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OPDIVO®
dává šanci více pacientům

OPDIVO®
dává šanci více pacientům

 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok.
Kvalitativní a kvantitativní složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace:* Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo metastatického) melanomu 
u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): 
monoterapie lokálně pokročilého nebo metastatického NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých. Klasický Hodgkinův 
lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie 
rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího 
UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování:* Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 minut) každé 2 týdny (všechny indikace) nebo 480 mg i.v. infuzí (60 minut) každé 4 týdny (pouze indikace 
melanom a renální karcinom); u adjuvantní léčby melanomu 3 mg/kg i.v. infuzí (60 minut) každé 2 týdny. Kombinace s ipilimumabem: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí 
(90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 
2 týdny, resp. 4 týdny. Léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max. 12 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Způsob podání:* Pouze jako 
i.v. infuze. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně 
sledováni (min. do 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se musí dávka kortikosteroidů snižovat postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě 
závažných, opakujících se nebo jakýchkoli život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, 
autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab 
je humánní monoklonální protilátka, a nepředpokládá se, že inhibice nebo indukce enzymů cytochromu P450 (CYP) nebo jiných enzymů metabolizujících léky současně podávanými přípravky bude mít dopad na 
jeho farmakokinetiku. Vzhledem k potenciální interferenci systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv s farmakodynamikou nivolumabu je třeba se jejich podávání na počátku, před zahájením léčby, 
vyhnout. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, 
pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky:* Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, svědění, průjem a nauzea, zvýšení AST, 
ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie; 
u kombinace s ipilimumabem i hypotyreóza, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, 
viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním 
obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v 10ml injekční lahvičce s uzávěrem a tmavě modrým, resp. šedým odklápěcím uzávěrem; 24 ml koncentrátu 
ve 24 ml injekční lahvičce s uzávěrem a červeným odklápěcím uzávěrem. Velikost balení: 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb EEIG, Bristol-Myers-Squibb House, Uxbridge Business 
Park, Sanderson Road, Uxbridge, MiddlesexUB8 1DH, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-002. Datum první registrace: 19. 6. 2015. Datum poslední revize textu: září 2018. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii, pokročilý renální karcinom, nemalobuněčný 
karcinom plic a s účinností od 1. 9. 2018 také v indikaci klasický Hodgkinův lymfom. Podrobné informace o tomto přípravku jsou dostupné na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, www.b-ms.cz. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku.
*Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku.
1. Weber JS, et al. Nivolumab versus chemotherapy in patients with advanced melanoma who progressed after anti-CTLA-4 treatment: a randomized, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2015;16:375–84. 2. Robert C, et al. Nivolumab in Previously Untreated Melanoma without 
BRAF Mutation. N Engl J Med 2015;372:320-30. 3. Weber J, et al. Adjuvant Nivolumab versus Ipilimumab in Resected Stage III or IV Melanoma. N Engl J Med. 2017;377:1824-1835. 4. Opdivo® Souhrn údajů o přípravku, 2018. 5. Brahmer J, et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Squamous-Cell 
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N Engl J Med 2015;373:1803-1813. 8. Ansell SM, et al. PD-1 blockade with nivolumab in relapsed or refractory Hodgkin‘s lymphoma. NEJM 2015;372(4):311-9. 9. Younes A, et al. Nivolumab for classical Hodgkin‘s lymphoma after failure of both autologous stem-cell transplantation and brentuximab 
vedotin: a multicentre, multicohort, single-arm phase 2 trial. Lancet Oncol 2016;17(9):1283-94. 10. Ferris RL, Blumenschein G Jr, Fayette J, et al. Nivolumab for Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck. NEJM 2016;375(19):1856-1867. 11. Sharma P, et al. Nivolumab in metastatic 
urothelial carcinoma after platinum therapy (CheckMate 275): a multicenter single-arm, phase 2 trial: Lancet Oncol 2017;18:312-22. 

1506CZ1805771-01, datum schválení 25. 9. 2018.

pacientům s pokročilým maligním melanomem 
včetně adjuvantní léčby1,2,3,4

předléčeným pacientům s pokročilým NSCLC4,5,6

předléčeným pacientům s pokročilým renálním karcinomem4,7

pacientům s recidivujícím nebo rezistentním Hodgkinovým lymfomem
po předchozí léčbě (ASCT a brentuximab vedotin)4,8,9

pacientům s rekurentním nebo metastazujícím SCCHN, kteří progredují při 
nebo po předchozí léčbě platinovými deriváty4,10

pacientům s pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem
po selhání léčby platinovými deriváty4,11



Letos si úvodník v Referátovém výběru z dermatovenerologie bez 
pana Štístka, kterému jsem na jeho metastazující melanom právě po-
věsil infuzi s anti PD-1-inhibitorem Opdivem, snad už ani nedovedeme 
představit, takže ani dnes neudělám výjimku. Možná ve skrytu duše už 
třeba i z pověrčivosti. Opdivo u něj „drží“, tedy jeho rezidua metastáz 
jsou bez progrese, a pánovi se daří dobře.

Když nastavuji na pumpě frekvenci kapek, dělím se s ním o zážitek  
z minulého týdne. Představte si. Sklepní prostor v Ústřední vojenské ne-
mocnici. Bunkr? Kryt? Ale kdež. Tradiční místo, na kterém se v posled-
ních 12 letech pravidelně jednou za 4 roky scházíme na volebním sjezdu 
České lékařské společnosti JEP. Místo očekávaného bunkru je tam totiž 
útulné kongresové centrum, které je oproštěno od vnějších vlivů. Nejen 
od denního světla, ale také od signálu mobilních operátorů. Slabou zá-
platou elektronické nedostupnosti je aspoň kvalitně fungující wifina. 

Nechci jej ani vás ale trápit seznamem členů pracovního předsednictva nebo návrhové komise, tedy 
těmi roztomilými nezbytnostmi, které dělají každý sjezd krásným, ale chtěl bych se zaměřit na blok, ozna-
čený jako Diskuze. Potěšily mě samozřejmě všechny diskuzní příspěvky, ale nejvíc mne zaujala poznámka 
pana profesora Pafka. Upozorňoval na to, že jejich chirurgická společnost zjistila, že některé jejich ambu-
lantní výkony jsou pojišťovnami podle platného sazebníku stále hrazeny v cenách pro L1 a L2, tedy málo. 
Přitom lékař s kvalifikací L1 a L2 nemůže pracovat bez kooperace s lékařem s kvalifikací L3, tedy hrazení 
výkonu musí být na této úrovni a nikoliv méně.

Přiznám se, že mě překvapilo, že řada představitelů společností slyšela o této záležitosti poprvé. Po-
kud vycházíme ze skutečnosti, že jen dermatovenerologové a ještě jedna odbornost má tento problém  
v sazebníku vyřešený, tak velké překvapení to zase není. Nedalo mi tedy, abych se před delegáty sjezdu za 
dermatovenerology nepochlubil, že s návrhem změny v sazebníku jsme na pracovní skupinu na Minister-
stvo zdravotnictví přišli už před několika lety a úspěšně všechny L1 a L2 opravili na kvalifikaci L3. To budou 
teď dermatologové bohatí, odcházeli jsme z ministerstva s dobrým pocitem úspěšně vykonané práce. 

Už ve druhé každoroční úhradové vyhlášce tak můžeme čerpat výhodu dražších výkonů v našich ordi-
nacích. Optimisticky jsme tedy hned na začátku za výbor ČDS ČLS JEP, z.s., oslovili zdravotní pojišťovny, 
aby se připravily a nepřekvapil je nápor zvýšených nákladů v ordinacích. Některé jsem i navštívil. Pojiš-
ťovny ale zůstaly „cool“. Všechny k tomu přistoupily vstřícně, ale na navýšení samozřejmě dosáhne jen 
ten, komu by přesun výkonů na kategorii L3 zvýšil průměr a hrozila by mu regulace. Takový kolega může 
pojišťovnu individuálně oslovit a ta je na vstřícné řešení připravena.

Chirurgové společně s dalšími odbornostmi tím byli zaskočeni, čeká je totiž ještě dlouhá, více než roční 
cesta, než doběhnou na stejné značky, na kterých je teď náš obor.

„Říkal jste, že to byl ale volební sjezd,“ ozval se pan Štístko a naznačil mi tak, že moje rozjímání nad 
L1, L2 a L3 pro něj není tak vzrušující jako pro mě a že jen slušnost a kanyla, zabodnutá v žíle, mu 
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brání vstát z křesla a skočit si během mého povídání na kávu. „Koho zvolili?“ zeptal se, aby zavedl řeč 
na jiné téma.

	 Lékaři jsou hodně konzervativní. Když něco funguje, neradi experimentují. Vedení předsednictva České 
lékařské společnosti se na další čtyři roky nezměnilo. Předsedou zůstal profesor Svačina, místopředsedy 
kromě mne ještě profesor Palička a Škrha, vědeckým sekretářem jeho magnificence rektor UK profesor 
Zima a pokladníkem profesor Cvachovec. Za odstupující původní řadové členy byli zvoleni docent Anders  
a profesoři Beneš, Krška, Pafko a Šonka, z původních pokračuje dr. Herber a doc. Karetová. „Hezké, hez-
ké,“ oglosoval můj výčet pan Štístko, „kromě vás znám jen profesora Pafka.

	 Ale tohle vás určitě bude zajímat,“ triumfoval jsem. „Znáte penicilín,“ položil jsem řečnickou otázku. 
V České republice je již od roku 2013 nedostatek injekčních dlouhodobě působících penicilinů. Vhodné 
formy nejsou v České republice registrovány a pro pacienty je obtížné potřebný přípravek v lékárně získat. 
V současné době jsou dva přípravky – Lentocilin a Benzetacil – dováženy na trh v České republice na tzv. 
specifický léčebný program. Chybí však zatím úhrada ze zdravotního pojištění. Pacient nyní musí o úhradu 
v mimořádném režimu složitě žádat svou zdravotní pojišťovnu, nebo si musí přípravek v plné výši sám 
uhradit. 

Výbor ČDS ČLS JEP, z.s., opakovaně apeloval na různých úrovních včetně ministerstva zdravotnictví  
a zdůrazňoval potřebnost depotních penicilínů, které nejsou v dermatologických a venerologických indika-
cích jednoduše nahraditelné krátkodobě působícími penicilíny. V lednu 2019 se Svaz zdravotních pojišťo-
ven České republiky i VZP nakonec domluvili s dovozci obou přípravků na ceně tak, že injekčním depotním 
penicilinům by mohla být Státním ústavem pro kontrolu léčiv stanovena úhrada ze zdravotního pojištění. 
Očekává se, že k tomu dojde do cca 3 měsíců, což znamená, že nejdéle k 1. květnu 2019 by mohly být 
dovážené injekční peniciliny plně dostupné a hrazené ze zdravotního pojištění.

Panu Štístkovi Opdivo skoro vykapalo, ale neodpustil jsem si pochlubit se s již šestým ročníkem Der-
matologického update, který se bude konat v kongresovém centru Cubex v Praze 4-Pankrác 26. února 
2019. Registrace zdarma už sice skončila, využilo jí už kolem čtyř stovek našich dermatovenerologů, ale 
protože nám kongresové centrum upřesnilo termín k nahlášení přesných celkových počtů účastníků do 
18. února, je šance se registrovat zdarma ještě do tohoto data.

Další dobrou zprávou pro všechny účastníky je, že tam i letos budeme losovat tři iPady a nepřijde se ani 
o další věcné překvapení, které zatím neprozradím.

„A věděl jste, pane Štístko, že místo mikrofonu dnes v sále poletuje molitanová kostka?“ Do ní svůj 
dotaz řeknete a je to. Je to praktické i zábavné.

„Tak snad už pro dnešek stačí,“ řekl pan Štístko. Doufám, že tím myslel jen tu vykapanou infuzi s Op-
divem a ne moje povídání.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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Citlivá koža 
a povrChové infekCie
šimaljaková, m.   i. dermatovenerologická klinika lF uk a un bratislava

SÚHRN: Koža je najväčším ľudským orgánom. Pri senzitívnej koži je porušená jej bariérová funk-
cia v dôsledku pôsobenia rôznych faktorov. Reakcie citlivej kože sa menia od príležitostných až po 
extrémne denné prejavy vedúce k diskomfortu, suchosti, tvorbe fľakov až po začervenanie. Koža je 
kolonizovaná rôznymi mikroorganizmami, z ktorých je väčšina neškodných alebo dokonca prospeš-
ných pre svojho hostiteľa. Kolonizácia podlieha ekológii kožného povrchu, ktorý je veľmi variabilný  
v závislosti od topografickej lokalizácie, endogénnych a exogénnych faktorov. Porucha kožnej bariéry 
a mikrobiómu kože vedie ku povrchovým kožným infekciám.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: citlivá koža – baktériové, vírusové a mykotické infekcie

SummaRy: Sensitive skin and superficial infections. The skin is the human body’s largest organ.  Natural 
barrier function of sensitive skin is weakened and has broken down due to some trigger. Common causes 
of sensitive skin can vary from occasional reactions, to extreme sensitivity that occurs on a daily basis. 
This kind of everyday reaction can cause discomfort, dry, flaky patches, blemishes and redness. The 
skin is colonized by a diverse milieu of microorganisms, most of which are harmless or even beneficial to 
their host. Colonization is driven by the ecology of the skin surface, which is highly variable depending on 
topographical location, endogenous host factors and exogenous environmental factors. The alteration of 
the skin barrier  and of the skin microbiome drive to superficial skin infections.

Key wOrdS: sensitive skin – bacterial, virotic and fungal infections

Za senzitívnu alebo intolerantnú pokožku považujeme stav 
subjektívnej zvýšenej reakcie na rôzne bežné vonkajšie 
podnety.

ÚVOd
Koža človeka je najväčším orgánom v ľudskom 
tele s plochou 1,5 až 2 m2 a hmotnosťou od 
3,5 až do 10 kg. Koža funguje ako mechanická  
a chemická ochranná bariéra proti vonkajším 
vplyvom. Medzi ďalšie funkcie kože patrí senzo-
rická funkcia, regulácia telesnej teploty a vodnej 

a soľnej rovnováhy. Na povrchu kože sa nachá-
dza tzv. kyslý ochranný plášť, ktorý sa skladá  
z tukov a z vody. Zloženie a množstvo hydrolipi-
dového filmu je geneticky podmienené, ale závisí 
aj od veku, výživy, zdravotného stavu a od hormo- 
nálnej rovnováhy. Odstránenie ochranného filmu 
pôsobením vonkajších a vnútorných faktorov 
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vedie k poruche bariérovej funkcie kože a po-
kožka sa stáva senzitívnejšou a intolerantnou. Vo 
vyspelých krajinách sa sťažuje na citlivú pokož-
ku asi 50 % dospelých. Výskyt je vyšší najmä  
u mladších žien a v lete. Senzitívna pokožka 
býva najčastejšie na tvári, a to v 85 %, potom 
na rukách v 58 %, vo vlasoch v 36 % a na krku 
v 27 %.(1)

Senzitívna koža
Za senzitívnu alebo intolerantnú pokožku považu-
jeme stav subjektívnej zvýšenej reakcie na rôz-
ne bežné vonkajšie podnety, medzi ktoré patria 
napr. prípravky dekoratívnej kozmetiky, dennej 
hygieny, ale aj čistá voda. Nepriaznivo môžu 
pôsobiť aj fyzikálne faktory, ako zmeny teploty, 
chlad, sucho a UV žiarenie. Pokožku dráždia aj 
horúce nápoje a korenené jedlá. Psychická zá-
ťaž, ale aj hormonálne poruchy sa môžu prejaviť 
začervenaním, napätosťou, pálením a niekedy aj 
svrbením pokožky.

Pri citlivej pokožke sa stretávame s poruchou 
ochrannej funkcie kože. Pokožka postupne 
stráca vodu, ktorá je súčasťou jej ochranného 
hydrolipidového plášťa. Voda tvorí okolo 65 % 
hmotnosti ľudského tela a 15 % z tohto množ-
stva je koncentrovaných práve v koži. Horná 
časť pokožky brzdí odparovanie vody a zabra-
ňuje jej dehydratácii. Ak je fyziologická bariéra 
poškodená, voda sa rýchlejšie odparuje, znižuje 
sa obranná schopnosť pokožky a táto sa stáva 
citlivejšou a priechodnejšiou pre rôzne látky  
s iritačným potenciálom.

Okrem zvýšenej transepidermálnej straty vody 
(TEWL), sa na vzniku citlivej pokožky podieľajú 
aj zmeny v kvalite a aj v kvantite tukov v koži. 
Ceramidy, ktoré sa prirodzene nachádzajú v po-
vrchových častiach pokožky, pôsobia ako tmel, 
ktorý drží  spolu jednotlivé bunky kožného povr-
chu. Tím Korejských vedcov porovnával zloženie 
lipidov u ľudí s intolerantnou a s neintolerantnou 

kožou a zistil, že znížená hladina ceramidov  
v stratum corneum sa vyskytuje u ľudí so sen-
zitívnou kožou (2). Pokles ceramidov vedie ku 
zvýšenej priepustnosti pokožky a ku zníženej 
efektívnosti kožnej bariéry (3). Zníženie obrannej 
funkcie pokožky umožňuje pomnoženie baktérií, 
ktoré majú za následok vznik povrchových kož-
ných infekcií resp. impetiginizáciu prebiehajú-
cich dermatóz.

Mikrobiom kože
Koža je ekosystém fyziologicky a topograficky 
odlišných mikrobiálnych biotopov a spoločen-
stiev, ktoré odrážajú zdravie a rôznorodosť šir-
ších ekosystémov, v ktorých žijeme. Ľudský mik-
robióm je ekologická spoločnosť komenzálnych, 
symbiotických a patogénnych mikroorganizmov. 
Osídlenie kožného povrchu a pH voľnej kože, 
pohybujúce sa medzi 5,4–5,9, závisí od lokali-
zácie. V seboroickej lokalizácii a vo vlasových 
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folikuloch prevažujú druhy propionibaktérií, sta-
fylokoky a lipofilné kvasinky rodu Malassezia, 
v inter triginóznych priestoroch korynebaktérie  
a na suchších častiach kože je zmiešaná po-
pulácia s vyššou prevalenciou β-proteobaktérií  
a flavobaktérií.

Osídlenie kožného povrchu sa skladá z rezident-
ných mikróbov, z relatívne stálej skupiny, v sta-
bilizovanom pomere a s benefitom pre hostiteľa  
a z tranzientných mikróbov, prechodne kontaminuj-
úcich kožu, ktorých množstvo a pomer závisí na 
prostredí.

Zloženie mikrobiómu kože ovplyvňujú: 
 1. lokalizácia v súvislosti s hrúbkou kože, hus-
totou mazových, potných žliaz, vlasových foliku-
lov a intertriginóznym priestorom
 2. endogénne vplyvy ako vek, pohlavie, geno-
typ a imunitný systém
 3. exogénne faktory ako klimatické pomery,  
hygiena, životný štýl, lieky a iné

V bežných podmienkach tieto mikróby nie sú pa-
togénne, ale pri porušení kožnej bariéry, pri imu-
nosupresii lokálnou alebo celkovou terapiou, pri 
mnohých interných ochoreniach nastáva zmena 
kolonizácie, resp. pomnoženie niektorých baktérií, 
vírusov a vyvolávateľov mykotických infekcií s ná-
slednými zmenami na koži. Baktériová flóra sa za 
bežných okolností obnovuje o 24–72 h po dezin-
fekcii. Zmena bakteriálnej flóry závisí od integrity 
epidermálnej vrstvy, pH, od hydrolipidového plášťa, 
deskvamácie a teploty.

Typickým príkladom súvislosti medzi zmenou 
kožného mikrobiomu a ochorením je atopická 
dermatitída. Koža atopikov má výrazne znížené 
defenzíny, prirodzené antimikrobiálne peptidy, 
čo v kombinácii s poruchou epidermálnej barié-
ry vedie k zmenám mikrobiomu a ku zvýšenému 
sklonu kože k bakteriálnym a vírusovým infek-
ciám.

Kolonizácia ľudskej kože Staphylococcus (St) 
aureus bola spojená s relatívnou stratou spo-
lupracujúcich komenzálnych baktérií najmä St. 
epidermidis. St. epidermidis inhibuje a ničí tvor-
bu biofilmu St. aureus produkciou serínových 
proteáz. U dojčiat, ktorým sa následne vyvíja 
ekzém sú pre-symptomaticky redukované druhy 
kompenzačných stafylokokov (vrátane St. epi-
dermidis).

Zlepšenie bariérovej funkcie kože a zníženie zá-
palu významne znižuje záťaž St. aureus u detí aj 
dospelých s ekzémom. Aj keď patofyziologické 
mechanizmy a kauzálne príčiny nie sú doteraz 
úplne definované, zdá sa, že sú užitočné stra-
tégie, ktoré podporujú ochranné kmene St. epi-
dermidis a iné symbiotické baktérie, alebo as-
poň zabraňujú ich strate a pozitívne ovplyvňujú 
klinický nález pri atopickej dermatitíde. Úprava 
kožného mikrobiomu spoločne s obnovou kož-
nej bariéry sa takto ukazuje ako kľúčový fak-
tor v liečbe atopickej dermatitídy. Na obnovení 
rovnováhy kožného mikrobiomu výrazne vplýva 
používanie emoliencií. Denná aplikácia emoli-
encií u rizikových detí od narodenia poukázala 
na zníženie rizika rozvoja atopickej dermatitídy 
a ostatných atopických ochorení. Nové lokálne 
nesteroidné lieky, ako PDE4 inhibítory, JAK a ta-
pinarof/AhR inhibítory sa ukazujú ako steroidy 
šetriace prípravky, ktoré môžu byť dôležité pri 
ošetrovaní citlivých miest, na udržiavacie a pre-
ventívne ošetrenie (4). 

Baktériové infekcie
Ochorenie vyvolané baktériami môžeme rozdeliť 
na povrchové a hlboké. Medzi povrchové infekcie 
patria pyodermie epidermy – impetigo, folikutídy, 
ecthyma a impetiginizácia bežných dermatóz. 
Streptococcus pyogenes a Staphylococcus au-
reus, najčastejší vyvolávatelia povrchových in-
fekcií kože, potrebujú pre kolonizáciu fibronektín, 
komponent epitelového receptora. Fibronektín nie 
je dostupný v intaktnej koži, ale dobre kolonizuje 
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kožu s poškodenou bariérovou funkciou, vplyvom 
vlhka, imunosupresie, systémových ochorení  
a pod.

Impetigo nonbullosa
Impetigo nonbullosa (Obr.1) je infekčné ochore-
nie postihujúce najmä detí. Vyvolávateľom ocho-
renia je najčastejšie Streptococcus pyogenes.  
V klinickom náleze vidieť v okolí nosa, úst, v kapilí-
ciu, a na rukách červené, ostro ohraničené makuly, 
na ktorých sa tvoria tenkostenné vezikuly o veľkosti 
2 mm. Vezikuly veľmi rýchlo praskajú a následná 
exsudácia vedie ku tvorbe nánosov chrást. Me-
dovožlté chrasty na erytematóznom podklade sa 
môžu šíriť a splývať do väčších ložísk. Autoinoku-
láciou vznikajú nové ložiská. Neliečené ochorenie 
pretrváva 2 týždne. Komplikáciou, pri určitých ty-
poch streptokokov, môže byť postinfekčná glome-
rulonefritída.

Impetigo bullosa
Bulózne impetigo je ochorenie detí aj dospelých, 
ktoré sa vyskytuje na celom svete, zvýšene vo vlh-
kých oblastiach. Vyvolávateľom ochorenia je Sta-
phylococcus aureus. V patogenéze sa uplatňujú 
exfoliatívne toxíny, ktoré sa viažu na dezmogleín 1, 
štiepia jeho extracelulárne spoje s následnou akan-
tolýzou v stratum granulosum. 

V klinickom obraze, najčastejšie na tvári, rukách, 
ale aj na trupe, v gluteálnej oblasti, vznikajú ery-
témy, na ktorých sa tvoria chabé, číre až mlieč-
no, smotanovo hnisavo skalené buly. Po rozrušení 
búl sú erodované plochy pokryté belavo hnedými 
krustami. Hojenie je bez jaziev. Obsah neporuše-
ných vezikúl a pustúl je mikrobiologicky kultivačne 
negatívny. Staphylococcus aureus môže byť izolo-
vaný z nosa, z konjunktív, z hnisavých ložísk na 
koži a pod.

Terapia. Impetigo pri malom rozsahu môže byť 
liečené lokálnymi antibiotikami podľa cilitvos-
ti. Pri rozsiahlejšom ochorení je vhodná celková 

antibiotická terapia, lokálne sa odporúča používať 
antiseptiká a zvýšenie celkovej hygieny, predovšet-
kým hygieny rúk.

Stafylogénny pemphigoid novorodenca
Dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter – sta-
phylococcal scaled skin sy (SSSS) je sprevá-
dzaný rýchlym vývojom rozsiahlych pľuzgierov  
v intertriginóznych priestoroch s následnou rezorb-
ciou toxínov. Vyvolávateľom ochorenie je Saphylo-
coccus aureus  fágový typ 71. Postihnuté bývajú 
dojčatá do 3 m. života, malé deti a oslabení do-
spelí.

Vzhľadom na závažnosť ochorenie je vhodné ústav-
né ošetrenie s intravenózne podávanými antibioti-
kami. Lokálne asepticky aplikované antiseptiká  
a úprava vnútorného prostredia pacienta. 

Ecthyma simplex
Ektyma je pyodermia, ktorá začína ako impetigo, 
ale zápal rýchlo preniká do hlbších vrstiev tkani-
va, kde vyvolá nekrózu. Vyvolávateľom ochorenia 
je Streptococcus pyogenes. Vyskytuje sa hlavne 
u imunodeficientných pacientov a je komplikáci-
ou u pacientov s diabetom. Stav zhoršuje znížená 
hygiena. Ektyma často vzniká na podklade chro-
nickej vénovej insuficiencie. Klinický obraz začína 
najčastejšie na predkoleniach ako bulózne impe-
tigo s pustulou a so zápalovým dvorcom, šíriace 
sa do hĺbky. Postupne sa vytvorí nekrotický ulkus, 
ostro ohraničený o priemere do 2 cm s kolmými 
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stenami a s purulentnou spodinou. Ulkus postup-
ne vygranuluje a hojí sa jazvou s hyperpigmen-
táciou. V liečbe sa celkovo podávajú antibiotiká, 
lokálne sa aplikuje vlhké krytie na vyčistenie ul-
kusu s následnými prípravkami podporujúcimi 
granuláciu.

Ostiofolliculitis
Ostiofolliculitis patrí medzi pyodermie vlasových 
folikulov, ktoré sa vyskytujú skôr u mužov. Vyvo-
lávateľom ochorenia je Staphylococcus aureus. 
V etiopatogenéze hrá dôležitú úlohu vlhké, teplé 
prostredie, intertriginózny priestor, maceračné 
podmienky, adipozita, znížená odolnosť v dôsledku 
metabolických porúch a užívania glukokortikoidov. 
Vzniká aj pri svrbivých dermatózach, v zle prekrve-
ných oblastiach ako gluteá a ochlpené časti napr. 
predkolenia. V klinickom obraze nachádzame foli-
kulárne, na zapálenej spodine, uložené žlté pustu-
ly o priemere 1 mm. Po rozrušení pustúl vznikajú 
krusty, ktoré sa hoja ad intergrum za prítomnosti 
zvyškového erytému. Výsev sprevádza mierny 
pruritus. Priebeh ochorenia, bez ošetrenia, je chro-
nicky recidivujúci. V liečbe stačia lokálne apliko-
vané antiseptické roztoky. Vhodná je dezinfekcia 
holiacich strojčekov.

Folliculitis et perifolliculitis
Ochorenie vzniká pri prenikaní infekcie do hlbších 
častí folikulu s následným rozšírením zápalu na pe-
rifolikulárne tkanivo. Môže sa vyskytnúť kdekoľvek 
na tele s výnimkou dlaní a stupají. Klinicky vidíme 
folikulovo viazanú pustulu s perifolikulárnym ery-
témom. Prejavy môžu byť solitárne alebo disemi-
nované. V ťažších prípadoch je ochorenie spojené 

s lymfadenopatiou, prípadne so zvýšenou telesnou 
teplotou.

Ochorenie má chronický priebeh. V terapii sa pou-
žívajú lokálne antiseptické roztoky, antibiotické ex-
terná, prípadne aj v kombinácii s kortikosteroidmi. 
Pri chronicko recidivujúcom priebehu sa podávajú 
antibiotiká celkovo. Možné je aj podanie polyoxy-
dónia. Vlasy je vhodné epilovať.

Furunculus
Furunkul je zápalový uzol vznikajúci v dôsledku 
infekcie šíriacej sa do hĺbky vlasovými folikulmi. 
Vyvolávateľom ochorenia je Staphylococcu au-
reus. Ochorenie sa častejšie vyskytuje u pacien-
tov s diabetom, u imunodeficientných pacientov 
a pri zníženej hygienickej úrovni. V patogenéze 
hrá úlohu kontaktná infekcia, často autoinoku-
lácia, dlhodobé užívanie cytostatík a kor tikoste-
roidov. 

Ochorenie sa lokalizuje na horných aj dolných kon-
čatinách, ale aj na šiji a tvári. Na začiatku sa vytvorí 
3–4 mm pustula so žltým obsahom, následne sa 
zápal rozširuje do hĺbky, vzniká folikulitída a peri-
folikulitída. S postupujúcim zápalom a pôsobením 
enzýmov sa vytvára absces. Obsah červeného bo-
lestivého uzla, o priemere do 3 cm, kolikvuje. Na 
povrchu sa vytvára žltohnedá krusta. V centre uzla 
vzniká nekróza, zápal sa demarkuje a uvoľňuje sa 
centrálny stržeň. Po uvoľnení stržňa vyteká hnis. 
Vzniknutý ulkus postupne vygranuluje a hojí sa vti-
ahnutou jazvou. Pacient si sťažuje na napätie a bo-
lesť. Komplikáciou v priebehu ochorenie môže byť 
šírenie zápalu, ktorého prejavom je lymfangoitída  
a lymfadenitída.

V lokálnej liečbe  sa aplikujú antiseptiká, cam-
phorichtamol v masti, teplé obklady na uvoľnenie 
stržňa. Pri rozsiahlom zápale a početnejších furun-
kloch sa podávajú antibiotiká celkovo. Je potrebné 
pátrať po príčine ochorenia napr. diabete, HIV alebo 
imunodeficiencii.
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Baktériové infekcie sa liečia podľa rozsahu lokál-
nymi alebo celkovo podávanými antibiotikami. Im-
petiginizované, sekundárne infikované, môžu byť 
všetky dermatózy, u ktorých je porušená bariérová 
funkcia kože, ktoré sú dlhodobo liečené kortikoid-
mi, imunomodulátormi, antibiotikami s následným 
pomnožením rezistentných baktérií,  imunosupre-
sívami. Dermatózy sprevádzané mikrotraumami, 
suchosťou pokožky, dermatózy na toxickom aj 
alergickom podklade.

Infekcie vyvolané vírusom herpes simplex
Vyvolávateľom ochorenia je  Herpes simplex vírus 
(HSV) s výrazným dermotropizmom a neurotro-
pizmom. Vyskytuje sa v dvoch typoch. HSV 1. 
typu vyvoláva ochorenia prevažne na tvári a HSV 
2. typu postihuje prevažne sliznicu genitálií a kožu 
perigenitálnej oblasti. Jediným zdrojom infekcie 
je človek. Vírus sa prenáša kvapôčkovou infekci-
ou, priamym kontaktom cez mikrotraumy na koži  
a slizniciach. Infekcia môže prebiehať bez kli-
nických prejavov alebo pod klinickým obrazom 
primárnych infekcií. Po vniknutí do organizmu sa 
vírus usídľuje v nervových bunkách spinálnych 
ganglií. Pri oslabení imunity sa dostáva pozdĺž sen-
zorických nervov späť do kože a slizníc a vyvoláva 
recidivujúce klinické prejavy ochorenia.

Herpes simplex
Recidivujúce ochorenie v dôsledku reaktivácie 
vírusu HSV1, vznikajúce po oslabení imunity, 
pred menštruáciou, pri horúčkovitých ochoreni-
ach, pri expozícii silnému slnečnému žiareniu, pri 
fyzickom aj psychickom strese. Po 1–4 dňovej 
inkubačnej dobe  vzniká v mieste ložiska pocit 
napätia, svrbenia a pálenia. Následne sa na ery-
tematóznej spodine vytvoria herpetiformne uspo-
riadané číre vezikuly veľkosti 1–5 mm. Obsah sa 
postupne kalí, vezikuly sa rozrušia, menia sa na 
erodované plochy, zasychajú a vytvárajú žltavé 
až hemoragické krusty. Prejavy sa do jedného 
týždňa až 10 dní hoja bez jazvy, niekedy pretr-
váva zvyškový erytém. Predilekčnými oblasťami 

herpesu sú pery a ich okolie. Môže však vzniknúť 
kdekoľvek na tvári a aj na tele. Často recidivuje na 
jednom mieste.

Eczema herpeticatum
Diseminovaná infekcia HSV u pacienta s atopickou 
dermatitídou (obr. 2, 3). HSV 1. typu sa prenáša 
z iného chorého s herpetickou infekciou alebo 
autoinokuláciou. Môže sa šíriť aj hematogénne  
a lymfogénne. Ochorenie začína náhle, po nie-
koľkodňovej inkubačnej dobe, výsevom disemi-
novaných čírych, okrúhlych, v centre vpáčených 
vezikúl, do veľkosti 5 mm, ktoré sú predilekčne 
lokalizované na hornej časti tela, na tvári, krku  
a ramenách, ale môžu sa rozšíriť aj na zvyšný po-
vrch kože. Vezikuly sa postupne kalia, menia sa v 
erózie a krusty. Výsev sa viackrát opakuje a vytvára 
polymorfnosť klinického obrazu. Z celkových prí-
znakov ochorenie sprevádza horúčka, malátnosť, 
bolesti hlavy a komplikáciami môže byť bronchop-
neumónia a meningoencefalitída.

Herpetické infekcie si vyžadujú lokálnu liečbu anti-
virotikami. V prípade recidivujúceho HS alebo ec-
zema herpeticum sa podávajú virostatiká interne. 
Liečba prípadných celkových prejavov je sympto-
matická. 

Mykotické infekcie kože
Na mykotickú infekciu sú náchylnejší ľudia s orto-
pedickými vadami, mikrotraumami, s vlhkou a ma-
cerovanou kožou a s porušenou bariérovou funkci-
ou kože. Rizikovými skupinami sú pacienti s meta- 
bolickými, neurologickými poruchami, s oslabe-
nou imunitou a s inými chronickými chorobami, 
ale aj športovci, baníci, pracovníci v horúcich pre-
vádzkach, návštevníci sáun, termálnych kúpalísk, 
kúpeľov a pod.

Pityriasis versicolor
Pityriasis versicolor je mykotické ochorenie 
rozšírené po celom svete s najvyššou inciden-
ciou v tropických a subtropických oblastiach. 
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Vyvolávateľom ochorenia sú lipofilné kvasinky rodu 
Malassezia. Z človeka na človeka sa prenášajú pri-
amym stykom alebo nepriamo prostredníctvom 
predmetov dennej potreby a odevom. Ochorenie 
sa vyskytuje častejšie u ľudí so zvýšenou potivo-
sťou, s mastnejšou pokožkou, u osôb, ktoré si na 
telo aplikujú mastné krémy a oleje a u pracujúcich  
v horúcich prevádzkach.

Infekcia začína spravidla na bočných stranách 
hrudníka, odkiaľ sa šíri na trup, na končatiny a na  
krk. Prvým prejavom sú drobné škvrnky farby 
bielej kávy, bledohnedej, na čiernej koži sivastej. 
Postupne narastajú do okrúhlych, ostro ohraniče-
ných škvŕn o priemere do 10 mm, ktoré  sa na po-
vrchu jemne otrubovito ošupujú. Majú tendenciu 
splývať do veľkých mapovitých ložísk. Pri pôsobe-
ní UV žiarenia choré ložiská na koži ostávajú bled-
šie voči okolitej pigmentovanej pokožke. Bledé 
sfarbenie sa vysvetľuje, produkciou  dekarboxylo-
vých kyselín a kyseliny azealovej vyvolávateľom, 
ktoré vedú k poruche tvorby pigmentu. Subjek-
tívne ochorenie nespôsobuje žiadne ťažkosti, 
okrem rušivého kozmetického efektu. V liečbe  
je najvhodnejšie použitie antimykotických šampó-
nov, ktoré necháme pôsobiť plošne na pokožke 
celého trupu počas troch nocí. Potom opakovane 
raz týždenne. Preventívne je potrebné obmedziť 
aplikáciu mastných krémov.

Epidermophytia – Tinea
Najčastejšia mykotická infekcia kože je epidermo-
fýcia. Vyvolávateľom sú antropofilné dermatofyty. 

Tinea (Epidermophytia) inguinalis
Vyskytuje sa prevažne u mužov. Ložiská sú ostro 
ohraničené červenej farby s mierne vyvýšeným le-
mom. Postupne sa centrifugálne šíria. Pre infekciu 
T. rubrum sú charakteristické nepravidelné, akoby 
vyhlodané okraje. V centre zápal ustupuje a pretr-
váva väčšinou vo folikuloch. T. interdigitale a E. flo-
ccosum vytvárajú na súvislom leme ložiska drobné 
vezikuly a pustuly. 

Tinea (Epidermophytia) corporis (obr.4)
Vyvolávateľom je takmer výlučne T. rubrum. Lo-
žiská lokalizované kdekoľvek na tele sa šíria cen-
trifugálne do okolia, majú typický okrúhly tvar  
o priemere až do niekoľkých decimetrov, s ostrým 
ohraničením a s prerušovaným aktívnym erytema-
tóznym lemom. Vyskytuje sa spolu s inými der-
matózami, najmä u pacientov imunodeficientých  
a dlhodobo liečených kortikosteroidmi. 

Tinea (Epidermophytia) granulomatosa  
nodularis cruris (obr.5)
je ochorenie typické pre ženy s mykotickou infek-
ciou nôh vyvolanou najmä T. rubrum. Ochorenia 
vzniká častejšie pri poškodení bariérovej funkcie 
kože po holení. Na extenzorovej strane predko-
lení vznikajú erytémy, postupne ploché infiltráty  
a noduly červenej farby. V mieste folikulov vzniká 
hyperkeratóza a výsev pustúl. Ochorenie má chro-
nický priebeh. 

inzerce

Účinné řešení  
problémů 
při Tinea 
Versicolor

www.mediket.cz    •    www.vitella.cz

&
Mediket  

Versi
Mycí gel pro kůži  

s Tinea versicolor

Vitella 
Versi

Gel pro kůži s Tinea 
versicolor



1. saint martory, et al.: sensitive skin is not limited to 
the face. b J d  2008,158, 130–133.

2. cho, h. J., chung, b. y., lee, h. b. and al.: Quan-
titative study of stratum corneum ceramides con-
tents in patients with sensitive skin. J dermatol. 
2012; 39(3):2095–300.

3. Farage, m. a, maibach, h. i.: sensitive skin: clo-
sing in on a physiological cause. contact derma-
titis, 2010. 4, 35–42.

4. eichenfield, l. F. et al.: guidelines for care of 
the management of atopic dermatitis, Jaad, 
2014;71:116–32.

literatura

Medzi základné postupy, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť intolerantnú kožu, patrí rehyd-
ratácia, náhrada straty lipidov, aplikácia prípravkov s protizápalovým a s antioxidač-
ným efektom. Vhodné je vyhnúť sa nadmernému dráždenie pokožky častým používa-
ním pílingov, vysušujúcich a veľmi parfumovaných prípravkov. V dennej starostlivosti 
by sa mali používať prípravky určené pre dráždivú a intolerantnú pokožku. Obmedziť 
aplikáciu prípravkov obsahujúcich ovocné kyseliny a deriváty kyseliny vitamínu A. 
Zamedziť laserovej alebo mechanickej či chemickej abrázii. Obmedziť aj negatívne 
pôsobenie fyzikálnych faktorov ako chladu, tepla a slnečného žiarenia. Rovnako je 
vhodné obmedziť lokálnu 
aplikáciu kortikosteroidov. 
Správnou starostlivosťou o 
kožu môžeme zabrániť vzni-
ku komplikáciám pri liečbe 
dermatóz.

prof. mudr. mária Šimaljaková, ph.d., 
MHa, MPH
I. Dermatovenerologická klinika 
LF UK a UN Bratislava
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 
maria.simaljakova@sm.unb.sk 

Závěr

Candidosis
Kandidózy sú mykotické infekcie postihujúce kožu, 
sliznice, nechty a vnútorné orgány. Vyvolávateľmi 
ochorenia sú kvasinkové mikroorganizmy, naj-
častejšie Candida (C) albicans, menej C. tropicalis, 
C. glabrata, C. krusei a iné. Kvasinky sa nachá-
dzajú na koži a slizniciach ako saprofyty, ale za 
vhodných podmienok sa premnožia a prechádzajú 
do formy parazitárnej s tvorbou pseudomycélia. 
Kandidózy sa vyskytujú pri dlhodobom podávaní 
antibiotík, kortikosteroidov, cytostatík, pri endo-
krinných zmenách (gravidita, diabetes mellitus), 
pri celkovom znížení imunity v dôsledku malígnych 
ochorení, AIDS a pod. 

Candidosis intertriginosa
Najčastejšie sa vyskytuje u diabetikov, u obéznych 
ľudí, pri zníženej imunite, za prítomnosti podpor-
ných faktorov medzi ktoré patrí zvýšená potivosť, 

macerácia, znížená hygiena a porušenie kyslého 
plášťa kože. V intertriginóznych priestoroch, sa na 
erytematóznej spodine vytvárajú mliečne skalené 
vezikuly, ktorých kryt sa rýchlo rozruší a vznikne 
lakovočervené, ostro ohraničené ložisko s golie-
rikom olupujúcej sa epidermy. Vo vrchole záhybu 
býva belavý povlak a v okolí ložiska sú disemino-
vané satelitné vezikuly a pustuly. 

Liečba mykotických infekcií môže byť lokálna alebo 
celková. Lokálne sa aplikujú antimykotiká vo forme 
krémov a roztokov. Aplikované externum má pre-
sahovať okraj lézie aspoň o 1 cm. Pri rozsiahlom 
náleze sa podávajú antimykotiká interne. Používa 
sa terbinafín alebo itrakonazol. Pri flukonazole je 
potrebné brať do úvahy primárnu rezistenciu can-
dida glabrata. Odporúča sa zvýšiť hygienu, kom-
penzovať interné ochorenia a obmedziť podporné 
faktory infekcie.
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vzáCne genodermatózy 
zelenková, h.   sanare spol. s r.o., pracovisko dost svidník, slovensko

SÚHRN: Práca referuje o vzácnych genodermatózach zachytených počas 46 ročnej dermatologickej 
praxe – Tricho-dento-osseous syndróm, asymetricky lokalizované naevi flammei, Sturger-Weberov 
syndróm, Klippel-Trenaunayov syndróm, Melanosis neurocutanea Touraine (1941), Ichtyosis – Collo-
dion baby, Acrodermatitis enteropatica, uncombable hair syndrome.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: vzácne genodermatózy

SummaRy: The paper refers to rare genodermatoses observed and treated in our dermatologic practice 
(46 years) – Tricho-dento-osseous (TDO) syndrome, Asymmetrically localised naevi flammei, Sturger-
-Weber syndrome, Klippel-Trenaunay syndrome, Melanosis neurocutanea Touraine (1941), Ichtyosis – 
Collodion baby, Acrodermatitis enteropatica, The uncombable hair. 

Key wOrdS: rare genodermatoses

vzácne dermatózy sú problémom predovšetkým pre rodičov 
a v priebehu času pre adolescenta a neskôr dospelého 
pacienta.

Pokiaľ chceme adekvátne informácie o vzácnych 
a geneticky podmienených ochoreniach, je vhod-
né vyhľadať www.omim.org. OMIM (Online Men-
delian Inheritance in Man) je komplexné, autorita-
tívne kompendium ľudských génov a genetických 
fenotypov, inak povedané – Online katalóg ľud-
ských génov a genetických porúch.  Databáza je 
voľne dostupná a denne aktualizovaná. Autorsky 
OMIM patrí McKusick-Nathans Institute of Gene-
tic Medicine, Johns Hopkins University School of 
Medicine, pod vedením Dr. Ady Hamosh (1). 

V súčasnosti je opísaných cca sedem tisíc vzác-
nych ochorení, pričom kožné ochorenia tvoria asi 
desatinu, teda 700. Nie sú to iba „genodermató-
zy“ s prejavmi bezprostredne po narodení, alebo 
neskôr v dospelosti. Do skupiny patrí celá škála 

nozologických jednotiek – rôzne infekčné alebo 
neinfekčné dermatitídy, polyetiologické nozolo-
gické jednotky alebo kožné ochorenia s prejavmi 
v rámci systémových ochorení. Niektoré ochore-
nia napodobujú bežné prejavy chorôb. Ale veľmi 
často ide o choroby chronické, progredujúce, 
významne znižujúce kvalitu života. Žiaľ, veľa vzác-
nych ochorení je neliečiteľných alebo ťažko lieči-
teľných. Ale čo sa vzácnych dermatologických 
ochorení týka, sú aj také, kde je možný dobrý te-
rapeutický efekt. Za 46 rokov praxe som sa stretla 
s mnohými a vybrať pre krátky prehľad z bohatého 
archívu niektoré ozaj raritné bolo náročné. Naprí-
klad Inkontinetia pigmenti alebo Epidermolysis 
bulosa či problematika hojenia rán u pacientov  
s Angelmanovým syndrómom a iné by si zasluho-
vali samostatný článok.

Referátový výběr
z dermatovenerologie 16 6| 2018



VzÁCNE gENOdERmATózy 

TdO syndróm
– Tricho-dento-osseous (TdO) syndrome 
Prvý opis pochádza od Robinsona z roku 1966,  
a od roku 1970 je uznávané súčasné pomenova-
nie TDO. Ide o autozomálne dominantnú genetic-
kú poruchu s neznámou prevalenciou. Ektoder-
málna dysplázia v prípade TDO postihuje vlasy, 
zuby, nechty a / alebo pokožku. Vyšetrovanie 
veľkých rodín s TDO viedlo k identifikácii znako-
vých miest na chromozóme 17q21 a v roku 1998  
k identifikácii mutácie génu DLX3. Na internete je 
k dispozícii takmer 1 300 odkazov a sú zdoku-
mentované tri veľké pokolenia a príbuzné rodiny 
s TDO v USA (Washington County Virginia, Te-
nnessee Valley Holston a Alamance kraj Sever-
ná Karolína). Sporadicky sú publikované  okrem 

postihnutí v niekoľkých generáciách rodín aj jed-
notlivé prípady z celého sveta (2, 3). Najviac pub-
likácií opisu ochorení a aj možnom terapeutickom 
ovplyvnení je z praxe stomatológov (liečba erodo-
vaných zubov, periapikálne abscesy, predčasná 
strata zubov, slabá zubná sklovina). Sú opisované 
až 3 typy TDO – líšia sa iba klinickými príznakmi 
(TDO I – 15 symptómov, TDO II – 20 symptómov, 
TDO III – kombinácie a komplikácie symptómov). 
U pacientov sa opisujú ako najtypickejšie prejavy 
poruchy zubov, kostí, malá hlava alebo kranio-
synostóza, dolicocephalia. Ďalej kinky hair (už pri 
narodení u cca  80 % pacientov – krátke, lámavé 
vlasy,  mikroskopicky sa javia ako skrútená ovál-
na tyč s nekonštantným priemerom), tenké obo-
čie (4). 

obr. 2obr. 1

17



Diferenciálna diagnóza  zahŕňa Amelogenesis 
imperfecta, Hypomaturačný hypoplastický typ  
s taurodontismom (AIHHT), Oculo-dento-oseálna 
dysplasia, Autosomálne dominantná forma osteo-
petrosis.

Terapia sa obmedzuje na riešenie stomatolo-
gických problémov, niekedy kostných defektov, 

obr. 3 obr. 4

liečba porúch vlasov – pokiaľ sa vyskytnú je bez-
predmetná.

Za posledných 10 rokov sme zachytili tri prípady 
TDO. Dvaja pacienti pochádzajúci z etnickej mi-
nority (cigáni) s jasnými klinickými prejavmi, ale 
rodičia odmietli ďalšie genetické vyšetrenie a doku-
mentáciu. U poslednej pacientky je zaznamenaný 

obr. 5
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postih v troch generáciách, potvrdený genetickým 
vyšetrením. Najzaujímavejším je fakt, že rodičom 
všetkých detí najviac vadili zle rastúce a nekvalit-
né vlasy, defekty chrupu alebo abnormálnu stavbu 
lebky neriešili...

Prvý pacient: typická dolichocephalia, vysoké čelo, 
tenké vlasy, chýbajúce zuby (obr. 1, 2), podobne 
prejavy v rodine sa vyskytujú u matky, a sesterníc.

Prípad 2: 8 ročné dievča z tretieho tehotenstva. 
Od prvého roku veku matka spozorovala riedke, 
lámavé vlasy, ktoré sa nedajú učesať, zle vyvinuté 
zuby. Objektívne zistená: deformácia hlavy, hyper-
telorismus. 37 ročná matka pacientky má  lámavé, 
riedke vlasy, celkovo iba 8 zubov (tie mala vždy 
špatné, odmietla fotodokumentáciu). Dve z jej ďal-
ších 6 detí majú podobné problémy ako vyšetrova-
ná  dievčina. Matka odmietla genetické vyšetrenie 
(udáva ale jedného otca všetkých detí). (Obr. 3)

Prípad 3: Sedemročné dievča z tretej gravidity. 
Od prvého roku veku matka spozorovala riedke, 
lámavé vlasy, ktoré sa nedajú učesať, zle sa vy-
víjal chrup (rovnaké problémy majú aj dve staršie 
dospievajúce deti). Objektívne: deformácia hla-
vy, väčšia šírka medzi očami (hypertelorismus) 

(obr. 4). Rodinná anamnéza: staršia sestra je 
hluchá, má riedke vlasy, špatné zuby. Starší brat 
má Downov syndróm. Matka a babička dievčaťa 
majú deformované zuby (matka má porcelánové 
korunky). 

melanosis neurocutanea Touraine (mNT)
Pôvodne opísaná Rokitanskym (1861) je pova-
žovaná za sporadickú kongenitálnu poruchu (ne-
dedičná melanofakomatóza). Podľa OMIM výskyt 
1/20000 novorodencov), u oboch pohlaví (do-
posiaľ opísané iba u osôb bielej rasy). V publiká-
ciách sú zaznamenané sledovania pacientov od 
narodenia po pubscentov (okolo 100 prípadov – 
Kuba, Španielsko, Mexiko). Za dôležité sa považujú  
odporúčania sonografických vyšetrení, MRI (Írán, 

obr. 6 obr. 8

obr. 7
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USA). Patogenéza MNT je neznáma. Predpokladá 
sa, že klinické prejavy môžu byť výsledkom vrode-
nej aberácie vo vývoji neuroektodermu, ktorý urču-
je infiltráciu a proliferáciu nevomelanocytov v CNS. 
Klinicky je ochorenie charakterizované obrovskými 
alebo viacnásobnými pigmentovanými névami 
kože (s alebo bez ochlpenia). Ale opisuje sa aj 
nadmerná proliferácia benígnych alebo malígnych 
melanínových buniek v leptomeningu (5, 6, 7). Sú 
presne stanovené diagnostické kritéria ochorenia, 
pričom niektoré névy sú prítomné pri narodení  
a iné sa vyvíjajú neskôr a farebné zmeny a rozsah 
progredujú. Lokalita névov: pokožka hlavy, tváre, 
krku, zadná stredná línia chrbta, plavkový névus. 
Pokiaľ je u pacienta prítomné veľké množstvo 
drobných satelitných névov, tieto predstavujú na-
jdôležitejší rizikový faktor pri rozvoji MNC (riziko je 
rozdielne v rôznych publikovaných štúdiách). Prvá 
nami zachytená pacientka bola z roku 1994, pre-
zentácia prípadu na 5 kongrese EADV v roku 1996 

obr. 9

obr. 10
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v Lisabonu. Posledným je dnes 4 ročný chlapček  
s prítomným plavkovitým névom a početnými sa-
telitmi (obr. 5 a 6 detail).

Žiaľ, chlapček bol vo veku dvoch rokov opakovane 
operovaný s následkom rozsiahlych keloidných ja-
ziev (obr. 7). Na možnosť  operácie (v budúcnosti) 
za pomoci expandérov rodičia neboli upozornení.

Naevus flammeus 
Benígna, jedna z najčastejších vaskulárnych ano-
málií (40 %), prítomná na koži už pri narodení. 
Najznámejším „nositeľom“ naevus flammeus bol 
bývalý vysoký ruský politik Gorbačov. Najčastejší-
mi typmi naevus flammeus je mediálny – postihuje 
čelo, koreň nosa, na šiji (nuchal type). Sakrálny 
naevus flammeus je markerom pre spina bifida 

obr. 11 obr. 12
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occulta a diasthematomyelia (8, 9). Laterálny typ 
– pre tento je typická jasno červená farba a často 
je súčasťou iného komplexného syndrómu – an-
giofakomatóza (obr. 8). To už v kombinácii s inými 
anomáliami.

Sturge – weberov syndróm 
Je embryonálna vývojová anomália vyplývajúca  
z vývojových mutácií mezo a ektodermu (soma-
tická aktivácia vyskytujúca sa v géne GNAQ). Na 

rozdiel od iných fakomatóz sa Sturge-Weber vysky-
tuje sporadicky, t.j. nemá dedičnú príčinu (10, 11).

Klinicky: Naevus flammeus na obličaji (oblasť n. 
trigeminus), unilaterálny, menej často bilaterálny, 
niekedy prejavy aj na trupe. Sekundárna porucha 
duševného vývoja (nie je pravidlom), epilepsia. 
Ťažké anomálie končatín (hyper – hypoplázia), 
Glaukóm. Okrem klinického obrazu nevyhnutné 
CT a MR vyšetrenie na overenie morfologických 
zmien. Nevyhnutné je použiť funkčné zobrazovacie 
metódy ako SPECT a PET. Naša pacientka sledova-
ná od 3 mesiaca veku, dnes mladá žena s dokon-
čeným vysokoškolským vzdelaním, opakovane ale 
neúspešne laserovým ošetrením riešené prejavy  
v obličaji. Kamuflážne prípravky odmieta. (Obr. 9 
a 10)

obr. 13

obr. 14

obr. 15

obr. 16
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Klippel-Trenaunay syndrom
Prvý názov KLIPPEL-Trenaunay-Weber syndróm 
(angioosteohypertrophy syndroma a hemangiecta-
tic hypertrofia). Vzácna kongenitálna anomália kli-
nicky zahŕňajúca: kombináciu naevus flammeus  
a kŕčových žíl s hypertrofiou kostí a mäkkých 
tkanív. Prejavy postihujú končatiny (zvyčajne dol-
nú) – iba unilaterálne a sú zjavné rozsiahle zmeny 
– flebektázie, varixy. K pridruženým komplikáciám 
patrí lymfedém, ulcerácie kože DK. Je zaznamena-
ná veľká variabilita klinického obrazu. Pre potvrde-
nie diagnózy je preferovaná duplexná sonografia, 
veno- a arteriografia (na overenie postihnutia AV), 
MRI na overenie hypertrofie tkaniva (12, 13).

Hemangióm (14)
Nezhubný nádor krvných ciev, ktorý vychádza  
z cievneho endotelu, etiológia je  neznáma. Môže 
sa vyskytovať kdekoľvek na koži, vnútorných orgá-
noch, kostiach aj ako intramuskulárny hemangiom. 
Meranie hemangiomov sa vykonáva pomocou   
HSS (Hemangioma Severity Scale) a HDCS – (He-
mangioma Dynamic Complication Scale). Škály 
boli vypracované a overené medzinárodnou skupi-
nou odborníkov v USA – 2011. Významný pokrok 
v liečbe hemangiomov predstavujú beta blokátory 
– propranolol, určené k lokálnej alebo systémovej 
aplikácii. Po stanovaní diagnózy sa s liečbou začí-
na už u 5 týždňových detí. (Obr. 14 a 15)

Ichtyózy 
Heterogénna skupina vzácnych, genetických 
ochorení, kedy poruchy rohovatenia postihujú  
v podstate celú kožu rozdeľujeme na nonsyn-
dromické (postih iba kože) alebo syndromické – 
postihujú kožu a ďalšie orgány. Zaznamenaných 
viac ako 20 druhov ichtyoz rozlíšených podľa 
závažnosti klinických symptómov, genetickej prí-
činy a spôsobu dedičnosti (dominatná, recesívna, 
autosomálna, X abnormálny gén). Ďalšie rozlíše-
nie podľa histologického vyšetrenia, ultraštruk-
turálnych a niekedy aj biochemických znakov. 

obr. 17

obr. 18 obr. 19

23



Nonsyndromické ichtyosy – bežné ichtyosy pred-
stavujú  cca 95 % prípadov, často zamieňané iba 
za suchú pokožku a sú sem radené autosomálne 
recesivne kongenitálne ichtyózy (ARCI) lamelár-
ne ichtyózy (LI) a kongenitálne ichtyoziformné 
erytrodermie (CEI), Harlequin ichtyóza (HI), self-
-healing collodion baby (SHCB), akrálna SHCB  
a bathing suit ichthyosis. Zvláštnou skupinou sú 
keratinopatické ichtyózy a dalšie menej časté typy 
ichtyóz (15).

K životu ohrozujúcemu patrí Colodium Baby (16). 
Nami sledovaný jeden z pacientov je teraz deväť- 
ročný chlapec, hneď po narodení diagnostikované 
Colodium Baby. Bol nastavený 3 mesiace na re-
tinoidy. Pre zhoršujúce sa laboratórne parametre 

ďalšiu liečbu rodičia odmietli a túto negujú podnes. 
Chlapec je ošetrovaný najmä emolienciami. Po-
stupne vývoj deformít končatín, chýbajúci chrup, 
strabismus. Mentálne nie je postihnutý, navštevuje 
základnú školu dobre prospieva. Na obr. 16 ako 
dvojročný, zmeny na hlavičke.

acrodermatitis enteropatica
Autosomálne recesívna metabolická porucha 
ovplyvňujúca resorbciu zinku. Pre ochorenie je 
charakteristická periorificiálna dermatitída, postih 
špičiek prstov a prsty, vypadávanie vlasov, hnačky, 
emocionálna labilita. Terapia spočíva v celoživot-
nej  aplikácii zinku, bez liečby má ochorenie letálny 
priebeh počas niekoľkých rokov (17). Náš pacient 
teraz 15 ročný je sledovaný od druhého roku veku, 
rómske etnikum, lokálna terapia ako aj užívanie 
zinku problematické. 

Einsteinovy vlasy
Syndróm neučesateľných vlasov je známy aj ako 
Einsteinov syndróm podľa Alberta Einseina, aj keď 
on týmto syndrómom netrpel. Prvé prípady byli 
zaznamenané počiatkom 20 storočia, zvyčajne sa 
zmeny objavujú vo veku 3 mesiacov až 12 rokov.   
Príčina tohto syndrómu je vrodená genetická mu-
tácia, ktorá ovplyvňuje farbu (svetlé blond, takmer 
biele), štruktúru vlasov (pozdĺžne prúžky, trojuhol-
níkový prierez), celkovo bizarný vzhľad. Prejavy sú 

obr. 20 obr. 21

obr. 22 obr. 23
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Vzácne dermatózy sú problémom predovšetkým pre rodičov a v priebehu času pre 
adolescenta a neskôr dospelého pacienta. Dermatológ musí byť v prípade týchto ná-
ročných ochorení aj dobrým 
psychológom alebo s psy-
chológom veľmi úzko spolu-
pracovať. 

prim. mudr. Hana Zelenková, ph.d., mba
SANARE spol. s r.o, 
pracovisko DOST Svidník, Slovensko
zelenkova@vl.sk
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dôsledkom mutácie jedného z troch génov PADI3, 
TGM3 a TCHH (18). V posledných troch rokov 
bolo prezentovaných niekoľko detí (problematike 

je venovaná mimoriadna pozornosť, najmä v bul-
várnych časopisoch). V našej databáze máme dve 
pacientky (obr. 21 a 22).
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Kazuistika navazuje na můj příspěvek v Referáto-
vém výběru z dermatovenerologie před necelými 
třemi lety, který se věnoval příčinám, klinickému 
obrazu a léčení omrzlin. V minulém roce se během 
jara vyskytlo snad nejvíce případů významné-
ho omrznutí za období 15 let, co se věnuji léčení 
omrzlin. 

Proč chronické rány?  Omrzliny, vyjma léčení  po-
vrchních omrzlin, vyžadují ke svému zhojení dlou-
hodobou, až několikaměsíční léčbu. Jsou náročné 
nejen na léčebné postupy, ale i na notnou dávku 
trpělivosti ze strany lékaře, ale hlavně pacienta. Léč-
ba je zvláště obtížná u vysoce aktivních sportovců 

a podnikatelů, kteří jsou netrpěliví. Nemohou spor-
tovat, nemohou pracovat, nemají trpělivost v léčení.

P. K., žena, 33 let, omrzla v polovině ledna minu-
lého roku při lezení ve Vysokých Tatrách. Začátek 
léčení byl konzervativní v Ústavu pro chirurgii 
ruky ve Vysokém nad Jizerou. Ve Vysokém n. J. 
má rodiče a Ústav je známý svými úspěchy v lé-
čení onemocnění končetin. Prováděly se převazy, 
byl nasazen Anopyrin a Trental v obvyklé dávce. 
Konzervativní způsob léčby pacientce vyhovoval. 
Poté byla pacientka nucena pokračovat v léčení  
v nemocnici v Brně – Bohunicích (v Brně pracuje). 
V Brně chtěli časně provést odstranění nekrotické 

ChroniCké rány troChU Jinak 
Říhová, J. Ústav tělovýchovného lékařství VFn praha

o
b

r. 
1

2. den po omrznutí o
b

r. 
2

17. den od začátku

o
b

r. 
3

37. den, následkem celkové léčby  
a oxygenoterapie se postižení koncentruje o

b
r. 

4

44. den, další zmenšení defektu
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Případ dokládá, že trpělivost, jak se říká, „růže přináší“. Pacientka se vyhnula ope-
račnímu zákroku a transplantaci tkáně. Kazuistika ukazuje důvod zařazení hluboké 
omrzliny mezi chronické rány. Také léčení je velice podobné. Rychlejšího hojení rány 
u hlubokých omrzlin by se dosáhlo aplikací Iloprostu (Ilomédine, Alprostadil v infu-
zích), což jsou vasodilatantia, která se aplikují, pokud se pacient dostane k ošetření 
za dobu delší než 24 hodin. Průměrná doba, kdy se pacient dostane k lékaři, se po-
hybuje mezi 7 až 96 hodinami. Při aplikaci Iloprostu klesá nutnost amputace na 17 % 
z daných případů. Roli asi hraje cena přípravku i dost malá informovanost lékařů, jak 
se z kontaktu s pacienty dozvídám. Často při primárním ošetření nedostanou nic. Pa-
cienti informace najdou buď 
na webu Společnosti horské 
medicíny či ve vyhledávači 
pod heslem Léčení omrzlin.

mudr. jaroslava říhová
ÚTL VFN
Salmovská 5, 120 00 Praha 2 
rihovaj@vfn.cz (úterý, středa), jarka.rihova@se-
znam.cz

Závěr

tkáně (bez provedení scintigrafie s Tc99, která by 
upřesnila hloubku postižení), s následnou auto-
transplantací. Pacientka naštěstí tento postup od-
mítla. Našla si informace a nový kontakt na webu 
Společnosti horské medicíny, na horosvazu.cz. 
Kontaktovala mne sice až měsíc od počátku omrz-
nutí, ale následná trpělivá a dlouhodobá léčba při-
nesla své ovoce.

Obr. 1: 2. den po omrznutí, pro velikost puchýře 
se musel odsát obsah, nic nenaznačovalo hloub-
ku postižení. Doporučila jsem ověřenou kombinaci 
Wobenzymu a nadále Trentalu v obvyklé dávce, 
současně s užíváním rakytníku, vitaminů. Léčba se 
doplnila oxygenoterapií, měla 20 sezení HBO, dle 
možností v Liberci a v Ústí nad Labem. Lokálně se 

podával Yalugen (přípravek s protibakteriálními účin-
ky s Ag, kyselinou hyaluronovou, se sulfonamidy), 
Octenisept a na podporu hojení Hemagel. Koupe-
le s bylinkami a měsíčkem či řepíkem současně  
s cvičením v teplé vodě podporují odlučování nek-
róz. Provádělo se ošetření rány (débridement).
Obr. 2: 17. den od začátku, vývoj naznačuje vznik 
nekrotické tkáně, puchýř je hemorrhagický. Pa-
cientka velice dobře a aktivně spolupracovala. 
Nekrózy se postupně odlučovaly, bylo náročné roz-
hodování mezi konzervativní léčbou a aktivnějším 
odstraňování přerůstajících granulací. Bylo nutné 
kontrolovat, zda se do dorůstajícího nehtu nedá-
vá mykóza, což bývá častá komplikace, častěji  
u mužských pacientů, důležité je  dodržování hy-
gienických  opatření. 

o
b

r. 
5 77. den od omrznutí, konečně je nález 

velice nadějný

o
b

r. 
6 osm měsíců od začátku postižení a léčby. 

úspěšně zhojená rána, je nutné kontrolovat 
hojení nehtu
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vĚdomoStnÍ TEST

Mikrobiom kože sa skladá z:
a) patogénnych baktérií
b) kvasiniek
c) komenzálnych, symbiotických a patogénnych 

mikroorganizmov
d) nepatogénnych baktérií

Mikrobiom kože:
a) má rovnaké zloženie na celom kožnom povrchu
b) ovplyvňujú endogénne faktory
c) ovplyvňujú exogénne faktory
d) má odlišné zloženie na rôznych častiach 

kožného povrchu

Medzi pyodermie epidermy patrí:
a) impetigo
b) folikutídy
c) ecthyma
d) pyoderma gangrenosum

Eczema herpeticatum:
a) je infekcia vyvolaná herpes simplex vírusom
b) je infekcia vyvolaná varicella zoster vírusom
c) vyskytuje sa u atopickej dermatitídy 
d) vyskytuje sa u psoriázy

Vyvolávateľom pityriasis versicolor je:
a) kvasinka candida tropicalis
b) lipofilná kvasinka Candida glabrata
c) lipofilná kvasinka Malassezia sp.
d) Staphylococcus epidermidis

Genodermatózy
a) patria sem iba prejavy v rámci systémových 

ochorení
b) prejavy sú akútne, s výborným terapeutickým 

efektom
c) genodermatózy  neznižujú kvalitu života
d) ochorenia sú chronické, progredujúce, znižujú 

kvalitu života

Melanosis neurocutanea Touraine (MNT)
a) je dedičná fakomatóza
b) névy sú prítomné iba pri narodení a ich rozsah 

sa nemení
c) farebné zmeny sa v priebehu života nemenia
d) opisuje sa aj nadmerná proliferácia benígnych 

alebo malígnych melanínových buniek  
v leptomeningu

Sturge – Weberov syndróm
a) je embryonálna vývojová anomália vyplývajúca 

z vývojových mutácií ektodermu
b) má dedičnú príčinu 
c) nepostihuje iné orgány, iba kožu
d) okrem klinického obrazu je nevyhnutné CT  

a MR vyšetrenie na overenie morfologických 
zmien

Kožní projevy systémových onemocnění
a) jsou přítomny pouze kožní změny, bez 

přítomnosti dalšího orgánového postižení
b) jedná se o potenciálně závažné onemocnění 

s četnými imunologickými a orgánovými 
abnormalitami

c) vystavení slunečnímu záření je doporučeno  
k léčbě kožních projevů

d) jde o léky indukované onemocnění

Lupus neonatorum
a) není pro něj typický vznik jizev 
b) jedná se o onemocnění matek dětí s lupusem
c) většinou kožní příznaky odezní do půl roku
d) postihuje převážně seniory
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VědOmOsTNí TEsT

Vyberte jednu nebo více správných odpově-
dí a zapište je do tabulky. Zašlete do 20. 3. 
2019 prostřednictvím elektronického for-
muláře umístěného na stránkách www.
referatovyvyber.cz, nebo vložte do obálky 
a odešlete na adresu:

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

Ceny do soutěže věnuje značka EUCERIN.
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kožnÍ proJevy 
SyStémovÝCh onemoCnĚnÍ
ciferská, h., gregová, m.   revmatologický ústav a revmatologická klinika 1. lF uk, praha

Souhrn: Kožní manifestace u autoimunitních revmatických onemocnění jsou typické pro systémový 
lupus erythematodes (SLE), systémové vaskulitidy, dermatomyozitidu, sklerodermii, revmatoidní art-
ritidu (RA) či relabující polychondritidu. Projevy kožního postižení mohou být typické pro danou no-
zologickou jednotku jak ve vzhledu, tak i v lokalizacích a mohou být prvními rozpoznatelnými projevy 
onemocnění. Nicméně v celé řadě případů je nutné konfirmační bioptické vyšetření. Výsledek biopsie 
doplňuje celý diagnostický proces, jehož součástí je celá řada vyšetření vedoucích k diagnóze systémo-
vého onemocnění pojiva. Revmatické uzly a vaskulitické projevy bývají u revmatoidní artritidy považo-
vány za špatné prognostické faktory. Další skupinou kožních projevů jsou nežádoucí účinky imunosupre-
sivní terapie, od nezávažných alergických výsevů, až po život ohrožující toxickou epidermální nekrolýzu. 
Biologická léčba v revmatologii může být spojená s lokálním erytémem v souvislosti s místem aplikace, 
ale také s vaskulitickými či psoriaformními lézemi nebo dokonce rozvojem léky indukovaného SLE. Tato 
práce se zaměřuje na nejčastější kožní projevy spojené se systémovými revmatickými onemocněními. 

Klíčová slova: Systémová onemocnění pojiva – systémový lupus erythematodes – systémová 
sklerodermie – revmatoidní artritida – dermatomyozitida – vaskulitidy – ANCA 

Summary: Skin disorders are observed in a variety of rheumatologic conditions and constitute the 
primary features in lupus erythematosus, dermatomyositis and systemic sclerosis. Cutaneous manife-
stations are also observed in systemic vasculitides, rheumatoid arthritis, Sjögren syndrome, psoriatic 
arthritis and relapsing polychondritis. Skin involvement  may be the first manifestations of the disease and 
in some conditions, it is a sign of worse prognosis like vasculitis in rheumatoid arthritis. The side effects of 
the immunosuppressive therapy can lead to life threatening allergic complication and in rare cases to the 
life threatening toxic epidermal necrolysis or induction of other immune disorders like drug-induced lupus. 
Below are presented briefly the major skin manifestations observed in lupus erythematosus, scleroderma, 
dermatomiositis, vasculitis and other rheumatic disoarders.

Key wordS: Systemic connective tissue disease – systemic lupus erythematosus – systemic 
scleroderma – rheumatoid arthritis – dermatomyositis – vasculitis – ANCA

ÚVOd
Systémové autoimunitní onemocnění pojiva 
mají celou řadu nespecifických a specifických 
projevů. Jejich nástup může být plíživý a ma-
nifestace často zavádějící, čímž představu-
jí diferenciálně diagnostický problém. Rychlá  

a správná diagnóza je nezbytná pro zahájení účin-
né imunosupresivní terapie individualizované dle 
klinických příznaků a potřeb nemocného (1, 2).

Kůže netvoří jen protektivní mechanickou barié-
ru, ale patří ke složce imunitního systému. Je to 
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dynamický orgán podílející se na udržení homeo-
stázy v organismu. Kůže není uniformní orgán  
a na jejím složení se podílí celá řada anatomic-
kých struktur a buněčných populací. Jak už bylo 
řečeno, kůže tvoří mechanickou bariéru chránící 
organismus před mechanickými inzulty a zároveň 
imunologickou ochranu proti patogenům (3). Tyto 
vlastnosti jsou spojené s anatomickou strukturou 
kůže, mohou být narušeny působením autoimunit-
ních procesů v rámci systémových revmatických 
onemocnění (4). Jedná se buď o typické projevy 
choroby jako například motýlový exantém u systé-
mového lupu erythematodes, či Gottronovy papuly 
u dermatomyzitidy. Mohou to být i projevy nespe-
cifické, které jsou indukovány samotným onemoc-
něním, či imunosupresivní terapií. Kůže může být 
prvním orgánem postiženým v rámci choroby. Je 
třeba brát v úvahu i indukci kožního postižení v rám-
ci nežádoucích účinků imunosupresivní terapie (2).

Kožní projevy onemocnění zasahují do všech rovin 
existence nemocných, jsou spojeny nejen s nepříjem-
nými pocity (bolest, svědění), ale i s psychosociální  
problematikou obzvláště u lézí, které nemohou být 
zakryty oděvem, což výrazně snižuje kvalitu života 
nemocných (5, 6). Systémová revmatická one-
mocnění mají často i kožní projevy a u některých 
jsou přítomny typické změny pro dané onemocně-
ní. Systémový lupus erythematodes (SLE), sys-
témová sklerodermie (SSc) a dermatomyozitida 
jsou závažná autoimunitní onemocnění s typickým 
kožním nálezem, který je součástí diagnostických 
kritérií. Psoriatická artritida (PsA) je onemocnění, 
které postihuje nejen klouby, ale má specifické kož-
ní projevy. Velkou heterogenní skupinu tvoří systé-
mové vaskulitidy, které mohou mít i kožní projevy. 
Další onemocnění jako revmatoidní artritida (RA) 
nebo reaktivní artritida mohou vykazovat kožní pro-
jevy (2, 7).

Součástí vyšetření nemocného s revmatickým 
onemocněním je kromě odběru anamnestic-
kých, dat zabývajících se mukokutánními projevy,  

i důkladné fyzikální vyšetření hodnotící mimo jiné 
kůži, adnexa a sliznice, nejen v predilekčních ob-
lastech pro dané onemocnění. Kožní postižení, jak 
už bylo řečeno, může být specifické, ale i zcela 
nespecifické a diagnostika léze se opírá o histo-
logické vyšetření. Důkladná anamnéza, účelné na-
plánovaní laboratorních a paraklinických vyšetření 
urychluje a usnadňuje identifikaci choroby (2, 7). 
Tato práce se bude zabývat vybranými systémo-
vými revmatickými onemocněními a jejich kožními 
manifestacemi.

Systémové revmatické onemocnění pojiva  
s typickými kožními projevy
SLE, SSc,  DM a vaskulitidy jsou závažná systémo-
vá autoimunitní onemocnění s typickými kožními 
projevy, které zahrnují specifické i nespecifické po-
stižení kůže, sliznic a adnex. Kožní projevy mohou 
být prvním příznakem daných onemocnění, dále 
jejich zhoršení může odrážet vzplanutí základního 
onemocnění. Jedná se o choroby postihující celou 
řadu dalších orgánových struktur (ledviny, plíce, 
centrální nervový systém, muskuloskeletální) spo-
jených s tvorbou specifických a nespecifických 
autoprotilátek (2, 7).

Systémový lupus erythematodes
Systémový lupus erythematodes je chronické auto-
imunitní onemocnění spojené s celou řadou imuno- 
logických abnormalit a heterogenní orgánovou ma-
nifestací. Projevy choroby mohou kolísat od mír-
ných kožně kloubních forem až po závažné život 
ohrožující stavy s multiorgánovým selháváním (8). 
Kožní postižení tvoří nesourodou skupinu typic-
kých a atypických projevů, které mohou usnadnit 
diagnózu, ale zároveň představovat diferenciálně 
diagnostický problém, obzvláště tam, kde mimi-
kují projevy jiného revmatického či kožního one-
mocnění. Kožní projevy patří k druhé nejčastější 
manifestaci SLE po artralgiích a až 25 % pacientů 
má přítomno v úvodu postižení kůže (9, 10). Kožní 
projevy lze nalézt až u 80 % nemocných v průbě-
hu choroby (11). Fotosenzitivita patří k poměrně 
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častým projevům SLE (12). Lupus erythemato-
des se může manifestovat pouze kožními projevy  
u chronického kožního lupusu (CCLE). Ten se 
může projevit pouze izolovanou formou diskoid-
ních kožních lézí bez dalšího orgánového postižení, 
nebo jako subakutní lupus erythematodes (SCLE), 
kdy jsou postiženy i další orgánové struktury kro-
mě kůže (12, 13, 14) (Obr. 1). Gillianova klasifika-
ce kožních manifestací u SLE pokrývá specifické  
i nespecifické kožní projevy (9, 12).

Léky indukovaný lupus je klinický a imunologický 
syndrom s projevy SLE, kdy vyvolávající moment 
představuje podávané léčivo a po jeho přerušení 
obtíže většinou odeznívají (15).  

Lupus neonatorum je onemocnění novorozenců 
způsobené placentárním přenosem mateřských 
protilátek. Kožní projevy v podobě diskoidních lézí 
či ekzantému připomínají SCLE, většinou se objevují 
krátce po narození a mizí nejčastěji kolem 6. měsíce 
věku. Orgánové komplikace v podobě kongenitální-
ho srdečního bloku jsou poměrně vzácné (2, 7, 16). 

Specifické kožní projevy lze rozdělit 
do tří základních skupin:
na akutní, subakutní a chronický kožní lupus (2, 6).  

Akutní kožní lupus (ACLE) zahrnuje několik forem. 
Lokalizovanou, v podobě typického motýlovitého 
erytému v oblasti obličeje, generalizovanou, povr-
chový erytém morbiliformního typu, či toxickou epi-
dermální nekrolýzu připomínající ekzantém. Vysky-
tuje se u 30–40 % nemocných se SLE. Motýlovitý 
erytém (malar rash) pokrývá oblast lícních kostí  
a nos, ale vynechává nasolabiální rýhy.  Diferenci-
álně diagnosticky je třeba odlišit ACLE v obličeji od 
rosacey, seboroické či kontaktní dermatitidy, flushe 
u karcinoidu a dalších. Kožní biopsie dokáže odlišit 

ACLE od těchto stavů. Typickým nálezem je přítom-
nost apoptotických keratocytů, vakuolizace buněk 
bazální vrstvy epidermis, lyfohistiocytický infiltrát  
v dermis s depozity mucinu. Histologický nález 
může být velmi diskrétní (2, 9, 10).

Subakutní kožní lupus (SCLE) se většinou proje-
vuje v podobě papulodeskvamózních ložisek bez 
známek jizvení. Lokalizace je nejčastěji na kůži šíje, 
horní části trupu a na končetinách. Ložiska jsou 
spíše splývavá a někdy mohou mít psoriaformní 
charakter. Méně časté varianty jsou vesikulobu-
lózní anulární ekzantém nebo ekzantém podobný 
erytema multiforme. Vyskytuje se u 10–15 % ne-
mocných se SLE. Léky indukovaný SCLE (DSCLE) 
může být problematické odlišit od manifestací od 
SCLE, ale většinou jeho projevy bývají těžšího cha-
rakteru a obvykle odeznívají po vysazení léku, kte-
rý DSCLE vyvolal. Histologický nález v porovnání  
s diskoidním lupusem vykazuje méně hyperkera-
tóz, lymfocytární infiltrát je více v superficiálních 
vrstvách. Depozita mucinu nacházíme v dermis. 
Ztluštění bazální membrány je minimální, či úplně 
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chybí. Imunohistologické vyšetření prokazuje v ob-
lasti junkční zóny bazální membrány zrnitá depozi-
ta imunoglobulinů IgG a složek komplementu C1  
a C3 (pozitivní pruh – lupus band test). Diferenci-
álně diagnosticky je třeba SCLE odlišit od psoriá-
zy, T  buněčného lymfomu, numulárního ekzému  
a dalších. Lupus neonatorum je v literatuře považo-
ván za jeden ze subtypů SCLE pro morfologickou 
podobnost. Odezní však bez jizvení, má typický 
histologický nález a je asociován s pozitivitou anti-
-Ro protilátek u matky (2, 15, 17). 

Chronický kožní lupus (CCLE) (1–20 % pacientů) 
se nejčastěji projevuje v podobě izolované diskoid-
ní formy s erytémem, silnou adherující vrstvou 
kožních folikulů s hyperpigmentací okolí a typic-
kým vznikem jizev. Fenomén kartáčku je jev, kdy 
po odstranění hyperkeratóz z léze jsou pozorovány 
na spodní straně výrůstky s folikulární hyperkera-
tózou. Diskoidní léze jsou typicky v solární oblasti, 
ale může být postižena i sliznice. Pokud je postiže-
na vlasatá část hlavy, dochází k vzniku jizvící alo-
pecie. Vzácnější formu diskoidního lupusu před-
stavuje jeho hypertrofická forma s až verukozními 
lézemi. Histologicky je přítomná hyperkeratóza, 
vakuolární degenerace bazální vrstvy, perivaskulár-
ní a periadnexální lymfocytární infiltráty nejčastěji 
T lymfocytů. Subepidermálně jsou přítomná PAS 

(Periodic Acid a Schiffovo reagens) pozitivní de-
pozita, ztluštění bazální membrány a dermální mu-
cinóza. Imunofluorescence prokazuje depozita celé 
variety imunokomplexů a C3 složky komplementu 
podél dermo-epidermální junkce (2, 6, 9, 10).  

Lupus profundus (lupus panniculitis) je další for-
ma CCLE, pro kterou jsou typické tuhé uzly na hor-
ní polovině paží, tváři, hrudi, stehnech a hýždích. 
Mohou se objevit i ulcerace. Hojení je doprovázeno 
vkleslými jizvami a lipoatrofiemi. Histologicky jsou 
přítomny perivaskulární infiltráty mononukleárů  
a panikulitida. Dermální mucin je zmnožený. Vzác-
ně může mít infiltrát granulomatózní charakter. Epi-
dermální změny nejsou přítomny.

Lupus pernio (chillblain lupus) má akrální lokaliza-
ci, projevuje se většinou indurovanými nafialovělý-
mi lézemi, eflorescence jsou zhoršovány chladem. 
Lupus tumidus se nachází typicky v solárních ob-
lastech v podobě růžových či nafialovělých urtikár-
ních či edematózních ložisek. Chybí šupinatění či 
jizvení.

Lupus erythematodes – lichen planus, překryv-
ný syndrom je vzácné kožní postižení vykazující 
klinické i histologické rysy jak CCLE, tak lichen 
planus. Diferenciálně diagnosticky je třeba vyloučit 
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mykotické postižení kůže, granuloma faciale, sar-
koidózu, lupus vulgaris, lymfoproliferativní kožní 
onemocnění, kožní malignity a v endemických ob-
lastech pak lepru (9, 10, 12, 14).

Nespecifické kožní projevy jsou poměrně časté  
u SLE a mohou představovat diferenciálně dia-
gnostický problém. Tyto projevy nejsou typické 
pro SLE a mohou se vyskytnout i u dalších systé-
mových onemocnění pojiva. Objevují se vaskulární 
abnormality, zahrnující dermální vaskulitidu, livedo 
reticularis, periungvální erytém, teleangiektázie, 
Raynaudův fenomén, atrophie blanche, dermální 
infarkty, ulcerace a nekrózy. Rayanaudův fenomén 
probíhá typicky trifázicky zbělením, zfialověním  
a zčervenáním při expozici chladu. Diferenciálně 
diagnosticky je nutné odlišit Rayanudův fenomén 
od akrocyanózy, která není záchvatovitá a jsou 
přítomny opocené, chladné lividní ruce. Alopecie 
nejizvící může být difuzní, či lokalizovaná. Typicky 
se jedná o telogenní efluvium, kdy se vlas dostá-
vá předčasně do telogenní fáze a vypadává. Mezi 
další nespecifické kožní projevy jsou zahrnovány 
pigmentové abnormality, sklerodaktylie, revma-
tické uzly, nespecifický bulózní erytém, akantosis 
nigrans, kalcinóza a další (2, 12, 14).

Systémová sklerodermie
Systémová sklerodermie (SSc) je chronické zánětli-
vé autoimunitní onemocnění s postižením kůže, cév 
a dalších orgánových struktur. Typická je fibrotická 
sklerotizace cév, jak periferních, tak viscerálních, 
vedoucí k fibroproduktivním změnám ve tkáních  
s poruchami mikrocirkulace. Kožní postižení zahr-
nuje Raynaudův fenomén s trofickými změnami, 
tuhnutím kůže a dalšími, které budou rozebrány 
podrobněji níže. Je nutné odlišit SSc od lokalizo-
vané formy sklerodermie, u které chybí systémové 
příznaky. Charakteristické kožní postižení v podobě 
fibrotických změn různého rozsahu je přítomno až 
u 90 % nemocných se SSc. Pouze u 10 % není 
přítomno postižení kůže, pak mluvíme o SSc sine 
scleroderma. Rozsah kožního postižení je využíván 

k odlišení jednotlivých forem SSc. Rané fáze kožní-
ho postižení jsou spojeny s vaskulárními změnami 
v podobě Raynaudova fenoménu, mohou být pří-
tomny i digitální ulcerace, které odlišují sekundární 
Raynudův fenomén od primárního. Rané fáze one-
mocnění mohou být spojeny s edematózním posti-
žením aker a kožním pruritem. Typická je i změna 
kožní pigmentace, ať už hyper či depigmentace. 
Dochází také ke ztrátě akrálního ochlupení, objevují 
se teleangiektázie. Charakteristická je sklerodaktylie 
s tuhou nepohyblivou kůží na prstech, s omezením 
jejich hybnosti a rozvojem drápovité ruky (Obr. 2). 
Podkožní kalcinóza může být dalším projevem SSc. 
CREST syndrom zahrnuje kalcinózu, ezofageální 
dysmotilitu, Raynaudův fenomén, sklerodaktylii  
a teleangiektázie (2, 7, 18, 19, 20).

Limitovaná forma (lcSSc) postihuje kůži distálně 
od loktů a kolen, může být přítomno postižení ob-
ličeje a krku. Rayanudův fenomén často předchází 
rozvoji příznaků o celé roky. U lcSSc je vyšší rizi-
ko rozvoje plicní hypertenze. Laboratorně mohou 
být přítomny typicky anticentromerové protilátky. 
Difuzní forma (dcSSc) zahrnuje postižení kůže hor-
ních, dolních končetin, trupu a hlavy. Difuzní forma 
SSc je prognosticky závažnější formou, často spo-
jenou s rychle progredujícím orgánovým postiže-
ním. Rozvoj Raynaudova fenoménu předchází jen 
krátce vlastnímu onemocnění. Laboratorně bývá 
přítomna anti-Scl70 protilátka (2, 18).

o
b

r. 
3

šálový ekzantém u dermatomyozitidy  
(archiv revmatologického ústavu) 

39



Lokalizovaná forma sklerodermie
Lokalizovaná forma sklerodermie (morfea, scle-
rodermia circumscripta) postihuje především kůži 
a nebývá u ní orgánové postižení či imunologické 
abnormality. Morfea se většinou projevuje v podo-
bě orkskovitého fibrotického tuhého ložiska kůže. 
Imunologické abnormality, typické pro SSc, nejsou 
přítomny. Kožní lokalizované postižení může být 
velikosti od drobných ložisek až po rozsáhlé kožní 
nálezy.  Přechod lokalizované formy v SSc je velmi 
vzácný a obvykle se jedná o nemocné s pozitivními 
imunologickými nálezy. Symetrické postižení kůže 
či sklerodaktylie nejsou přítomny u lokalizované 
formy. Chybí Rayanudův fenomén, kapilaroskopic-
ké nálezy typické pro SSc a teleagiektázie (21, 22).

dermatomyozitida
Dermatomyozitida (DM) a polymyozitida jsou idi-
opatická zánětlivá autoimunitní onemocnění, pro 
která je typické svalové postižení spojené s rozvo-
jem slabosti proximálních svalových skupin a histo-
logickým průkazem zánětlivého svalového postižení. 
U nemocných byl popsán zvýšený výskyt maligní-
ho onemocnění. DM se odlišuje od polymyozitidy 
přítomností typického kožního postižení. Amyopa-
tická forma DM se vyznačuje absencí svalového 

postižení, ale v přítomnosti typických kožních pro-
jevů dermatomyozitidy. Typicky se projevy nacháze-
jí v solární oblasti, typicky je to purpurový erytém 
v obličeji, obzvláště v okolí očí, označovaný jako 
heliotropní erytém. Šálový erytém v oblasti krku  
a hrudi se může zhoršit po oslunění (Obr. 3). Dalším 
projevem jsou červenofialové papulózní projevy nad 
klouby na dorzu rukou, nazývané Gottronovy papuly 
(Obr. 4). Gottronovo znamení je tmavě fialový ma-
kulózní erytém na extenzorové ploše končetinových 
kloubů, zejména nad lokty a koleny.

V okolí nehtů lze pozorovat zduření s rozšířením 
kapilárních kliček, dobře patrných při kapilarosko-
pickém vyšetření. U některých nemocných mohou 
být přítomny lichenoidní papuly v obličeji, na krku, 
hrudníku, zádech, loktech, na laterální straně ste-
hen a vnitřní straně hlezen. Fotosenzitivita je pří-
tomná u části nemocných. Malá část nemocných 
může mít ložiska podkožní kalcinózy, typicky pří-
tomné u juvenilní formy DM, u adultní formy je její 
výskyt sporadický. Méně častá je přítomnost pani-
kulitidy s následnou lipoatrofií. 

Ruce mechanika, či v anglosaské literatuře pradle-
ny, mají typický nález hyperkeratóz, jsou přítomny 
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fisury na palmární straně rukou. Ruce připomínají 
ruce těžce manuálně pracujícího člověka. Tento 
nález je typický pro antisyntetázový syndrom, ma-
nifestující se přítomnosti antisyntetázových protilá-
tek, polyartritidou, plicním postižením, Raynaudo-
vým fenoménem a myozitidou. 

U MDA-5 asociované DM mohou být přítomny 
ulcerace, zahrnující Gottronovy papuly, lokty, neh-
tové valy, erytematózní bolestivé palmární makuly  
a papuly, alopecii, ulcerace sliznic.

Histologický nález u heliotropního erytému zahr-
nuje sporadický lymfocytární infiltrát, epidermální 
atrofii, vakuolární degeneraci keratinocytů a bazální 
membrány. U Gottronových papul je přítomná hy-
perkeratóza, akantóza, jemná papilomatóza.

Diferenciálně diagnosticky je nutné kožní projevy 
DM odlišit od SLE, atopického ekzému, psoriázy, 
kontaktní dermatititdy, SSc, z kožních malignit ze-
jména T lymfomu. Kožní ulcerace u DM mohou být 
zaměněny za hemoragickou nekrotizující vaskuliti-
du (2, 7, 23).

Vaskulitidy
Vaskulitidy jsou skupina onemocnění, pro kte-
rá je typické autoimunitní zánětlivé postižení cév, 
spojené s infiltrací leukocytů a destrukcí cévní 
stěny. Tento proces vede k poškození celistvosti 
cévy spojenému s krvácivými projevy, trombózou 
a následnou ischemií postižených orgánových 
struktur v závislosti na kalibru postižených cév  
a jejich lokalizaci. Vaskulitidy mohou být primárním 
autoimunitním onemocněním, ale mohou se vy-
skytovat i jako sekundární projev u celé řady zánět-
livých autoimunitních revmatologických chorob. 
Vaskulitidy jsou onemocnění s potenciálně velmi 
závažným průběhem. Nomenklatura vaskulitid 
(Chapel Hill Consensus Conference) z roku 2012 
se řídí podle kalibru postižených tepen jako hlav-
ního kritéria, které je doplněno o přítomnost auto-
protilátek proti  lyzosomálním  enzymům neutrofilů 

(ANCA, anti-neutrophil cytoplasmic antibodies), 
orgánovým postižením nebo pravděpodobnou pří-
činou. Další skupinou vaskulitid jsou léky induko-
vané vaskulitidy. Zde bude uveden stručný přehled 
vaskulitid s kožními projevy (2, 24).

Vaskulitidy postihující velké cévy
Takayasuova arteriitida typicky postihuje aortu  
a její hlavní větve včetně karotid. Histologicky je 
prokázáno postižení tunica media s destrukcí elas-
tické lamely, což vede ke ztrátě elasticity s postup-
ným kocentrickým zužováním a následným uza-
vřením postižené arterie. Kožní projevy charakteru 
erythema nodosum či pyoderma gangrenosum 
byly popsány jako vzácnější manifestace tohoto 
onemocnění (2, 25).

Vaskulitidy postihující střední cévy
Polyarteritis nodosa (PAN) je nekrotizující vaskuli-
tida typicky postihující cévy středního a malého ka-
libru. Kožní postižení je spojeno s erytematózními 
bolestivými podkožními noduly, purpurou, livedem 
reticularis, ulceracemi a bulózními či vezikulárními 
kožními projevy. Kožní postižení může být difuzní 
nebo lokalizované. Mohou být přítomny gangrény 
prstů a prstců a ulcerace, které zasahují i podko-
ží. Histologické vyšetření prokazuje nekrotizující 
vaskulitidu středních a malých cév (28).

Kawasakiho choroba zasahuje cévy středního  
a malého kalibru, ale může dojít k postižení aorty  
i velkých cév. Kožní projevy začínají typicky již v pr- 
vních dnech onemocnění v podobě perineálního 
erytému s deskvamací, následovaného rozvojem 
makulopapulárního či morbiliformního exantému. 
Je popisováno zarudnutí a tvorba krust v místě 
BCG (Bacille Calmette-Guérin) vakcinace. Olupo-
vání kůže aker prstů a prstců se objevuje většinou 
kolem druhého a třetího týdne onemocnění (2, 27). 

Vaskulitidy postihující malé cévy
ANCA asociované vaskulitidy (AAV) postihují pre-
dilekčně cévy malého kalibru, ale mohou zahrnovat 
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i cévy střední velikosti. Jedná se o nekrotizující 
vaskulitidy, u kterých nedochází k ukládání depozit 
imunokomplexů. Typická je přítomnost ANCA pro-
tilátek proti proteináze 3 (PR-3 ANCA) a myelope-
roxidáze (MPO-ANCA).  V malém počtu případů se 
mohou vyskytnout ANCA negativní AAV u nemoc-
ných, kteří splňují kritéria AAV v projevech a histo-
logickém nálezu, ale mají negativní imunologický 
průkaz ANCA protilátek. AAV tvoří skupinu několika 
nozologických jednotek. Patří sem granulomatóza 
s polyangiitidou (GPA, dříve Wegenerovu granu-
lomatóza), mikroskopická polyangiitida (MPA)  
a eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou (EGPA, 
dříve syndrom Churga-Straussové). Mezi závažné 
orgánové projevy AAV patří postižení ledvin a plic, 
které mohou být potenciálně fatální, pokud není za-
hájena včasná léčba. Kožní projevy bývají poměrně 
časté.

GPA a MPA vykazují přítomnost kožního postižení 
téměř u poloviny nemocných. Nejběžnější je při-
tomnost leukoklastické vaskulitidy s projevy pur-
pury typicky na dolních končetinách, někdy s pří-
tomností ulcerací a nekrózou. Může být přítomno 
livedo reticularis, podkožní noduly či urtika. 

EGPA může mít kožní projevy v podobě bolestivých 
podkožních nodulů na extenzorové straně končetin 

typicky nad lokty, nad rukama a nohama. Histolo-
gicky se jedná obvykle o granulomy (2, 28).

Kryoglobulenemická vaskulitida (KV) je spojená  
s průkazem kryoglobulinu v séru. Kryoglobulin 
tvoří imunokomplexy, které se ukládají ve stěnách 
kapilár, arteriol a venul a vedou ke vzniku zánětu 
cévní stěny. KV může být primární či sekundární, 
asociovaná s přítomností viru hepatitidy C, HIV 
infekce či hematologického onemocnění. Typické 
je postižení kůže, ledvin a periferních nervů. U ne-
mocných je často přítomná purpura a u části pak 
Rayanaudův fenomén. U zvlášť závažných případů 
dochází k rozvoji ulcerací a nekróz (2, 29).

IgA vaskulitida (Henochova-Schönleinova pur-
pura) je systémová vaskulitida s typickým uklá-
dáním IgA1 imunokomplexů, postihující přede-
vším malé cévy. Mezi projevy patří postižení kůže, 
gastrointestinálního traktu, kloubů a ledvin. Kožní 
postižení je přítomno u většiny nemocných v po-
době exantému charakteru purpury nad extenzory 
dolních a méně často horních končetin, mohou se 
objevit i hemoragické buly či petechie. Kožní proje-
vy většinou nebolí a nesvědí (2, 30).

Vaskulitidy postihující různé cévy
Behçetův syndrom je vaskulitida postihující cévy 
různého kalibru, spojená se vznikem bolestivých 
aftózních ulcerací dutiny ústní a genitálu. Mezi 
kožní projevy patří erythema nodosum, trombof-
lebitidy a papulopustulární léze. Pathergická reak-
ce je vznik sterilní pustuly po drobném traumatu.  
U této vaskulitidy mohou být přítomny i oční proje-
vy v podobě uveitid (2, 31).

Vaskulitidy asociované se systémovými 
onemocněními pojiva
Jsou heterogenní skupinou vaskulitid, vyskytující se 
u dalších revmatických chorob. Často mají prognos-
tický význam u obzvlášť závažného průběhu primár-
ního onemocnění. Vaskulitida zahrnuje většinou 
cévy malého kalibru artérie, arterioly a venuly (24). 
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Ostatní revmatické choroby s kožními projevy
Celá řada dalších revmatických autoimunitních 
onemocnění je spojena s kožními projevy s různo-
rodou manifestací. Tyto kožní projevy nemusí být 
nutně přítomny u všech nemocných postižených 
daným onemocněním. 

Sjögrenův syndrom 
Sjögrenův syndrom (SS) je autoimunitní, chronic-
ké, zánětlivé onemocnění postihující především 
exokrinní žlázy. Ve žlázách se tvoří lymfocytár-
ní infiltráty, které nahrazují funkční tkáň a vedou  
k úbytku tvorby sekretu. Pro SS je typická tvor-
ba autoprotilátek anti-Ro (SSA) a anti-La (SSB), 
častá je i přítomnost revmatoidního faktoru (RF). 
Onemocnění se vyskytuje ve dvou formách – pri-
mární a sekundární. Sekundární SS je spojen  
s jiným, většinou autoimunitním systémovým one-
mocněním. SS může mít i extraglandulární proje-
vy, např. kloubní, svalové, plicní, postižení ledvin 
či neuropatii a rovněž i kožní projevy. Xeroza je 
charakterizována suchou šupinatící se pokož-
kou s pruritem, zpravidla na dolních končetinách  
a v podpaží, důsledkem narušené ochranné funk-
ce vnější vrstvy kůže (stratum corneum) a snížené 
funkce potních a mazových žláz v rámci glandulár-
ních projevů SS. Raynaudův fenomén je popisován 
až u 40 % pacientů s SS. Kožní vaskulitida je vzác-
nějším projevem SS a je popisována u 10 % paci-
entů s primárním SS. Jsou postiženy cévy malého 
a středního kalibru. Kožní projevy se pohybují od 
purpury, makulopapulózního exantému až po ulce-
race. Systémová vaskulitida, postihující plíce, zaží-
vací trakt nebo ledviny, je vzácná. V histologickém 
obraze je převaha neutrofilů, která je asociována  
s laboratorní pozitivitou revmatoidního faktoru (RF), 
anti-Ro protilátek, hypergamaglobulinemií a nízkou 
hladinou komplementu. Prognosticky je přítomnost 
vaskulitidy u SS spojená s vyšším rizikem rozvoje 
dalších extraglandulárních projevů, či lymfomu. 

Méně časté projevy zahrnují anulární erytém, live-
do reticularis (Obr. 6), lichen planus, kožní projevy 

amyloidózy, vitiligo, granuloma anuláre a erytema 
nodosum. 

Diferenciálně diagnostiky je nutné odlišit projevy 
primárního SS od projevů dalších systémových 
onemocnění pojiva (32, 33).

Revmatoidní artritida 
Revmatoidní artritida (RA) je systémové chronic-
ké autoimunitní onemocnění postihující převážně 
kloubní aparát. Projevy RA kolísají od mírných 
forem, spojených s prchavými kloubními projevy, 
až po těžký průběh, spojený s polyartritidou, nere-
agující na konvenční terapii a často jsou přítomny 
i extraartikulární projevy onemocnění (vaskulitida, 
postižení očí a další). Typicky je přítomna chronic-
ká synovitida, vedoucí k postupné destrukci po-
stižených kloubů. RA je heterogenní onemocnění 
zahrnující mnoho forem, které mají rozdílnou pro-
gnózu. Séropozitivní forma, spojená s přítomnosti 
vysokých titrů autoprotilátek jak revmatoidního fak-
toru (RF), tak protilátek proti citrulinovaným pepti-
dům (ACPA), je spojena se závažným průběhem  
s rizikem rychlého rozvoje ireverzibilního kloubního 
postižení, proti seronegativní formě bez přítomnos-
ti autoprotilátek. 

Kožní  projevy u RA zahrnují revmatické uzly, kožní 
ulcerace, neutrofilní dermatózu, léky indukované 
kožní projevy, vaskulitidu, Raynaudův fenomén 
a vzácně manifestace v podobě erythema eleva-
tum diutinum. Revmatoidní uzly jsou palpovatel-
né noduly, které se mohou u pacientů vyskytnout  
v průběhu onemocnění. Typicky se vyskytují v mís-
tech vystavených tlaku, jako jsou například lokty. 
Jsou ale nacházeny kdekoliv v těle, například v plicích,  
kde mohou být diferenciálně diagnosticky zaměně-
ny za maligní onemocnění. Histologicky se revma-
toidní uzel skládá z centrálně přítomné nekrotické 
části ohraničené vrstvou palisádových fibroblastů 
a mnohojaderných buněk. Diferenciálně diagnos-
ticky je nutné revmatoidní uzly odlišit od dnavých 
tofů, epidermoidních cyst, fibromů, xantelesmat, 
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kožních metastáz, projevů kožní sarkoidózy a dal-
ších. Akcelerovaná tvorba revmatických uzlů byla 
popsána u pacientů dostávajících metotrexát a eta-
nercept v rámci léčby RA.

Vaskulitida u RA může postihnout cévy všech ka-
librů a její manifestace nejsou limitovány pouze na 
kůži, ale může dojít i k postižení dalších orgánů. 
Postižení cév malého kalibru se projevuje pur-
purou, petechiemi či třískovitými hemoragiemi. 
Livedo reticularis, ulcerace, nekrózy nebo digitál-
ní infarkty patří k projevům vaskulitidy cév střed-
ního kalibru. Vaskulitida u RA patří k závažným 
prognostickým projevům onemocnění a vyžaduje 
agresivnější imunosupresivní terapii. Diferenciálně 
diagnosticky je nutné odlišit vaskulitidu u RA od ji-
ných systémových vaskulitid, například polyarteri-
tis nodosa či ANCA asociovaných vaskulitid. Kožní 
ulcerace mohou být kombinované etiologie, jednak 
důsledkem vaskulitidy, dále důsledkem venostázy 
či arteriální insuficience (2, 7, 34, 35). 

psoriatická artritida
Psoriatická ar tritida (PsA) je chronické zánětlivé 
autoimunitní onemocnění postihující pohybo-
vý aparát, které je asociované s přítomností či 
anamnézou psoriázy. Rozvoj kožních lézí často 
předchází kloubním obtížím, vzácněji kloubní 
obtíže předcházejí rozvoji psoriázy. Ke vzniku 

projevů může dojít i současně. PsA patří do vel-
ké skupiny seronegativních spondylar tritid, pro 
které je typická absence pozitivity revmatoidního 
faktoru (RF) a protilátek proti cyklickému citruli-
novanému peptidu. Klasifikace projevu psoriázy 
je vázána na lokalizaci a morfologii projevů. Nej-
častější projevy psoriázy jsou dobře ohraničené, 
erytematózní plaky pokryté stříbrnými šupinami. 
Další kožní projevy jako erytrodermie, psoriasis 
guttata, pustulární forma, inverzní psoriáza či po-
stižení nehtů mohou být součástí heterogenních 
projevů tohoto kožního onemocnění. Postižení 
nehtů je považováno za rizikový faktor pro rozvoj 
PsA a vyskytuje se zhruba u 40 % pacientů s PsA 
(2, 7, 36).

relabující polychondritida (rp)
Relabující polychondritida je autoimunitní onemoc-
nění postihující chrupavčité struktury nosu, uší, 
trachey, laryngu atd. U 90 % pacientů onemocnění 
postihuje ušní boltec, kdy dochází k otoku, boles-
tivosti a zarudnutí postižené části. Kožní postižení 
není patognomické pro RP a jeho výskyt se uvá-
dí v literatuře u 36 % pacientů.  Obvykle se jedná  
o projevy kožní vaskulitidy (ulcerace, purpuru, li-
vedo reticularis, superficiální tromboflebitidu či 
nekrózu akrálních částí). Neutrofilní dermatitida je 
pozorována u PR v souvislosti s myelodysplastic-
kým syndromem (2, 7).

Kožní manifestace jsou nedílnou součástí celé škály systémových onemocnění pojiva  
a jsou zahrnuty do klasifikačních kriterií řady nozologických jednotek, například SLE, SSc, 
DM, PsA či vaskulitid. Jejich výskyt u revmatických onemocnění může mít i prognostický vý-
znam, například přítomnost vaskulitidy u RA.  Kožní projevy mohou být specifické s typickou 
lokalizací a snadno zařaditelné k danému onemocnění s přihlédnutím k dalším klinickým 
a laboratorním projevů choroby (malar rash u SLE, Gottronovy papuly u DM či  psoriázy 
u PsA). Mohou ale být i nespecifické s nutností širší diferenciální diagnostiky a histopa-
tologického vyšetření. Péče o  pacienta se 
systémovým revmatickým onemocněním s 
postižením kůže vyžaduje multidisciplinární 
spolupráci revmatologa s dermatologem.

mudr. Hana Ciferská, ph.d.
Revmatologický ústav 
a Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
ciferska@revma.cz
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 15. 11. 2018 v Praze

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

omluveni: prim. drlík, dr. polášková
místo: knihovna dermatovenerologické kliniky VFn a 1. lF uk, karlovo nám., praha 2
čas: 10.00–12.00 hod.

– PROGRAM –

a) projednáno:
Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 
27. 9. 2018 – rozeslán e-mailem, připomínkován 
a schválen.

B) nově projednáno:

1. nový vzdělávací program – atestace  
z dermatovenerologie

 Výbor informoval, že podle nového vzdělávací-
ho programu bude školenec ze samostatného 
dětského kožního oddělení v kmeni napříště 
absolvovat 2 roky na „dospělé“ dermatovene-
rologii. Další specializovaná příprava školence 
pak proběhne na mateřském pracovišti dětské 
dermatologie. Bude jednáno o možnosti výjim-
ky pro školence na Dětské dermatologii v Brně, 
která je součástí Dětské kliniky FN Brno pro 
kmen v dětské dermatologii.

2. školení o laserech
 Vzdělávání v laserové terapii je součástí vzdělá-

vacího programu korektivní dermatologie. Pro 
provozování konkrétních laserových výkonů na 
konkrétním přístroji pak postačuje zaškolení 
výrobcem.

3. provádění mammaplastik
 Na dotaz odborné veřejnosti výbor konstatuje, 

že výkony na této největší kožní žláze může 
provádět lékař, který je erudován v těchto der-
matochirurgických zákrocích.

4. příprava kongresů 2019
 T. č. jsou navrženy předběžné pozvánky a vy-

věšeny na webu ČDS pro DermaUpdate 2019 

(26. 2. 2019 v kongresovém centru Cubex  
v Praze 4, metro C Pankrác) a kongresu ČDS-
-SDVS (6. – 8. 6. 2019 v hotelu Clarion v Olo-
mouci). Připravují se programy obou akcí.

5. Minutová režie
 Výbor ČDS se stále snaží tuto problematiku 

oživovat na MZ. MZ ČR neodpovídá.
 Dr. Vocilková informuje o průběhu schůze 

Sdružení ambulantních specialistů. Je snahou 
upozornit, že prvotní nastavení minutové režie 
je záležitostí MZ a nikoli zdravotních pojišťoven 
a je tedy potřeba řešit na MZ.

6. akreditace pracovišť pro dětskou der-
matologii

 Řadě pracovišť vypršela akreditace (např. 
FNKV Praha, VFN Praha, FNM Praha, FN Brno). 
Přitom nová Akreditační komise pro dětskou 
dermatologii nebyla MZ ČR dosud ustanovena. 
Aktualizovaný vzdělávací program pro dětskou 
dermatologii připraven, navrhla prim. Bučková.

7. pražské onkologické kolokvium 2019
 Prof. Petruželka žádá o poskytnutí záštity na 

Pražské onkologické kolokvium v lednu 2019 
– výbor ČDS souhlasí.

8. retardovaný penicilin
 Retardované PNC t. č. nejsou hrazeny ze ZP: 

náklady jdou na vrub zdravotnického zařízení. 
Bude se i nadále požadovat řešení na MZ ČR.

9. přesun výkonů L1 a L2 do kategorie L3  
v odbornosti 404

 Neprobíhá automaticky, musí se žádat indi-
viduálně na ZP. Není aktuální u zařízení, která 
nepřekračují své limity úhrad. ZP 211 má  

Referátový výběr
z dermatovenerologie 46 6| 2018



v dodatku smlouvy neúhradu zvláště náklad-
ných pacientů – Dr. Žampachová vyzývá k 
plošnému řešení. Výbor ČDS oslovil dopisem 
všechny pojišťovny, proběhla i osobní jednání 
předsedy ČDS. S ohledem na výše uvedené a 
po předchozích zkušenostech je výbor ČDS 
připraven poskytnout individuální podporu 
konkrétním pracovištím při jimi iniciovaných 
dohodovacích řízeních, popř. navrhuje, aby 
zdravotní zařízení předem pojišťovně avizovalo 
převzetí finančně náročného pojištěnce.

11. Léková agenda (prim. Benáková)
 Bereme na vědomí:
 Imnovid (pomalidomid) – 4. HZ, SÚKL ne-

vyhověl žádosti žadatele (Celgene) o trvalou 
úhradu v indikaci mnohočetný myelom;

 Kevzara (sarilumab) – 2. HZ, indikací je RA, 
lék 3. linie (nedostatečná odpověď na DMARD 
a anti TNF);

 Ocrevus 1. HZ – okrelimuzab k léčbě roztrouš-
né sklerosy (RRRS) SÚKL úhradu nepřiznal.

 Bez připomínek:
 Kyntheum (brodalumab) – 2. HZ
 1. Léčba středně těžké až těžké psoriázy s PASI 

více než 10 u dospělých:
- kde nelze použít dva z následujících způsobů 

konvenční systémové léčby: acitretin, metho-
trexát, cyklosporin, apremilast nebo fototerapii 
(PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účin-
nosti, intolerance či kontraindikace. Ukončení 
léčby brodalumabem nebo přímé převedení na 
další biologikum je indikováno v případě:

- nedosažení hodnoty PASI 75 po úvodních  
4 měsících léčby nebo

- poklesu účinnosti zavedené léčby brodaluma-
bem pod PASI 50 nebo při účinnosti v intervalu 
PASI 50-75, je-li současně hodnota DLQI větší 
nebo rovna 5.

 2. Léčba středně těžké až těžké psoriázy s PASI 
více než 10 u dospělých pacientů, u kterých je 
zároveň splněno alespoň jedno z následujících 
kritérií:

- nedošlo k dosažení hodnoty PASI 50 po 3, 

resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) před-
chozí biologické léčby;

- došlo k poklesu účinnosti zavedené biologické 
léčby pod PASI 50 nebo při účinnosti v interva-
lu PASI

 50-75, je-li současně hodnota DLQI větší nebo 
rovna 5;

- je kontraindikována jiná biologická léčba, 
nebo je předchozí biologická léčba ukončena 
z důvodu nežádoucích účinků. Ukončení léčby 
brodalumabem nebo přímé převedení na další 
biologikum je indikováno v případě:

- nedosažení hodnoty PASI 50 po úvodních  
4 měsících léčby nebo

- poklesu účinnosti zavedené léčby brodaluma-
bem pod PASI 50 nebo při účinnosti v intervalu 
PASI 50-75, je-li současně hodnota DLQI větší 
nebo rovna 5.

 Cimzia (certolizumab pegol) - 2. HZ, žádost se 
týká rozšíření indikace RA na neléčené MTX,  
v indikaci je kromě AS, psoriáza – Léčba psori-
ázy u dospělých: indikační podmínky podobné 
jako u brodalumabu. U všech indikací je možné 
při nedostatečné účinnosti či intoleranci této lé-
čivé látky pacienta převést na léčbu jinou léči-
vou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo 
na jinou biologickou léčbu (ev. JAK inhibitor). 
Připomínky:

 Injexate – 1. HZ, inj. Methotrexát 15 a 25 mg 
amp.- žadatel žádá o úhradu pro indikaci m. Cro-
hn, SÚKL vyhověl.  Jinak je v indikačních kritériích 
uváděna RA a PsA – viz níže, limitace na odbor-
nost L/REV, DER, GIT. Potud bereme na vědomí.

 SÚKL
 P: Léčba je hrazena v indikaci:
1) Těžká aktivní revmatoidní artritida při nedo-

statečném účinku maximální tolerované dáv-
ky perorální formy methotrexátu či intoleranci 
perorální formy methotrexátu. Dále je léčba 
hrazena v indikacích juvenilní idiopatická artri-
tida a psoriatická artritida, je-li indikována léč-
ba pomocí antirevmatik modifikujících průběh 
onemocnění (DMARD).

zÁpISy
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2) Mírná až středně závažná chronicky aktivní Cro-
hnova nemoc, která projevovala aktivitu a sym-
ptomy po dobu nejméně 3 měsíců navzdory vy-
sokým dávkám perorálních kortikosteroidů (ekvi-
valent prednisonu minimálně 20mg/den). Léčba 
pokračuje a je hrazena u pacientů, kteří dosáhli 
remise. Odezva na léčbu se zhodnotí po prvních 
16 týdnech léčby a poté je odezva hodnocena 
alespoň jednou za půl roku na běžné kontrole.

 V SPC všech inj MTX je ale uváděna i střed-
ně těžká až těžká psoriáza, což v indikacích 
SÚKLu zcela chybí, již jsme na tuto diskre-
panci upozorňovali dříve. Nadále je uváděna  
z dermatologických indikací jen PsA, jedná se 
o znění z poslední revize v roce 2009.

 Inj. MTX není sice u samotné kožní psoriázy 
bez PsA tak často používán jako p. o. forma, 
ale pro určité případy (analogicky jako u RA- 
viz dále) je nezbytný. Proto žádáme o doplnění 
této indikace do indikačních kritérií, jak odpo-
vídá SPC i klinické praxi, se specifikací jako  
u RA, tj. středně těžká až těžká psoriáza při 
nedostatečném účinku maximální tolerované 
dávky perorální formy methotrexátu či intole-
ranci perorální formy methotrexátu.

 Ostatní injekční MTX – NHZ L04AX03: Injexate, 
Metoject,  Metoject Pen, Nordimet – stejná si-
tuace.

 Tj. uznání indikace m. Crohn bereme na vědo-
mí. Současně ale žádáme o doplnění psoriázy 
– viz výše.

12. Metodický pokyn pro venerologii  
(prof. Resl)

 Prof. Resl informuje, že do připomínkového řízení 
na MZ podával po konzultacích již 13. verzi Me-
todického pokynu. Venerologická sekce je zvána  
k dohodovacím řízením. T. č. je Národní referenč-
ní laboratoř (NRL) provozována v rámci SZÚ.

 Aktualizované znění projedná Venerologická 
sekce ČDS dne 15. 11. 2018. Výbor ČDS upo-
zorňuje, že problematika byla již opakovaně 
probírána, že si za jejím zněním stojí a doporu-
čuje ji přijmout v současném stavu.

13. program odborných akcí na r. 2019
 T. č. je přihlášeno 30 odborných akcí. Výbor 

ČDS projednal seznam, který bude vyvěšen na 
webu ČDS a ev. průběžně aktualizován.

14. Faktura za web
 Výbor ČDS schválil proplacení faktury ve výši 

8820 Kč za vedení webu ČDS (www.derm.cz) 
v průběhu 03-10/2018.

15. Inventarizace majetku výboru ČdS
 T. č. je evidován kávovar a kávová souprava.
16. Členský poplatek eadV a akce pro ILdS 

(world Health day)
 Členský poplatek EADV musí být uhrazen do 

31. 1. 2019. ILDS navrhuje připojit se ke „Svě-
tovému dni zdraví“ – termín určuje pro každou 
zemi národní odborná společnost.

17. Korejské sympozium, francouzské  
stipendium

 Ve dnech 28. – 31. 3. 2019 se v Soulu koná 
„KoreaDerma 2019“, který je pořádán jako 
mezinárodní sympozium estetické dermatolo-
gie spolu s Asociací korejských dermatologů.

 Francouzská dermatologická společnost (SDF) 
vypisuje 7 stipendií (od 4500 do 9000 €) na 
půlroční stáže na francouzských klinikách  
s termínem do 15. 5. 2019 (s podmínkou zna-
losti francouzštiny).

18. Termíny příštích schůzí výboru ČdS  
v r. 2019

 10. ledna, 7. března, 2. května, 3. června
19. Sekretářky výboru ČdS
 Výbor ČDS schvaluje pro r. 2019 2 sekretář-

ky – paní Čížková (fakturace CN Brown), paní 
Sitařová (Dohoda o pracovní činnosti).

20. noví členové
 Dr. Záveská (Vrchlabí – Praha 2), Dr. Preislerová 

(Plzeň – Kladno), Dr. Šimková (Praha 2 – VFN), 
Dr. Konášová (Praha 8 – Nem. Bulovka), Dr. Hra-
decká (Vimperk – Kladno), Dr. Dobiáš (Ostrava). 
Změny: Dr. Vacková – Bartoňová (Šumperk)

21. příští schůze výboru ČdS: 
     10. 1. 2019 v Praze 
        Zapsal: doc. Ettler
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LIPIKAR AP+
KOUPELOVÝ A SPRCHOVÝ OLEJ

Relipidační čisticí olej zklidňující
podráždění a pocit svědění.

Vhodný i pro pokožku se sklonem
k atopickému ekzému.

Okamžitě zklidňuje. Pomáhá zmírňovat
projevy velmi suché pokožky již během
sprchování a dlouhodobě ji vyživuje.

NOVINKA

ZMÍRŇUJE
PODRÁŽDĚNÍ NIACINAMID

NAPOMÁHÁ OBNOVĚ 
KOŽNÍ BARIÉRY

AQUA POSAE
FILIFORMIS

ZMÍRŇUJE POCIT 
PNUTÍ POKOŽKY

RELIPIDAČNÍ KOMPLEX 
BAMBUCKÉ

MÁSLO + GLYCERIN

VYŠŠÍ KONCENTRACE

INOVACE



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

Zkrácená informace o léčivém přípravku

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

Přípravek Kyntheum® je indikován k léčbě 

středně těžké až těžké ložiskové psoriázy 

u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty 

pro systémovou léčbu.1

Jak důležité je pro 

Adama PASI 100?

Rychlý nástup účinku2

Vysoká míra zhojení3

Dlouhodobý účinek3


