzácně i další. Tyto 
nežádoucí účinky jsou dobře známy. Izotretinoin  
v terapeutických dávkách neovlivňuje počet, po-
hyblivost ani morfologii spermií, teratogenita se na 
ženy nepřenáší ejakulátem ani spermiemi. Izotreti-
noin není mutagenní ani kancerogenní, naopak byl 
prokázán antitumorózní účinek (využíván při léčbě 
mnohočetných kožních tumorů typu bazaliomu  
a spinaliomu). Často diskutovaný je možný vztah 
izotretinoinu a deprese. Těžká akné, hlavně u ado-
lescentů, je často spojena s celou řadou psycho-
logických důsledků, včetně deprese, úzkosti, nízké 
sebeúcty a rizika sebevraždy. Bylo prokázáno, že 
léčba izotretinoinem vede k signifikantnímu zlep-
šení úzkosti a depresivních symptomů u pacientů  
s akné. Zatím nebyla prokázána příčinná souvislost 
mezi užíváním izotretinoinu a psychickými obtíže-
mi. Důkazy vyplývající z dat získaných předchozí-
mi rozbory literatury předpokládají, že izotretinoin 

může indukovat vznik deprese u určitých predispo-
novaných pacientů asi v 1 % případů (v.s. idiosyn-
kratický efekt léku). U neléčených adolescentů s ak- 
né je deprese přítomna až ve 4 % případů! 

Kombinace izotretinoinu s ostatními léky, kožní 
procedury během léčby V prvních týdnech je vhod-
né užívat izotretinoin v monoterapii. Později je mož-
ná kombinace se všemi lokálními léky určenými  
k léčbě akné, je ale nutno myslet na možné zvýše-
né podráždění kůže. Z lokálních léků je možno užít 
na papulózní či pustulózní projevy benzoylperoxid, 
antibiotika, zinek či jejich kombinace, na větší no-
duly protizánětlivé léky (ichtoxyl, ichtamol…), na 
pyogenní granulomy kortikoidy. Ke zvýšení efektu 
léčby je možno velmi opatrně aplikovat lokální re-
tinoidy nebo kyselinu azelaovou. Z celkových léků 
je při výrazném zánětlivém postižení vhodné v úvo-
du přidat perorální kortikoid (viz níže), výjimečně 
jsou po určitou dobu užitečná i perorální antibiotika 
(kromě tetracyklinových, ta jsou absolutně kon-
traindikována!). U žen ve fertilním věku je velmi 
vhodná hormonální antikoncepce s pozitivním efe- 
ktem na pleť. Důležitým doplňkem léčby perorál-
ním izotretinoinem je vhodná dermokosmetika. Ta 
snižuje jinak časté nežádoucí účinky léku na kůži 
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(olej, mast, mastný krém, mastná pasta)
Tyto masťové základy vytvářejí film,  

pod kterým se udržuje vlhkost, ta vytváří  
vhodné prostředí pro množení bakterií  

a kvasinek.

Spiridea krémpasta

Speciální masťový základ,  
který absorbuje přebytečnou vlhkost  

a tím pomáhá při předcházení  
vzniku opruzenin.

POKOŽKA

DALŠÍ VÝHODY

www.spiridea.com
Spiridea, s. r. o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3



(suchost, zarůžovění, svědění, pálení, zvýšenou 
vnímavost ke slunečnému záření). 

Zákroky při léčbě. V roce 2017 byla vytvořena 
„výzkumná skupina“ (Task Force) s cílem revido-
vat bezpečnost kožních procedur během a po léč-
bě perorálním izotretinoinem. Bylo stanoveno, že 
během léčby perorálním izotretinoinem je možno 
bez problémů provádět následující zákroky: selek-
tivní vlasovou fototermolýzu, užití frakčního laseru, 
radiofrekvenci, mikroneedling, povrchové a střed-
ně hluboké chemické peelingy, zákroky dermarol-
lerem a biopsie nutné k diagnostickým účelům. 
Naopak až nejdříve 6 měsíců po ukončení léčby 
perorálním izotretinoinem je možno provádět ag-
resivní metody jako dermabrazi, ablativní laserový 
resurfacing celého obličeje a hluboké peelingy.

Efekt léčby, následná léčba
Hlavní rizikové faktory pro relaps jsou: nižší věk, 
mužské pohlaví, pozitivní rodinná anamnéza, vý-
razná seborea, závažná akné, postižení hrudníku 
a přítomnost velkého počtu zánětlivých morf při 
ukončení léčby. Dříve uváděná nízká denní a cel-
ková kumulativní dávka izotretinoinu dle diskuze 
EADV kongresu v září 2022 již neplatí. Relapsy 
se objevují nejčastěji v prvním roce po léčbě, po 

3 letech jsou relativně vzácné. Po ukončení léčby 
perorálním izotretinoinem je nezbytná následná 
(udržovací) léčba. Jejím cílem je snaha o udržení 
pozitivního efektu léčby perorálním izotretinoinem 
a zabránění recidivy akné. K léčbě jsou užívány lo-
kální léky, nejčastěji lokální retinoidy (méně často 
kyselina azelaová), které se minimálně po dobu 
jednoho roku aplikují na všechny původně posti-
žené partie. Při přetrvávajících projevech akné je 
následná terapie nutná po delší dobu, často i po 
několik let dle klinického stavu. Pacientovi je nutno 
vysvětlit chronickou povahu akné a nutnost dlou-
hodobé udržovací léčby.

Praktický postup při léčbě perorálním 
izotretinoinem
Při léčbě jsou užívány následující brožury: Infor-
mační brožura pro pacientky a pacienty užívající 
perorální izotretinoin, Brožura o antikoncepci – 
informace pro pacientky, Informovaný souhlas  
s léčbou a antikoncepcí, Kartička pro pacientky  
a pacienty a Kontrolní seznam provedených vy-
šetření pro pacientky. Kontroly je nutné provádět 
po jednom měsíci, u závažných případů v počátku  
i po 14 dnech. Je nutné kontrolovat možné nežá-
doucí účinky, klinický nález, u žen termín posled-
ního menzes a dodržování účinné antikoncepce, 
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následně pak doporučit dávku izotretinoinu, léčeb-
nou kosmetiku a eventuálně jiné léky. Podrobný 
postup vyšetření a léčby nelze v tomto krátkém 
sdělení popsat. 

Terapie pacientů s jinými chorobami  
a laboratorními odchylkami
Při zjištění další nemoci či laboratorní změny je 
nutno určit typ přidružené choroby. Je-li tato cho-
roba absolutní kontraindikací k nasazení perorální-
ho izotretinoinu, pak nelze léčbu zahájit. Pokud je 
choroba relativní kontraindikaci k nasazení léku, je 
možno zahájit léčbu nižšími dávkami a během léč-
by je nutná zvýšená opatrnost a častější monito-
ring. Pokud choroba není kontraindikací k nasazení 
perorálního izotretinoinu, pak je možno zahájit léč-
bu bez zvláštních opatření. Pokud má pacient jinou 
chorobu nebo laboratorní odchylku, je vždy nutná 
úzká spolupráce s příslušným ošetřujícím lékařem. 
V kurzu byl rozebrán postup při léčbě pacientů  
s hypercholesterolemií, hypertriglyceridemií, fa-
miliární hyperbilirubinemií, zvýšenými hodnotami 
jaterních enzymů, s idiopatickými střevními záněty, 
s očními chorobami, diabetem mellitus, sennou 
rýmou, alergickým zánětem spojivek, kopřivkou, 
astmatem, atopickým ekzémem, bolestí kloubů  
a zad, depresemi a jinými psychiatrickými choro-
bami, dále byla popsána doporučená opatření při 
operacích, zlomeninách a úrazech a u dialyzova-
ných pacientů.

Postup při léčbě sportovců
V žádné nám dostupné publikaci nebyla přesně 
specifikována opatření týkající se tělesných aktivit 
ani sdělení zabývající se podrobněji léčbou izotre-
tinoinem sportovců. Většinou sportovní aktivity 
nejsou omezeny. Důsledné poučení o omezení 
tělesných aktivit je nutné zejména u závodních 
bruslařů, lyžařů, gymnastů, baletek, tanečníků, 
běžců na dlouhé tratě, vzpěračů, kulturistů a u pa-
cientů provozujících kontaktní sporty. U ostatních 
sportů včetně rekreačních a při těžší manuální prá-
ci je podrobné poučení též vhodné. Během léčby 

je nezbytné pozvolné navyšování tělesných aktivit 
dle přesně stanoveného schématu: výrazné zatíže-
ní jednoho nebo více velkých kloubů v postupně 
narůstajících časových intervalech vždy o čtvrt ho-
diny po 3 dnech (tj. první 3 dny bez zatížení, 4.–6. 
den čtvrt hodiny denně, 7.–9. den půl hodiny, 10.–
12. den tři čtvrtě hodiny, od 13. dne jedna hodina 
denně a dále stejným způsobem do maxima dvou 
hodin; delší intenzivní aktivity nejsou vhodné). 

Léčba izotretinoinem u dětí
Dle S3 Guidelines je léčba závažných forem akné 
izotretinoinem vhodná i u dětí pod 12 let věku, není 
určena denní ani kumulativní dávka léku. Záleží tedy 
na rozhodnutí každého lékaře, obě dávky by měly 
být přiměřené závažnosti klinického nálezu a hojení 
lézí. Nežádoucí účinky lze očekávat minimální, jsou 
obdobné nežádoucím účinkům u dospělých. Častá 
obava z nežádoucích skeletálních účinků není při 
běžném dávkování a obvyklé době léčby namís-
tě. Recidivy bývají častější pro nízký věk, kdy lze 
ještě očekávat výraznou tvorbu akné. Vždy je vel-
mi  důležitédůsledné poučení a řádná komunikace  
s rodiči před léčbou i během léčby.

Závažné případy akné
Nejčastěji je nutná prevence izotretinoinem iduko-
vané acne fulminans sine fulminans u závažných 
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zánětlivých forem akné. K prevenci je nutné 
nasazení perorálního kortikoidu v dávce 0,5– 
1,0 mg/kg/den současně s nízkou dávkou pero-
rálního izotretinoinu. Izotretinoin by potom měl 
být postupně dle tolerance navyšován po dobu 
3–5 měsíců a perorální kortikoid postupně sni-
žován až vysazen. U extrémně zánětlivých forem 
akné je možné zahájit léčbu kortikoidem 14 dnů 
před léčbou izotretinoinem. Pokud dochází k oži- 
vení akné během výše uvedeného léčebného plá-
nu, je třeba déle trvající léčba perorálními korti-
koidy, někdy je nutné i dočasné přerušení léčby 
perorálním izotretinoinem. Kumulativní dávka izo- 
tretinoinu je obvykle 120–150 mg/kg. Mnoho 
pacientů potřebuje prolongovanou dobu léčby, 
neboť dávky izotretinoinu jsou zpočátku nízké ne- 
bo je potřeba vyšší kumulativní dávka léku. Na 
erodované projevy spojené s granulacemi, včetně 
ploch s počínajícími erozemi, je vhodná aplikace 
vysoce účinných lokálních kortikoidů. Tato aplika-
ce může zkrátit dobu užití perorálních kortikoidů. 
Je i variantou léčby pro pacienty, kteří je odmítají, 
netolerují nebo u kterých je kontraindikovaná pe-
rorální steroidní terapie.

Praktické rady
Z nejčastějších jsou vybrány následující:

řádně pacientovi vysvětlete příčiny akné.  
Nabídněte mu kdykoliv zodpovězení jeho dotazů

podrobně s pacientem rozeberte působení léku, 
možnost přechodného zhoršení klinického nálezu 
po nasazení izotretinoinu a pozdější nástup účinku 
tohoto léku

důkladně pacientovi vysvětlete všechny  
nežádoucí účinky a možnosti jejich minimalizace

opakovaně zdůrazňujte nezbytnost užití vhodné 
doplňkové kosmetiky ke snížení nežádoucích 
účinků léčby 

pokud pozorujete u pacienta ne-
gativní dopad akné na náladu a psy-
chiku, pohovořte s ním o této prob-
lematice a navrhněte mu vyšetření  
u psychologa (psychiatra)

Dermokosmetika a péče o aknózní 
pacienty (zpracovala doc. Rulcová)
Dermokosmetické přípravky respektují fyziologii 
lidské kůže a jejich použití je v souladu s derma-
tologickými zásadami volby jednotlivých typů 
kosmetických přípravků. Dermokosmetika je tak 
součástí lokální a systémové léčby, kompenzuje 
vedlejší projevy terapie a má tak léčebný i udr-
žovací potenciál. Má své místo nejen u pacientů 
trpících akné, rozaceou, atopickým ekzémem, ale 
i u ošetřování citlivé, seboroické či naopak suché 
a nedostatečně hydratované pokožky. Přínosem 
je i v péči o plet stárnoucí, kdy napomáhá zlep-
šit turgor, hydrataci a elasticitu. Pro pacienty trpící 
akné máme k dispozici široký výběr dermokosme-
tických přípravků určených jak k hygieně pokožky, 
tak s obsahem látek mírnících nejen tvorbu kome-
donů a zánětlivé projevy, ale také kompenzujících 
suchost pokožky např. při léčbě lokálními retinoidy 
a izotretinoinem. Důležitým doplňkem je také me-
dicínský make-up. Správný výběr těchto produktů 
dermatologem nebo zkušenou kosmetičkou je pří-
nosem pro každého pacienta.

Výše byla shrnuta jen nejdůležitější fakta z kurzu. 
Pro praxi je potřeba znát podrobnější informace. 
Ty je možno si doplnit v up-date publikacích nebo  
v knihách Izotretinoin v praxi a Obličejové derma-
tózy (2. vydání). Celý kurz je možno shlédnout na 
webu. Účastníci kurzu se musí zaregistrovat na 
www.edumedic.cz, kurz je ohodnocen body celo-
životního vzdělávání ČLK. Link na kurz je: https://
www.edumedic.cz/edu/prednaska__878.html.

Přeji všem úspěšnou léčbu izotretinoinem a mnoho 
spokojených pacientů!

Referátový výběr
z dermatovenerologie 48 5 | 2022



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.
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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


