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Vychází pod záštitou české dermatovenerologické společnosti

Cena: 57 Kč

OPDIVO® – imunoterapie,
která dává šanci více pacientům

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

KOLIK NÁS ZBYLO
NA PRÁCI
Pan Štístko se má. Kdo jste nečetli úvodníky v předchozích vydáních
Referátového výběru, tak jen pro připomenutí – je to náš pacient s metastazujícím melanomem. Ale musím zaklepat – metastázy jsou pryč,
a proto máme stále příležitost se pravidelně setkávat u sklenice Opdiva,
tedy přesněji sáčku s tímto inhibitorem PD-1. Infuzní pumpa už chvíli dodává se železnou pravidelností jednu kapku za druhou a umí to tak přesně,
že s pacientem oba víme, že máme právě hodinku na rozhovor.
„Venku je zase pěkný nával, na schodech jsem tím davem sotva prošel,“ říká mi. A má pravdu. V budově máme stropy 5,2 metru od země a už několikrát mě napadlo, že je škoda, že nemůže být čekárna
používaná na výšku. To by se nám vešel místo průměrných 260 pacientů denně třeba dvojnásobek a při
troše šikovnosti možná i trojnásobek. Nikdy neříkej nikdy. Když jsem začal před necelými dvaceti lety jako
přednosta kliniky, tak k nám chodilo na ambulanci 6x méně pacientů než dnes. Jestli to takhle půjde dál,
budeme mít těch necelých osm stovek denně dřív, než si vyděláme na nové boty.
Myslím ale, že nejsme při tom narůstajícím přetížení sami. Před časem jsem se setkal se zástupci SADu
a ti mi říkali, že výbor ČDS musí něco dělat s tím, že do ordinací přichází stále více pacientů, protože okolní
dermatovenerologové v lepším případě rezignovali na poskytování péče v „medicínské“ dermatovenerologii a postupně přecházejí na lukrativnější kosmetické výkony se stříkačkami naplněnými buď „botoxem“
nebo kyselinou hyaluronovou.
Taková situace vyžaduje přesnější údaje. Hned mě napadla geniální myšlenka, jak tato tvrzení zdokumentovat. Blížil se Dermatologický update – zase budeme mít pohromadě přes 400 dermatologů. Pojďme
vytvořit zvídavý dotazník, který nám všechny údaje objektivně potvrdí, a s nimi už se dá běžet na pojišťovny, ministerstvo, IPVZ, ČLK, ČLS, místní samosprávy a všude, kde to má význam. Sepsal jsem k tomu
průvodní text s tím, že účastníky výbor České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, z.s., vítá na
7. ročníku vzdělávací akce Dermatologický update, že jsme moc rádi, že mezi námi probíhá velmi čilá
oboustranná komunikace, ze které se trvale výbor ČDS inspiruje náměty pro to, aby mohl účinnými opatřeními zlepšovat život kožních lékařů, jejich pracovní podmínky i ekonomickou situaci při osobních kontaktech a přípravě návrhů pro ministerstva, pojišťovny, lékařskou společnost, lékařskou komoru atd. Zdůraznil
jsem, že ale ke zcela konkrétním jednáním často potřebujeme statisticky relevantní data, kterým úředníci
rozumějí lépe než referování o obsahu rozhovorů mezi kolegy. A proto jsem všechny požádal o odpovědi na připravené otázky. Ubezpečil jsem, že se jedná o anonymní šetření, které statisticky zpracujeme,
a vznikne tak objektivní materiál jako podklad pro naše další postupy. Prostě úžasné, že jo? Nekupte to!
A na co jsme se vás vlastně ptali? Kolik je vám let, samozřejmě anonymně, na dermatovenerologickou kvalifikaci včetně nástaveb, kde vykonáváte svou praxi a co v ní procentuálně děláte. Je to estetická
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Obr. 1

dermatologie, dermatologický výzkum, nebo jestli pracujete pro farmaceutickou nebo kosmetickou firmu.
V jakém úvazku pracujete pro zdravotní pojišťovny, kolik procent pracovní doby věnujete estetické dermatologii, dermatochirurgii a „klasické“ lékařské dermatologii a venerologii. Nic složitého a těžkého, ale přesto, že nás byl na Dermatologickém update plný sál (obr. 1, 2), dotazník vyplnila jen desetina, konkrétně
42 kolegů. Z toho velký závěr neuděláte.

Obr. 2

Možná mi to nebudete věřit, ale s podobným výsledkem jsem trochu počítal, a pro jistotu jsem oslovil
VZP, jestli by mi nedali svoje data ohledně vývoje (a podle informací z terénu jsem reálně očekával pokles)
v počtech smluvních lékařů a vykazovaných unikátních rodných čísel v jednotlivých krajích a okresech
mezi lety 2015 až 2019 včetně. Je to zajímavé počtení, ale nějaké zásadní úbytky v počtu nasmlouvaných
úvazků lékařů i sester a zároveň poklesy počtu unikátních rodných čísel jsem nezaznamenal. Ve Středočeském kraji například poklesl počet UOP o 2 %, ale v Praze zase o necelá 3 % stoupl. Přitom v obou
krajích počet úvazků lékařů o 1 % stoupl. Několik okresů napříč republikou je na tom trochu hůře, zvláště
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Obr. 3

tam, kde už před 5 lety měli málo dermatologů, takže každý odchod dalšího zamává procenty. Ale i tam je
snížení „jen“ 25 % procent, konkrétně z osmi skončili dva.
Přesto by nebylo špatné, kdybyste mi aspoň dodatečně napsali o konkrétních personálních problémech
ve vašem okolí, abychom na ně mohli kvalifikovaně reagovat. Asi nám moc nepomůže, že v nedostatku
lékařů a sester v tom nejsme sami, ale přece jen sdílené stesky jsou snesitelnější než opuštěný problém
na poušti blahobytu. Včera jsem byl na jednání ředitelů pražských nemocnic na ministerstvu (obr. 3). Už
podruhé jsme tam hledali řešení, které by označil náš bývalý primář Šolta „tlustý do tenkýho“. Nejsou
dávno doby, kdy dostával každý ředitel nemocnice vavřínový věnec na krk a Řád Vítězného února (když to
řeknu nadneseně) za to, že zrušil interní a chirurgická akutní lůžka, spojil internu s kožním a ideálně třeba
i s patologií, vrchní sestrou se stal v celém komplexu pitevní laborant, ostatní personál se poslal do privátů
nebo důchodu a ze zařízení akutní péče se nakonec udělala „eldéenka“.
Ty doby jsou ale pryč. Dnes každý doktor na urgentním příjmu musí hlavně umět telefonovat a přesvědčovat kolegy na těch zbylých lůžkách, že má naprosto úžasného pána s infarktem, který po angioplastice
už opravdu nemůže sedět u něj na židli a měl by si natáhnout aspoň přes noc někde nohy. Hlavně musí
zatajit, že je to sympatický, ale zapáchající bezdomovec, kterého se dá následně propustit do domácího
ošetřování maximálně někam pod oblouk Karlova mostu. A do toho mu při tom do okna bliká modré světlo
jedné sanitky za druhou, které mu přivážejí další „akuťáky“. I záchranáři včera referovali o případech, kdy
akutní pacient stráví i 160 minut v sanitce, než operátorka dispečinku najde vhodnou nemocnici. Klidně
pak mohou s případem vyrazit z Brandýsa, kde se rozhodli nebrat jen tak někoho z ulice, třeba do Turnova.
Ale to se netýká pana Štístka. Právě mu dokapalo Opdivo. „Přeji vám, ať nepotřebujete akutní péči,“
říkám mu na rozloučenou, „ale „eldéenky“ už taky moc neberou,“ dodávám rychle.

Prof. MUDr. Petr Arenberger,
DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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VĚDA

O MIKROBIOMU

NOVÝ

LIPIKAR
BALZÁM AP+M

PRO SUCHOU A ATOPICKOU POKOŽKU

NAPOMÁHÁ OBNOVĚ ROVNOVÁHY
KOŽNÍHO MIKROBIOMU.

UNIKÁTNÍ KOMBINACE INGREDIENCÍ
Účinnost a vysoká tolerance byly klíčovými kritérii pří vývoji
vylepšené formulace nového LIPIKARU BALZÁM AP+M:
> AQUA POSAE FILIFORMIS obnovuje rovnováhu
mikrobiomu a zabraňuje množení bakterií stafylokoka.
> MICRORESYL zabraňuje nadměrnému množení bakterií
stafylokoka oslabením perzistence těchto bakterií & zamezuje
vytvoření biofilmu.
> MÁSLO Z KARITÉ obnovuje kožní bariéru.
> NIACINAMID zmírňuje podráždění, začervenání a svědění.
> TERMÁLNÍ VODA Z LA ROCHE-POSAY zklidňuje pokožku
a posiluje její přirozenou obranyschopnost.

KOMORBIDITY U PSORIÁZY
Arenberger, P., Gkalpakiotis, S.

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze

SOUHRN: Psoriáza byla dlouhou dobu považována především za kožní chorobu s výskytem kloubního
postižení u přibližně 25 % případů. Na počátku devadesátých let minulého století potvrdil výzkum
morfologických a biochemických základů choroby příznaky zánětu i v dalších orgánech jako jsou játra, pankreas nebo srdce, které způsobují metabolický syndrom, Crohnovu chorobu, colitis ulcerosa,
chronické plicní choroby, infarkty myokardu nebo mozku nebo dokonce psychiatrické choroby. Tento
článek přináší přehled těchto nosologických jednotek.
KLÍČOVÁ SLOVA: psoriáza – komorbidity – léčba
Summary: Since many years psoriasis was considered preferably as a skin disease with an onset of
joint involvement in approx. 25 % of cases. In early nineties of the last century research into the morphological and biochemical background of the illness confirmed signs of inflammation in other organs such
as liver, pancreas or heart causing metabolic syndrome, Crohn´s diesease, colitis ulcerosa, chronic lung
diseases, myocardial or brain infarctions or even psychiatric diseases. This article is bringing an overview
of such entities.
Key words: psoriasis – comorbidities – treatment

Přítomnost komorbidit hraje velkou roli ve výběru
systémové léčby psoriázy. Je třeba hledat terapii, která
nezhorší danou komorbiditu a v ideálním případě bude
přínosná pro obě choroby.
ÚVOD
V současnosti víme, že psoriáza je spojena s celou řadou komorbidit. Jedná se zejména o složky
tzv. metabolického syndromu. To znamená, že pacienti s tímto onemocněním častěji trpí diabetem
2. typu, obezitou, arteriální hypertenzí a dyslipidemiemi.(1, 2) Dalšími komorbiditami je Crohnova
choroba, ulcerózní kolitida,(3) Bechtěrevova nemoc, nealkoholická jaterní steatóza, chronická
obstrukční plicní choroba, obstrukční spánková
apnoe a deprese. Spojení psoriázy s metabolickým
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syndromem je jedno z nejzávažnějších, protože vede
k nepříjemným komplikacím, vyvolaným systémovým zánětem, jako je zvýšené riziko kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod.(4) Někteří
autoři dokonce uvádějí, že pacienti s těžkou psoriázou umírají dříve oproti běžné populaci na tento
typ chorob.
Diabetes mellitus
Nemocní s psoriázou mají zvýšené riziko vzniku
cukrovky. Bylo zjištěno, že je u nich až dvojnásobně

vyšší výskyt diabetu 2. typu oproti zdravé populaci (12 % vs. 6,1 %). Pacienti, u kterých vznikla
psoriáza až ve vyšším věku (bez rodinné anamnézy psoriázy), měli vyšší riziko diabetu.(5) Společná
etiopatogenetická dráha pro psoriázu a diabetes
je nejspíš systémový zánět. Právě ten dokáže vyvolat tzv. inzulinovou rezistenci a podle některých
autorů pro její vznik stačí i nižší intenzita zánětu.(6) Proto se někdy setkáváme i s případy, kdy
pacienti trpí také diabetem, aniž by museli mít
nezbytně nutně psoriázu generalizovanou. Kouření, konzumace alkoholu, zvýšené hladiny C-reaktivního proteinu,(7) nezdravé stravovací návyky
a vyšší výskyt arteriální hypertenze jsou symptomy, které nacházíme často u psoriatiků, mohou
také vést ke vzniku inzulínové rezistence. Spojitost mezi diabetes mellitus a psoriázou potvrzují
i nové poznatky, které ukazují, že antidiabetická
léčba může mít příznivý vliv na psoriázu. Jedná
se zejména o moderní antidiabetika. Je popsáno,
že při léčbě diabetu pomocí agonistů receptoru
glukagon-like peptidu 1 (GLP-1) jako je liraglutid
a dulaglutid, se psoriáza zlepšuje. Liraglutid snižuje hladinu TNF-alfa, který je jedním z klíčových
mediátorů v patofyziologii psoriázy. Nejsou to ale
jen agonisté GLP-1, které mohou zlepšit projevy
psoriázy, ale platí to i pro další skupiny antidiabetik, především se jedná o gliptiny a thiazolidindiony.(8)
Dyslipidémie
Pacienti s psoriázou mají často vyšší hladinu cholesterolu a triglyceridů. Zvýšené riziko dyslipidémií
u nemocných s těžkou psoriázou se vysvětluje
vyššími koncentracemi TNF-α a IL-1, tedy cytokinů, které se uplatňují i v patogenezi dyslipidémií.(2)
Podle některých autorů dyslipidémie hrozí ještě víc
pacientům s psoriázou, kteří zároveň trpí i arteriální
hypertenzí.
Arteriální hypertenze
Některé studie prokázaly vyšší výskyt arteriální hypertenze u pacientů s psoriázou. Autoři
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popisují, že hypertenzi spojuje s psoriázou angiotensin II, který reguluje vaskulární tonus a stimuluje produkci zánětlivých cytokinů. Navíc tvorba
endotelinu-1, jehož hladina byla korelována se
závažností psoriázy, je také zvýšena působením
angiotensinu II. Dalším důvodem pro spojení
mezi psoriázou a hypertenzí může být zvýšený
oxidační stres u pacientů s lupénkou. V literatuře je popsáno, že u nemocných s psoriázou je
o 44 % vyšší riziko, že budou trpět hypertenzí, než
u zdravých kontrol.
Kardiovaskulární choroby
Psoriáza je považována za nezávislý rizikový
faktor pro ischemickou chorobu srdeční (ICHS)
a akutní infarkt myokardu (IM). Riziko vzniku
ICHS a cévní mozkové příhody (CMP) je prokazatelně vyšší u pacientů s lupénkou než u zdravé
populace. Vyšší riziko kardiovaskulárních chorob bývá u pacientů trpících hypertenzí, obezitou, dyslipidémií a u kuřáků. Tyto faktory často
nacházíme i u psoriatiků, což ještě více zvyšuje
riziko ICHS. Byla u nich popsána nejen vyšší incidence IM, tromboflebitid a cerebrovaskulárních
chorob, ale také vyšší mortalita.
V jedné ze studií se dále zkoumalo riziko vzniku
ischemické choroby srdeční a mozkových příhod
u 1 591 psoriatických pacientů v průběhu 10 let a našlo se významně vyšší riziko rozvoje těchto chorob
u jedinců trpících lupénkou oproti zdravé populaci.
Riziko pro ICHS bylo 28 % a pro CMP 11,8 %.
V další studii, která porovnávala riziko vzniku
kardiovaskulárních onemocnění u 3 236 psoriatických pacientů a 2 500 zdravých dobrovolníků,
byla zjištěna u psoriatiků vyšší prevalence nejen
ischemické choroby srdeční, ale i cerebrovaskulární ischemické choroby a periferních vaskulárních onemocnění. Velmi zajímavé je, že odds ratio
(OR) pro periferní arteriální onemocnění u pacientů s psoriázou (1,98) bylo větší než u pacientů
s dyslipidémií (1,81) a kuřáků (1,78).
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Důležité je také připomenout, že čím je závažnější forma psoriázy, tím je vyšší riziko vzniku IM
a CMP. Psoriáza je spojována s častějším výskytem aterosklerózy a kardiovaskulárních chorob
nejspíše na základě chronického zánětu. To potvrzuje i fakt, že vyšší riziko IM a CMP je popsáno
i u jiných zánětlivých chronických onemocnění,
např. revmatoidní artritidy. Psoriáza a ateroskleróza sdílí společné zánětlivé pochody. Zejména
prozánětlivé cytokiny, kam patří interferon gama,
TNF-alfa, IL-1 a IL-6, spouštějící psoriatický zánět,
se mohou podílet na vzniku aterosklerózy a jejích
projevů, jako je například akutní koronární syndrom. IL-12 a IL-23 jsou cytokiny, které se zásadním způsobem podílí na patogenezi psoriázy. Navíc
tyto cytokiny aktivují Th17 a snižují funkci Treg.
Tato nerovnováha již byla také popsána u akutního
koronárního syndromu.
Nealkoholická jaterní choroba (NAFLD)
Psoriáza je spojena nejen s metabolickými poruchami jako je obezita, hyperlipidémie a diabetes
mellitus, ale také s chorobami jater.(9, 10) Mezi nejčastější hepatopatie v západních zemích, postihující až jednu třetinu celkové populace a ještě častěji
pacienty s psoriázou, je nealkoholická jaterní choroba (NAFLD). Považuje se za jaterní příznak metabolického syndromu. U psoriázy je popsán výskyt
od 47 do 59 %. Gisondi et al. potvrdili, že prevalence NAFLD je vyšší u pacientů s psoriázou než
u kontrolní skupiny (44 % vs. 26 %). Dobrým nástrojem pro její včasné odhalení je NAFLD skóre,
což je neinvazivní skórovací systém, který podle
věku, BMI, přítomnosti cukrovky a laboratorních
hodnot ALT, AST, albuminu a počtu trombocytů dokáže odhadnout riziko jaterní fibrózy. Existují hypotézy, že prozánětlivé cytokiny, jako je TNF-alfa, IL-6
a adipokiny, jsou nadměrně exprimované u pacientů
s psoriázou a mohou být společnými prostředníky
mezi inzulinovou rezistencí a NAFLD. Navíc psoriatičtí pacienti s nealkoholickou jaterní steatózou mají
často vyšší hladinu CRP, závažnější formu psoriázy
a trpí častěji metabolickým syndromem.
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Diagnostikovat nealkoholické onemocnění jater
u pacientů s psoriázou je důležité, protože tito pacienti jsou již tak ve vyšším riziku tromboembolických příhod a NAFLD ještě zvyšuje toto riziko. Také
v případě potvrzení NAFLD budou možnosti léčby lupénky pro pacienta pravděpodobně odlišné,
protože NAFLD, obezita a diabetes jsou rizikovými
faktory pro vznik jaterní fibrózy u pacientů léčených
metotrexátem. Nejlepší léčebná varianta pro takovéto pacienty je biologická terapie.
Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba
U pacientů trpících psoriázou je v literatuře popsána
vyšší incidence ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby oproti normální populaci. Uvažuje se o společné patogenetické dráze a souvislosti s chronickým
zánětem. Ve studii, kde byla sledována incidence
zánětlivých onemocněni střev (IBD) u 12 502
psoriatických pacientů v porovnání s kontrolní
skupinou 24 287 osob, byl zjištěn výrazně vyšší
výskyt ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby ve
skupině s psoriázou. Společné patofyziologické
mechanismy dokládá i účinnost biologické terapie anti-TNF-alfa jak u psoriázy, tak i u IBD. Také
ustekinumab (protilátka proti IL 12/23), který je již
delší dobu používán k léčbě psoriázy, se nově používá i v léčbě Crohnovy choroby.(11)
Psychiatrická onemocnění
Psoriáza výrazně snižuje kvalitu života pacienta.
Pacienti s lupénkou často trpí psychosociálními poruchami jako je zvýšená anxiozita, deprese
a strach z každodenních aktivit, protože se bojí, že
budou vzbuzovat v běžné populaci negativní emoce. Uvádí se, že až 80 % pacientů má problémy
s navázáním sociálních kontaktů a že psoriatičtí
pacienti často trpí depresí. Popisuje se vyšší riziko
vzniku psoriázy u pacientů trpících silnou depresí.
(12)
Údaje máme i z průzkumu u českých pacientů
a lékařů, kde bylo zjištěno, že lékaři často vidí snížené sebehodnocení, pocity viny a zklamání, váznoucí slovní a oční kontakt, intenzivní pocity hněvu
– hostilitu, zvýšené sebepozorování a nadměrnou

Chronická obstrukční plicní choroba
a obstrukční spánková apnoe
V posledních letech se začaly objevovat ve světové literatuře důkazy o tom, že psoriatičtí pacienti
trpí kromě již zmiňovaných komorbidit i chorobami dýchacího systému. Při porovnání přítomnosti chronické obstrukční plicní choroby (COPD)
u 12 502 nemocných s lupénkou a 24 287 zdravých kontrol byla zjištěna výrazně vyšší incidence
u pacientů s psoriázou.(13) Chronická obstrukční
plicní choroba se dnes považuje za autoimunitní onemocnění s chronickým zánětlivým stavem
podobně jako revmatoidní artritida nebo psoriáza.
Bylo zjištěno, že prozánětlivé cytokiny jako je CRP,
TNF-alfa, IL-6 a IL-8 se podílejí nejen na etiopatogenetických pochodech vzniku lupénky, ale také
COPD. Pacienti s psoriázou častěji trpí obstrukční
spánkovou apnoí. V jedné studii, do níž bylo zařazeno 12 336 pacientů s lupénkou a 24 008 kontrolních osob, mělo obstrukční spánkovou apnoi
2,7 % pacientů s psoriázou proti 1,5 % v kontrolní
skupině.(14)
Praktické aspekty pro screening
komorbidit v ordinaci dermatologa
Kožní lékař může často jako první zjistit přítomnost
komorbidit. Při prvním vyšetření pacienta s psoriázou je vhodné změřit krevní tlak a provést základní
screening na výše uvedené choroby, zejména na
diabetes a hyperlipidémie.(16) Ultrazvukové vyšetření břicha pak může odhalit nealkoholickou jaterní
steatózou.
Léčba psoriázy u pacienta s komorbiditami
Přítomnost komorbidit hraje velkou roli ve výběru
systémové léčby psoriázy. Je třeba hledat terapii,
která nezhorší danou komorbiditu a v ideálním
případě bude přínosná pro obě choroby. Klasická
systémová terapie (např. cyklosporin) může mít
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inzerce

péči o kůži. Kvalitu života pacienta s psoriázou dále
snižují poruchy spánku, mimo jiné v důsledku svědění ložisek psoriázy.

negativní dopad na kardiovaskulární komorbidi- že anti TNF-alfa terapie snižuje inzulinovou rety. Je třeba brát v úvahu četné lékové interakce zistenci. Také secukinumab, což je anti- IL 17A,
s léky, které pacient užívá pro přidružené choro- má příznivý efekt na zlepšení endoteliální funkby. Acitretin může zhoršit hyperlipidémii a meto- ce. Stejným biologickým preparátem lze léčit
trexát je nutno podávat s opatrností u pacientů i komorbidity psoriázy. Etanercept, adalimumab,
s nealkoholickou jaterní chorobou. Nejlepším infliximab, ustekinumab, secukinumab a ixekizuřešením u takovýchto pacientů se jeví biologic- mab jsou indikované i k léčbě psoriatické artriká terapie. Zejména u anti TNF-alfa preparátů se tidy, adalimumab a infliximab pro zánětlivé onev literatuře množí informace o tom, že nejen ne- mocnění střev a ustekinumab je registrován pro
mají negativní dopad na komorbidity u psoriázy, léčbu Crohnovy choroby.
ale mohly by mít i příznivý efekt, například u kardiovaskulárních chorob.
Anti TNF-alfa léčba snižuje systémoProf. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
vý zánět u psoriázy na několika úrovDoc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
ních a tím by mohla snížit i možná
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
kardiovaskulární rizika. Je popsáno,
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NEZBYTNOST OBJEKTIVNÍHO MĚŘENÍ

DOSAŽENÉ LÉČEBNÉ KOMPRESE

NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ ÚVAHY A INFORMACE O TERAPII
Resl, V.1, Drobičková, K.1, Bláhová, E.1,Soukup, R.2, Leba, M.1, Blecha, T.3, Řeboun, J.3
1
Fakulta zdravotnických studií ZCU Plzeň
2
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)
3
Fakulta elektrotechniky ZCU Plzeň

SOUHRN: Článek uvádí rozbor všech známých i nových vlivů, které se podílejí na výsledné
léčbě pomocí komprese. Efekt terapie je také závislý na schopnostech pacienta a na teoretických
i praktických dovednostech zdravotníků. Zásadní je výběr kompresních pomůcek, materiálu a jejich
vlastností. Některé způsoby komprese (jako 4LB terapie) se u nás málo používají. Až nepřehledný
soubor možných skutečností ovlivňujících léčbu vede k myšlence nezbytnosti měření a ke zkoumání
nových technických možností zjistit, jakou vlastně kompresi používáme a optimalizovat ji jak vzhledem
k diagnóze, tak k individualitě pacienta.
KLÍČOVÁ SLOVA: chronická žilní insuficience – kompresivní bandáž – kompresivní punčochy
– vícevrstevná komprese (4LB systémy) – senzory komprese – měření komprese – hojení ran –
kontraindikace
Summary: The article features analysis of all noted as well as new factors that influence treatment
results by means of compression. The therapy outcome is last but not least dependent upon abilities of
patient and on theoretic and practical skills of medical staff members. Selection of compression utilities,
materials and their characteristics are fundamental. Some of compression means (like 4LB therapy) are
sparsely used in the Czech Republic. Rather complicated set of variables biasing the therapy leads to the
idea of measurement necessity to cogitate on new technical options revealing what for compression we
actually use and to optimize it in relation to both diagnosis and patient indiviuality.
Key words: compression bandaging – four-layer systém – chronic venous insufficiency – venous
ulceration – pathophysiology of compression – wound healing – medical compression socks –
contraindication

Základní princip komprese působí proti gravitaci a podporuje
normální návrat krve k srdci a v žilním i v lymfatickém systému
vede ke zlepšení průtoku a redukci otoku.
Kompresní terapie převážně žilních poruch je
založena na anatomických, fyziologických,
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patofyziologických a fyzikálních znalostech funkce
žilního i lymfatického systému. Tyto skutečnosti

negativní atmosferický tlak v hrudníku při nádechu. (Tab.1)(38, 66) Funkci svalové pumpy zhoršuje
nečinnost, nehybnost, abnormální chůze, kloubní
změny, obezita!

Rozhodujícím faktorem toku krve je svalově –
kloubní pumpa. Porucha se nazývá phleboarthrosis (Obr. 1). Při stahu svalů (svalové systole) se
stlačením žil posunuje krev k srdci a v diastole
(uvolnění svalů) se krev nasává z periferie. Funkční chlopně zabrání zpětnému toku – refluxu krve.
Z celého objemu krve v DK – až 90 % žilního návratu – obstará právě svalová pumpa, část pak

Tab. 1

Obr. 1

jsou obecně známé a jsou součástí všech dermatologických učebnic. Připomínáme jen nejdůležitější fakta a základní pojmy nutné k pochopení,
konstrukci i indikacím léčebné komprese: anatomie povrchových a hlubokých žil dolních končetin
(DK), resp. subfasciální venózní systém, význam
a funkce chlopní a jejich počet, spojovací perforátory (cca 150 v širším okolí kotníků a lýtka, z nichž
nejdůležitější: Cocket I.-III., May, Boyd se nacházejí
v tzv. Lintonově linii a mohou být při insuficienci
i příčinou bércových vředů.(66, 67)

Nezbytnost objektivního měření dosažené léčebné komprese
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O proudění, resp. posunu sloupce krve je možné
se přesvědčit bidirekcionálním (duplexním) ultrazvukovým vyšetřením, příp. doplněným o fotopletysmografii, okluzivní pletysmografii nebo o různé
formy rheografie.(12, 20, 54, 66) Venózní tlaky se značně
mění při změně polohy těla (Obr. 2).(15, 33, 77, 79)

Obr. 2

Změny tlaku v závislosti na poloze těla (Vowden, upravil Resl)

Jestliže se člověk postaví, dojde ke značnému
vzrůstu tlaku v žilách, protože začne působit gravitace, která nahromadí krev distálně. U neporušených žil při chůzi, nebo cvičení (špička-pata), klesne tlak ve stoje z původních 80–90 mmHg cca na
20–30 mmHg (ambulatorní venózní tlak), kdežto
u CHVI klesne pouze asi na 50 mmHg. Lze tak
odhalit, zda insuficience je opravitelná operativně, příp. skleroterapií, nebo ji lze ovlivnit (třeba
i s ohledem na celkový stav pacienta) „pouze“ konzervativně kompresivní terapií. Zvýšený žilní tlak
i při chůzi se označuje jako ambulatorní chronická
žilní hypertenze.(1, 6, 17, 66, 79)
Při poruše (zánět, varixy) dochází k povrchní nebo
k hluboké insuficienci žil, příp. perforátorů, s důsledky pro tkáňovou výživu, tj. postupně se vyvíjejí
3(4) stadia chronické venózní insuficience. Její třídění se postupně vyvíjelo a je uvedeno v četných
literárních pramenech, např. Widmerova (1978),
Porterova (1988) klasifikace, většinou rozdělení
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na tři stadia nebo posléze z roku 1994/1995 CEAP
klasifikace (Tab 2, Tab 3).(3, 5, 16, 44, 69, 80)
Význam a nutnost řešení CHVI vyplývá z jejího
epidemiologického výskytu, komplikací i ekonomických dopadů. 3/4 všech vředů na noze jsou žilního původu.(20, 37, 43) Množství kolísá mezi 1,5–3 %
populace, 4–5 % jedinců je starších 80 let, až 50 %
dospělých má nějaké příznaky CHVI a 1 % z nich
může za život trpět venózním vředem. S vředy se
setkáváme častěji u žen.(10, 20, 24, 31) Nejvyšší komorbidita je s obezitou.(6, 20, 24, 36, 42, 77)
Fyziologickou funkcí krevního řečiště je udržení
rovnováhy filtrace, tj. přísunu a odvodu tekutiny a bílkovin ve tkáních. Zvýšení transmurálního
tlaku (trombóza, kardiální insuficience, poruchy
chlopní /varixy/ a zejména nedostatečná funkce
svalové pumpy vedou k nerovnováze výživy, špatnému odvodu metabolitů a k lokální ischemizaci.
Zvýšená kapilární permeabilita tekutin a proteinů

postupně vede k hyperpigmentaci, sklerotizaci
a změnám vzhledu kůže (stasis dermatitis, ekzém), příp. až ke vniku ulcerace. Spolupodílet se
mohou i další změny onkotických poměrů, jako
poruchy nefrogenní, dysproteinemie, hematologická onemocnění, záněty, diabetes, ale i lymfatická onemocnění.(66) Upravit poměry proudění
krve lze radikálně invazivními nebo operativními
postupy (např. sklerotizace, operace varixů). Nelze-li je z nejrůznějších důvodů indikovat, zbývá
zatím jen konzervativní přístup pomocí některé
formy komprese.
Principy kompresivní léčby
Účelem léčby je řešit konzertvativně dlouhodobé
problémy s CHVI, zejména při léčbě vředů (bandáže), přičemž punčochy jsou určeny hlavně jako
prevence recidiv a postupu CHVI, včetně tromboembolické nemoci. Systém aplikovaný na DK zvyšuje tlak na kůži a podkoží a působí proti gravitaci.
Může pomoci zvládnout subjektivní příznaky a zlepšit odtok tekutiny z končetin (Obr. 4).
Nejběžnější formy komprese jsou:
a) bandáže na celé končetině, nebo jen pod kolenem

je třeba změřit DK v jasně daných lokalitách (viz
Obr. 5, Obr. 13) a podle indikací zvolit požadovanou
kompresivní třídu (Tab. 4, Tab. 5, Obr. 12). Aplikaci
provádí pacient sám, někdy je obtížné navlékání
a problémy s ošetřováním kůže a jejích defektů.
Nevýhodou je také vyšší pořizovací cena.
c) přístrojová (dynamická) komprese /vakuově
kompresní terapie (VCT) a manžetové pneumatické
(PCT) jedno- nebo vícekomorové.(68)
Správně provedená komprese je základem léčby
a bylo prokázáno, že zlepšuje hojení vředů a redukuje recidivy.(37, 55) Bohužel se často komprese
v praxi používá neoptimálně pro nedostatek znalostí, praktických dovedností, důvěry nebo podle subjektivních vjemů pacientů. Nelze vyloučit i nebezpečí vyplývající z možných kontraindikací (viz ABI).
Kontraindikací komprese je především ischemická
choroba dolních končetin (ISCHDK).(82)
ABI index (Ankle Brachial Index) stanovujeme pro
každou dolní končetinu zvlášť, přičemž do čitatele
zlomku vkládáme naměřenou hodnotu u kotníku,
do jmenovatele vyšší hodnotu systolického tlaku
z horní končetiny (nerozhoduje, zda levé nebo pravé).

Chronická venózní insuficience

I.

stadium:
metličky pod vnitřním kotníkem, corona phlebectatica, městnání subfasciálně, otok

II.

stadium:
dermoskleróza, lipodermatoskleróza, pigmentace, pachydermia, capillaritis alba, pseudosarcoma Kaposi, stasis dermatitis, eczema contactum, eczema microbiale

III.

stadium:
ulcus cruris varicosum et postphlebiticum, cicatrix

Nezbytnost objektivního měření dosažené léčebné komprese

Tab. 2

b) elastické punčochy, resp. kompresivní kalhoty,
které jsou vyráběny v různých velikostech a kompresivních třídách. Ke správnému výběru pomůcky

15

Tab. 3

(C-klinická, E-etiologická, A-anatomická, P-patologická klasifikace CHVI)
Schématicky jsou základní procesy u CHVI vyjádřeny na Obr. 3(66, 67)

Normální hodnota ABI indexu je 1–1,29 (za hraniční hodnotu se považuje 0,91–0,99), proto
jednoznačně patologickou hodnotou ABI indexu –
svědčící pro přítomnost ICHDK – je hodnota pod
0,9. Stanovení ABI indexu je jednoduché. Pacienta
vyšetřujeme vleže po několikaminutovém zklidnění.
Manžety k měření tlaku přiložíme na horní a dolní
končetiny a změříme hodnoty systolického tlaku
nejlépe za pomocí Dopplera.(28, 29, 30, 78)
Nově se místo ABI doporučuje měřit systolický
tlak na prstech DK, nebo kotníku (riziková hodnota
je méně než 30mmHg).(23, 76, 82)
Pro pochopení funkce cévního systému se uplatňují dva základní fyzikální zákony: podle Blaise
Pascala (1623–1662) a Pierre Simon de Laplace
(1749–1827).(18)

16

Referátový výběr
z dermatovenerologie

6| 2019

Druhy a technika obvazů
Základní obecná pravidla
1) obvaz přikládáme při dorsální flexi v talokrurálním kloubu
2) účelem obvazu je být především pevnou oporou
svalů lýtka, které jsou nejdůležitější pro podporu
svalové pumpy
3) základem kompresivní léčby je obvaz bérce,
přičemž má vykonávaný přítlak plynule klesat od
kotníku po koleno (podle standardů)
4) jednotlivé túry (otáčky) se mají překrývat z poloviny až ze dvou třetin a mezi túrami nesmí vznikat
mezery
5) vzhledem k velikosti a obvodu nohy se používají
2 obvazy délky 5 m, nebo jeden 10m. Druhý obvaz
může být veden od kolena distálně a zčásti kryje
první. Na nártu se doporučuje šířka 8 cm, na bérec
a stehno 12–14cm
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Efektivní terapie psoriázy
Vysoká účinnost 1,2 • Rychlý nástup účinku 3
• Pohodlná aplikace
Název přípravku: Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna. Složení: Jeden gram kožní pěny obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni
dipropionas). Léková forma: Kožní pěna. Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. Dávkování: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týdny. Maximální denní dávka nemá překročit 15 g, tj.
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny. 15 g odpovídá množství, které je z nádobky aplikováno, pokud je aplikátor zcela stlačen po dobu zhruba jedné minuty. Dvousekundová aplikace odpovídá přibližně množství 0,5 g.
0,5 g pěny má pokrýt plochu kůže odpovídající přibližně velikosti dlaně dospělého člověka. Pokud jsou používány další topické přípravky s obsahem kacipotriolu, celková denní dávka kalcipotriolu nemá překročit 15 g. Celková ošetřená
plocha těla nemá překročit 30 %. Porucha funkce ledvin a jater: Bezpečnost a účinnost u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo těžkými poruchami funkce jater nebyla hodnocena. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost
u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Způsob podání: Před použitím je třeba nádobku protřepat po dobu několika sekund. Aplikuje se ze vzdálenosti nejméně 3 cm od kůže držením nádobky v jakémkoliv směru kromě horizontálního.
Koupání ani sprchování bezprostředně po aplikaci se nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Erytrodermická a pustulózní psoriáza. Vzhledem k obsahu kalcipotriolu je Enstilar
kontraindikován u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku. Vzhledem k obsahu kortikosteroidu je Enstilar kontraindikován při následujících stavech: virové (např. herpetické infekce nebo varicella) kožní léze, mykotické nebo
bakteriální kožní infekce, parazitární infekce, kožní projevy tuberkulózy, periorální dermatitida, atrofická kůže, atrofické strie, fragilita kožních žil, ichthyóza, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, vředy a rány. Zvláštní upozornění a opatření
pro použití: Kvůli systémové absorpci se mohou objevit i během topické léčby kortikosteroidy nežádoucí účinky, které byly pozorovány u systémové léčby kortikosteroidy, jako je suprese kůry nadledvin nebo porucha kompenzace diabetu
mellitu. Je nutné se vyhnout aplikaci pod okluzivní obvaz, na velké plochy poškozené kůže, na sliznice nebo do kožních záhybů. Nepoužívat na obličej a genitálie. Po každé aplikaci umýt ruce. Při léčbě psoriázy topickými kortikosteroidy
existuje po přerušení léčby riziko generalizované pustulózní psoriázy nebo rebound fenoménu. Doporučuje se vyhýbat nadměrné expozici přirozenému nebo umělému slunečnímu záření. Pomocnou látka butylhydroxytoluen může
způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznic. Interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Těhotenství a kojení: U těhotných žen není dostatek údajů. Enstilar se může používat během
těhotenství pouze, pokud očekávaný přínos vyváží případné riziko. Při předepisování přípravku Enstilar kojícím ženám je zapotřebí opatrnosti. Pacientka má být upozorněna, že během kojení nemá aplikovat Enstilar na pokožku prsou.
Nežádoucí účinky: Méně časté: folikulitida, hyperkalcemie, kožní hyperpigmentace, rebound fenomén, svědění v místě aplikace, podráždění v místě aplikace. Vzácné: hypersenzitivita. Nežádoucí účinky související s farmakologickou
třídou kalcipotriolu a betamethasonu: reakce v místě aplikace, pruritus, podráždění kůže, pocit pálení a píchání, suchá kůže, erytém, vyrážka, dermatitida, zhoršení psoriázy, fotosenzitivita, atrofie kůže, teleangiektazie, strie, folikulitida,
hypertrichóza, periorální dermatitida, alergické kontaktní dermatitidy, depigmentace a koloidních milia, hypersenzitivní reakce včetně velmi vzácných případů angioedému a faciálního edému, velmi vzácně systémové účinky způsobující
hyperkalcemii nebo hyperkalciurii, generalizovaná pustulózní psoriáza. Systémové reakce po topickém použití kortikosteroidů jsou u dospělých vzácné, avšak mohou být závažné (adrenokortikální suprese, katarakta, infekce, poruchy
kompenzace diabetu mellitu a zvýšení nitroočního tlaku). Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádobka: může se roztrhnout, pokud je vystavena horku. Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nepropichujte nebo nepalte ani po vyprázdnění. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. Neuchovávejte v blízkosti vzniku jisker, otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. V blízkosti
nádobky nekuřte. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: 46/254/16-C. Způsob výdeje a hrazení: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 10. 8. 2018. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte úplnou verzi souhrnu údajů o přípravku.
Reference:
1. Koo J et al. J Dermatolog Treat. 2016 Mar; 27(2): 120-127 | 2. Lebwohl MG et al. J Clin Aesthet Dermatol; in press: | 3. Leonardi C et al. J Drugs Dermatol 2015; 14: 1468-1477

Reklama na léčivý přípravek.

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

MAT-25147

Zkrácená informace o léčivém přípravku

Obr. 3

Schéma procesů při CHVI

6) podle diagnózy a požadovaného efektu, nebo polohy pacienta se volí obinadla s krátkým – (roztažnost do 90 %), středním – (roztažnost 90–140 %)
nebo dlouhým tahem (roztažnost nad 140 %)
7) svinutý obvaz je třeba utahovat při otáčkách
vždy na mediální nebo laterální straně nohy
8) obvaz má být z prodyšných meteriálů, neiritovat,
nesensibilizovat
Inleye
(polstrování, vycpávky, podložky, inleje)
Podle anatomie nohy se doporučují (podle ICC/
International Compression Club/nepřehánět!)(18)
vycpávky z pěny nebo vaty, které se podkládají
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v místech výrazně vystupujících kostí nebo šlach
(hrana tibie, Achillova šlacha, extenzory).(18) Podložky se vkládají také i pro zesílení komprese v místech bércových vředů (řada klinických zkušeností
a studií, sestřižení (zaoblení) hran houby přivrácené ke vředu, Holan).(22) Polstrováním se dosáhne
snížení přítlaku zvětšením poloměru, resp. zmenšením poloměru o polovinu způsobíme dvojnásobný tlak (zákon dle Laplace) (Obr. 7, Obr. 15).
Stručně nejčastější doporučené základní
přiložení dočasných obvazů
Existuje řada postupů přikládání obvazů,(34) nejvíce citované jsou podle Partsche, Sigga, Fischera,

První otáčka (Obr. 8) by měla zdvihat klenbu nohy
a má být vedena na patu a nárt. Na nárt se často podkládá polstrování. Pata má být vždy celá
kryta obvazem. Druhá túra se vede vzestupně
proximálně nad patou, třetí se vrací zpět na nárt,
další otáčky se kladou pevněji cirkulárně vzhůru,
případně se mohou překrývat klasovým způsobem, kdy se střídají otáčky sestupně a vzestupně.
Překrývání jednotlivých otáček má být minimálně
ze 2/3. Úroveň přitahování má být dostatečná,
aby komprese měla smysl. Přitahování uskutečnit
vždy na mediální a laterální straně nohy. Na lýtku,
těsně nad obvazem, se utahováním tvoří kožní lalok. Prsty nemocného se mohou zbarvit lividně,
přičemž při chůzi zrůžoví. Rozhodně by se neměla dostavit bolest, která nastává u ischemických
nebo někdy i u smíšených poruch. V prevenci

poškození, resp. zjištění kontraindikací se doporučuje stanovit ABI.
V praxi se ještě dále užívají trvalé obvazy, které
vyžadují praktické zaškolení v technice přikládání.
Používají se neklouzavé pěnové, lepící, případně
zinkoklihové materiály. Posledně jmenované jsou
vlastně textilní krátkotažné obvazy se zinkoklihem, přikládají se vlhké a vysušením ztuhnou. Lze
s nimi docílit vysoké tlaky a významnou účinnost.
Propracovaný způsob přikládání je např. podle
H. Fischera (Obr. 9).
Druhy kompresivních materiálů
a) kompresivní bandáže
Jde o ochranné dlouhé pruhy látky navinuté kolem
končetiny. Aplikují se tak, že se překrývají, aby se
netvořily mezery. Mohou být přiloženy ve vrstvách,
příp. s vložením dalších materiálů (vata, gáza,
inleye), čímž vznikají vícevrstvové systémy (tj.
čtyřvrstvé a dvouvrstvé obvazové systémy (2–4 LB
systémy – viz níže). Ve své podstatě v praxi

Souhrn efektu komprese
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Obr. 4

Harbicha(66), apod. Nejčastěji se doporučuje postup
obvazové techniky podle našich předních flebologů
(Holan, Horáková, Horáček, Sejček, Strejček a dalších):(66)
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Obr. 5

Pokles hydrostatického tlaku
na končetině proximálním směrem
(podle Horákové)

neexistují jednovrstevné obvazy, proto se raději
hovoří o komponentech kompresních systémů.(82)
b) kompresivní stávkové (pletené) zboží
– punčochy (kalhoty)
Jde vlastně o pletené ošacení, které má anatomické tvarování s kompresivními účinky a je oblečeno
jako kus šatstva.(82)
Pružná/nepružná (dlouho/krátko roztažná)
komprese
Bandáže se rozdělují podle tažnosti na krátkotažné
a dlouhotažné, kde veličina tažnost představuje,
o kolik procent lze původní délku bandáže prodloužit z původní délky. Tažnost se vypočte:

Kompresní systémy mohou obsahovat pružné
nebo nepružné materiály nebo kombinaci obou:
elastické materiály, známé jako dlouhotažné
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Obr. 6

prodloužená délka - původní délka
tažnost = ---------------------------------- . 100 [%]
původní délka
Hydrostatická komprese podle Holana (22)

(dlouze roztažné), obsahují pružná vlákna (elastomer), která se mohou protáhnout (roztáhnout) přes
100 %. Při uvolnění napětí se pružná vlákna vrátí
(téměř) ke své originální délce. Navozují vysoký
klidový tlak a nízký pracovní tlak. Při pohybu vytváří menší odpor svalům. Jsou vhodné pro denní
nošení
nepružné materiály, známé jako krátkotažné,
obsahují málo nebo žádná pružná vlákna a zvětšení
délky je často značně menší než 100 % v napnutém
stavu. Navozují nízký klidový tlak a vysoký pracovní tlak. Účinkují na povrchový i hluboký žilní systém
a jsou vhodné jak pro mobilní, tak ležící pacienty
u pokročilých stadií žilních onemocnění. Jejich
aplikace vyžaduje zkušenost. Nesprávná aplikace
může vést ke vzniku druhotných komplikací. Poznámka: Již staří Egypťané mohli dosahovat nepružnými obvazy nevědomky dobrých léčebných
efektů.
Výhodou bandáží je malá pořizovací cena a možnost je využít bez ohledu na proporce končetiny.

Tab. 4

Indikace kompresivních punčoch ve vztahu ke kompresní třídě

Nevýhodou je nutná zkušenost s aplikací bandáží, kdy špatné provedení může znamenat zhoršení
průběhu nemoci.(38, 62)
Rozdíly mezi nepružnými a pružnými
kompresními systémy
Kompresní systémy mohou tedy obsahovat nepružné a pružné materiály. Nejvyšší tlaky a optimální funkci získáme ve vícevrstevných systémech, které jsou složené hlavně z nepružných
materiálů, ale vysoký přítlak lze dosáhnout i při
pružných součástech systému. Nepružná bandáž má vysokou tuhost (neohebnost) ve srovnání
s pružným obvazem. Tuhost můžeme vyjádřit měřením statického indexu tuhosti (SSI)(Obr. 10).
Měří se na rozhraní mezi obvazem a kůži (meziplošný tlak – interface) vleže a vestoje. SSI je rozdíl mezi dvěma měřeními.(57)
Tuhost materiálu představuje rozdíl mezi pracovním a klidovým tlakem. Změny tuhosti se docílí způsobem pletení. Punčochy pletené dokola
mají nízkou kompresní třídu; nízkou mají rovněž

Nezbytnost objektivního měření dosažené léčebné komprese
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elastické bandáže. Punčochy vysoké kompresní
třídy jsou pletené plošně a také vícevrstevné bandáže mají vyšší tuhost.(57, 70)

Obr. 7

Z popsaných skutečností vyplývá, že kompresní
terapeutické systémy s vysokým SSI (nepružný
nebo vícevrstvý systém bandáží) budou produkovat vyšší tlaky během stání a nižší tlaky vleže než systémy s nižším SSI (pružný systém).
Efektivita komprese se dosáhne přesnou aplikací
obvazového systému, který by měl poskytnout
nějakou kompresi v klidu, ale efektivně pracovat
během chůze (pohybu). Všechny kompresivní
terapeutické systémy toho dosáhnou v nějakému
rozsahu a volba bandáže nebo punčoch vyžaduje individuální výběr. Systémy, které jsou vysoce
účinné dobře popsala prof. Moffat a byly vyvinuty
ve Velké Britanii důsledně na nekomerční bázi.(39,
40)
Jsou široce a s úspěchem používány ve světě
(např. v USA, Indii, ve španělsky mluvících zemích – Argentina). U nás jsou obvazy sice dostupné, ale skoro neznámé. 2-4 LB systémy
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(Multi-Layer-Compression-Band, Four-layer bandaging, Multicomponent bandge systems, Mehrkomponentensysteme) (Obr.11), se mnohdy
nevědomky používají, ale princip kompresního
systému není dostatečně vysvětlen a často jsou
skrytě zařazeny do jiných popisů způsobů a druhů (vícevrstevných) bandáží. Širokému použití
brání nutnost zácviku aplikace obvazů a pacienti
si nejsou schopni systém správně sami přiložit.
Zařazení do běžného léčebného arzenálu brání
i značná cena obvazů. Vícevrstevné obvazy jsou
uvedeny rovněž ve standardech řady zemí, např.
Německo, Skotsko.(12, 54)
Doporučené tlaky a kompresní třídy
Kompresní terapeutické systémy lze také roztřídit
podle produkovaného tlaku na modelu končetiny
na kotníku při laboratorním testování. Bohužel je
nomenklatura dosti nejednotná a doporučené tlaky
se v literatuře zcela neshodují. Mezinárodní konsenzuální skupina doporučila systém kategorizace
kompresivních obvazových systémů (Tab. 5).(82)

Demonstrace fyzikálních zákonů komprese,(18) (modifikace Resl)
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Kategorie		
Nejmírnější		
Mírný			
Silný			
Velmi silný		

Tlak
< 20mmHg
≥ 20-40mmHg
≥ 40-60mmHg
≥ 60mmHg

Elastické kompresní punčochy mají lékařsky
schválený klesající kompresní gradient od distálních partií proximálně. Komprese je určena na kůži
v okolí kotníku (v místě B Obr. 12) (Comitee Eropean de Normalisation (CEN) ENV 12718. Podle
standardu JEADV z roku 2016(20) jsou kompresní
třídy uvedeny:
Kompresní třída A (lehká) 10–14 mmHg (13–
19hPa – je antitrombózní bez tlakového gradientu!
Třída I.
Třída II.
Třída III.
Třída IV.

(mírná) 15–21mmHg (20–28hPa)
(střední) 23–32mmHg (31–43hPa)
(silná) 34–46mmHg (45–61 hPa)
(extra silná) 49mmHg ( 65hPa)

Třídění kompresivního stávkového (pleteného)
zboží je také rozdílné v různých zemích. Pro toto
zboží se doporučuje nejméně 18– 24 mmHg a až
35 mmHg u kotníku pro prevenci bércových vředů.(12, 20, 41, 54)
Interface tlaky (Tlaky na rozhraní,
resp. pod obvazem)
Normálně se kompresní tlak projeví jako meziplošný (interface) tlak mezi bandáží nebo punčochou
a kůží. Lze jej formulovat s využitím zákona dle
Laplace:

Ideální by bylo mít informace, jakého tlaku dosahujeme kompresními systémy uvnitř končetiny.
Taková měření jsou ale invazivní. Měří se proto
tlak mezi kompresivním systémem a kůží a je interpretován jako tlak vnitřní. Zatím se interface tlak,
resp. podobvazový tlak, v praxi zřídkakdy měří.
Řada autorů se snaží hodnoty tlaků objektivizovat
nejrůznějšími přístupy – viz níže tenzometry. Nedávno popsal Chassagne et al. nový numerický
a experimentální přístup, porovnáním simulace
mechanického chování modelu končetiny společně s aplikovanou bandáží vytvořené v programu
Matlab® (Mathworks, USA) se skutečně změřenými tlaky pomocí tenzometru Picopress. Byly zjistěny asi 20% rozdíly s výpočtem interface tlaků dle
Laplace. Výpočet porovnali s naskenovaným 3D
modelem končetiny při přiložení různých tlakových
obvazů. Získali tak barevné obrazy končetiny, porovnatelné s barevnou škálou lokálně dosažených
tlaků.(25)
inzerce

Účinné řešení
problémů
při Tinea
Versicolor

Vitella
Versi

Mediket
Versi

P: interface tlak v mmHg nebo hPa
TW: tense (N) na jednotku šířky
R: radius v m
α : koeficient (proporcionální)(20)

Gel pro kůži s Tinea

Nezbytnost objektivního měření dosažené
léčebné komprese

www.mediket.cz • www.vitella.cz

versicolor

&

Mycí gel pro kůži
s Tinea versicolor

Obr. 8

Domyslíme-li všechny uvedenné skutečnosti, můžeme vyvodit další souvislosti, význam a dopady
kompresních systémů:
a) funkce obvazů je ovlivněna druhem pomůcky
(bandáž, punčocha), jejich vlastnostmi a technikou
aplikace
b) tuhý obal (futrál) bérce má maximální efekt při
pohybu svalů. Během aktivního nebo pasivního
cvičení kontrahované svaly vedou ke vzrůstu obvodu lýtka. Přiložíme-li kompresi s vysokým SSI na
DK, svaly pracují proti rigidní trubici a ke zvětšení
obvodu lýtka nedojde. Pohyb svalů vytváří tlakovou vlnu a vnější tlak se rozloží všemi směry dle
Pascala. Výsledkem je redukce průměru žil v DK,
podpora a návrat krve k srdci, tj. snížení objemu
krve v DK, zvýšení množství a rychlosti krve protékající žilami.(57, 70)
Tento princip potvrzuje, že pohyb a cvičení příznivě ovlivňují výsledek hojení vředů. Kompresní
systémy s vysokým SSI jsou schopné vytvořit
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výraznější účinek v průběhu cvičení (vrcholy tlaku jsou vyšší a prohlubně nižší) oproti elastickým
(dlouhotažným) materiálům. Z klinické praxe víme,
že neelastické materiály vykonávají lepší pracovní
tlak, rychleji redukují otok a obvod DK. V materiálu
bandáže není žádný elastomer, a proto se udržuje
pozice obvazu.
Souhrn vlastností a funkcí:
kompresivní terapie má dva mechanismy působení: statický účinek nebo klidový tlak a dynamický
efekt z důvodu změny obvodu nohy během chůze
aplikovaný zevní tlak zvětší tlak v končetině. Ten
je distribuován rovnoměrně, podle
Pascalova zákona
zvýšení tlaku v končetině zvětší sílu vytlačující
kapalinu z DK
obvazy s vysokým SSI (nepružné) jsou schopné zůstávat rigidní z důvodů nedostatku své roztažnosti (pružnosti). To jim dovoluje generovat vysoké střídavé pracovní tlaky a nízké relaxační tlaky
(zlepšující se komfort a účinnost lýtkové svalové
pumpy)

obvazy s nízkým SSI poskytují konstantní tlak,
udržují terapeutickou úroveň komprese v klidu, ale
s méně vyznačenými změnami v tlaku během cvičení

Komprese podle H. Fischera

užívaných kompresivních materiálů, šíře bandáže,
stupně překrytí/množství vrstev obvazu a stupně
aplikovaného napětí (Obr.14).(77)

Index tuhosti (SSI) a rozdíly v materiálech obvazů

Nezbytnost objektivního měření dosažené léčebné komprese

Obr. 10

Jestliže bychom teoreticky aplikovali kompresivní
obvaz se stejným napětím vzhůru na celou DK,
nastane automaticky postupné snížení tlaku od
kotníku po koleno, tj. vznikne tzv. postupná „graduovaná“ komprese“.(18, 22, 24, 47) Je to proto, že
obvod nohy v lýtku je větší (vytvoří se menší tlak)
než na kotníku (vyšší tlak). Tyto změny vyplývají
z Laplaceova zákona. Zákon nám pomáhá rovněž
porozumět, jak se meziplošné tlaky mění podle
velikosti (šíře) končetiny (dle poloměrů křivosti)
u kotníku na lýtku, podle vlastností a charakteru

Obr. 9

Všeobecně (guidelines) uvádí, že při kompresivní
terapii by měl být tlak u kotníku vyšší než nad lýtkem, resp. se kraniálně snižovat (100% u kotníku,
40% pod kolenem (Obr. 5, Obr. 13), např. dle Horákové.(24)
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Obr. 11

Vícevrstevné kompresní systémy

Obr. 12

V praxi se meziplošné tlaky ale běžně neměří.
V poslední době mnohé výzkumné práce naznačují,
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že je efektivnější dosáhnout vysokého tlaku hlavně
nad lýtkovými svaly ke zlepšení funkce žilní pumpy.

Kompresní tlaky dle standardu SRN (Hautarzt) a místa měření obvodů na končetině
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Obr. 13

Tlakový spád, druhy typy komprese – degresivní a progresivní

Bohužel ale zachování graduované komprese s vyššími tlaky nad lýtkem by mohlo způsobit poškození
nad kostními prominenciemi u kotníků. To vedlo
k úvahám o tzv. progresivní kompresi(18, 47) s nízkým tlakem nad kotníky a vyšším v oblasti lýtka.
Nicméně je nutný další výzkum, aby se tento přístup vyhodnotil, vzhledem k účinnosti hojení bércových vředů, redukci otoků a ev. jiným nepříznivým vlivům.(47, 48)
Tlakové poškození a obvod končetiny
Ze vztahů mezi obvodem a tlakem obvazu může
podle zákona dle Laplace pramenit tlakové poškození končetiny zejména nad kostními výstupky. Na průřezu DK vidíme, že jsou nepravidelně
formované. Na oblasti končetiny, které odpovídají
menším kruhům, dolehne vyšší tlak produkovaný
kompresivním terapeutickým systémem (Obr. 15).
(71)
To vysvětluje, proč např. hřbet tibie nebo mediální kotník jsou více vystaveny vyššímu tlaku,
naopak bezprostředně oblast vedle nedostane dostatečnou kompresi. Tyto vztahy popsal již Holan(22)

a zároveň tím prokazoval, že oblasti s malým tlakem inklinují právě k výskytu vředů. Z těchto důvodů, tj. nejen ochrany, ale k dosažení ideálního kruhového tvaru (průřezu) a k docílení rovnoměrného
stejného přítlaku se přikládají kolem prominencií
inleje (podložky, vycpávky) z vaty, gázy, molitanu.
Závěry pro praxi
Přiložení vycpávky (vaty) v oblastech rizika poškození tlakem může pomoci vyrovnat zakřivení
obvodu a snížit aplikovaný tlak kompresivním
terapeutickým systémem. Bandáž na veliké (rozměrné) noze vyžaduje vysoké napětí, aby byla
účinná, naopak tenká (štíhlá) inklinuje k poškození tlakem. Obvod končetiny nepřímo ovlivňuje
tlak pod obvazem (interface tlak). Oblasti s menším poloměrem křivosti (kostěné prominence),
mají větší pravděpodobnost poškození tlakem.
Při aplikaci bandáže se stejným napětím (tenzí)
na DK, bude tlak nejvyšší u kotníku a postupně
se sníží směrem nahoru na noze, což se definuje
jako postupná (graduovaná) komprese.

Nezbytnost objektivního měření dosažené léčebné komprese
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Obr. 14

Souhrn vlastností ideálního
kompresního systému
Systém by měl splňovat plnou funkčnost, tj. vhodnou přiměřenou kompresi vzhledem k diagnóze
i pohyblivosti. Efekt docílíme hlavně krátkotažnými
materiály podporou svalové pumpy a návratu krve
k srdci. Je důležitá zejména pohodlná chůze. Systémy musí být přizpůsobivé a tenké, aby usnadnily pohyb, minimalizovaly dopad na kvalitu života,
umožnily prodloužení cvičení a obvyklých aktivit
včetně nošení běžných oděvů a bot. Důležité je
zlepšit zejména rozsah pohybu v kotníku.(10, 66) Nepružné komponenty obvazů produkují vysoký SSI,
ale jsou flexibilní. Poskytují při chůzi masážní účinek, který je i efektivnější pro žilní návrat než elastický system.(58) Protože změny tlaku jsou závislé
zejména na pohybu svalů, resp. chůzi, potřebují
být sytémy přizpůsobitelné, což představuje i použitelnost v celém rozsahu velikostí a tvarů končetin,
při zachování nabídky terapeutické úrovně komprese bez nebezpečí škod. Měly by být aplikovatelné a funkční i na deformovaných končetinách.
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Bandáže by měly oddálit vznik recidivy u zhojených bércových vředů a i přes používané vysoké
tlaky by za pohybu i v klidu měly být pohodlné.
Systém by měl být nealergický. S přecitlivělostí
se lze setkat u materiálů s obsahem latexu. Proto je nutné zachovat v nabídce i materiály jiného
složení. Bandáže musí být trvanlivé a umožňovat
denní aktivity. Smeknutí obvazu nebo vznik mezer
může vést k poškození kůže, jejímu vyklenutí nebo
zhoršení kompresivního účinku. Škála zmíněných
skutečností, které ve výsledku mohou působit na
kompresní terapii, začíná být až nepřehledná. Tyto
skutečnosti se týkají nejen indikací, ale i volby materiálů a typů pomůcek a jejich konstrukce. Jaké
vlivy působí na výsledný kompresivní tlak se pokusíme rozdělit na data charakteru A) technického,
materiálového a B) medicínského.
Co všechno ovlivňuje výsledný tlak
kompresního obvazu?
A) technicko – materiálové příčiny a způsoby provedení

Vzájemné působení faktorů v kompresních systémech dle Laplace (Vowden, upravil Resl)
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materiál (druh, pružnost, nepružnost,
resp. krátkotažnost, dlouhotažnost, tuhost)
způsob vázání, množství vrstev (interface)
počet otáček a překrývání jednotlivých túr
napětí bandáže a její reproduktibilita
ústup otoku
talokrurální skloubení
pohyb, poloha těla (resp. gravitace)
rozměry končetin (extrémy)
Poznámka: na Obr. 16 je zobrazena výhodná pomůcka, většinou u nás skoro neznámá, která
usnadňuje udržet vhodnou kompresi při zachování
vytištěného obrazce při vázání bandáže.
B) medicínské problémy, nesrovnalosti, časté dotazy, úvahy, nedořešené a tradující se nedostateně
vědecky doložené postupy, mýty, dogmata a kontraverze
Tyto skutečnosti zejména zazněly na ICC meetingu
v Bruselu a jsou součásti mnoha dalších diskusí.(18)
Podporuje komprese hojení vředu?
Zjevně je lepší vysoká úroveň komprese pro hojení, ale i pro zábranu recidiv venózních vředů. Ve
vzpřímené poloze koreluje žilní ejekce s kompresí
i s tuhostí produktu. Nevíme, zda větší roli hraje
tlak nebo tuhost. Existuje řada studií, ale jen málo
z nich lze srovnávat.(18)

indikací komprese! Bezpečná je u ABI nad 0,5. Při
otoku a u smíšených ulcerací je tlak 30–40 mmHg
prospěšný. Záleží na stupni tepenného postižení.
Směrnice uvádějí, že obvazy nebo punčochy jsou
kontraindikované u pacientů s ABI <0,5 (kritickou
ischémií). Opatrnost je nutná u ABI 0,5–0,8. Poslední výzkum zjistil, že nepružné bandáže s kompresními tlaky až 40 mmHg jsou schopny zvětšit
tepenný průtok a žilní pumpa funguje u pacientů se
smíšenými vředy i u ABI 0,6–0,83. Lokální předpisy doporučují vyšetření u specialisty.(18)
Poznámka: nově se doporučuje měřit distální systolický tlak na prstech nebo na kotníku v mmHg,
je to lepší údaj než Index kotník/paže (ABI). Nemocní se systolickým tlakem mezi 60–100 mmHg
nad kotníkem tolerují bezpečně tuhý, neelastický
materiál při chůzi. Při otoku, u smíšených ulcerací, je při tlaku 30–40 mmHg komprese prospěšná
a bezpečná (tj. při ABPI nad 0,5). Dochází ke
inzerce

NOVINKA od

Mediket
Ictafoam

Je komprese nutná pouze u venózních vředů?
Naopak široká škála stavů, jejichž podstatou je žilní
hypertenze, vyžaduje rovněž kompresní terapii.(18)
Komprese není nutná po zhojení bércového vředu
Žilní hypertenze i při zhojení vředu trvá, je nezbytná další komprese z důvodu prevence recidivy
vředu.(18)
Pacienti i s mírnou tepennou chorobou by neměli
mít kompresi. Je komprese kontraindikací pro
tepennou okluzivní chorobu?
Tepenná okluzivní choroba není absolutní kontra-

Nezbytnost objektivního měření dosažené
léčebné komprese
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pro kůži těla, hlavy i obličeje.
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zvýšení žilního návratu i zvýšení arteriovenózního
gradientu.(76, 23, 82)
Komprese nad kotníkem má být vyšší než nad
lýtkem (tj. graduovaná komprese) – je to ale
skutečně optimální tlakový gradient pro hemodynamiku? Musí mít komprese tlakový spád (gradient) od distálních partií proximálně?
Dosud platilo a stále platí (viz standardy léčby),
že komprese má mít tlakový gradient s poklesem
tlaku od distální partie po proximální partie nohy
= degresivní komprese (vyplývá to logicky z hydrostatického spádu), jak prokazovali např. již Holan
a Horáková.(22, 24) Stále jsou tak konstruovány
i kompresivní punčochy. Nicméně klinická pozorování ukazují, že lýtkové svaly, které dodávají hlavní
účinek kompresní terapii, jsou pro docílení potřebného tlaku zjevně nejdůležitější. Tlak nad nimi
by měl být tedy vyšší než nad kotníkem. Ale další výzkum je nezbytný.(75) Někteří autoři prokazují
i u těžké CHVI, že je ejekce krve při vysokém tlaku
nad lýtkem větší. Tento koncept propagují autoři ze
sportovní medicíny.(19) Cauzan et al.(7, 8) v randomizované studii prokazoval, že by progresivní komprese (vyšší tlak pod kolenem, nižší na kotníku)
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mohla být účinější především u mobilních pacientů pro lepší redukci zpětného návratu krve. (Obě
komprese redukují o 9 mmHg ambulantní venózní
tlak – užívalo se: 25 mmHg na kotníku a 12 mmHg
na lýtku = degrese a obrácené hodnoty tlaků =
progrese). Zatím to bylo ale vyzkoušeno jen u 130
pohyblivých pacientů, efekt interface tlaků byl
srovnatelný u obou kompresí. Klinický dopad nikdo zatím nezhodnotil. Studie nedokládá ani zmenšení otoku či hojení vředů. Předpoklad může tedy
Obr. 16

Obr. 15

Průřez pravou DK ukazuje závislost vybavení tlaku na poloměru zakřivení(71)

Pomůcka obvazování
k zachování přítlaku

fungovat jen u mobilních pacientů (i s těžkou CHVI
byla stejná účinnost) Vysvětlení je možné tím, že
lýtkové žíly s více krví jsou více přístupné tlaku než
žíly u kotníku. Jsou ale nutná další měření, doplnění
klinických výsledků a šetření u imobilních pacientů.
Poznámka: ideální výsledky dávala dynamická
komprese (např. intermitentní pneumatická komprese), kdy se interface tlak měnil paralelně se
svalovým stahem. Rozdíly tlaku 15–30 mmHg.
Vyšší tlakové amplitudy a redukce ambulantní žilní hypertenze odpovídá tuhému materiálu. Z toho
pramení, že lepší by byly asi punčochy s vysokou
tuhostí, (18, 26) ale takové nebyly dosud vyvinuty.
Podobné výsledky také dávají krátkotažná obinadla
(hůře se ale aplikují, jak zdravotníky, tak i pacienty,
protože to vyžaduje znalosti a dovednost).
výsledky měření byly rovněž ověřovány na PC
„simulátoru žilního návratu“, který bere v úvahu
anatomii, fyziologii, rozměry, roztažitelnost žilní,
svalový stah, chlopenní funkce, viskozitu, polohu
subjektu, cvičení, tlaky, průtok.(25)

Obr. 17

Souhrn informací o tenzometrech

model neodhalil rozdíl mezi graduovanou a negraduovanou kompresí
účinná je zejména tzv. „dynamická komprese“ –
tlak se mění paralelně se svalovým stahem – docílí
se intermitentní pneumatickou kompresí, krátkotažnými obvazy, zinkoklihem, což vlastně již léta
známe (Holan22)
vyvíjejí se i punčochy s vysokou tuhostí
diskutabilní je tuhost v místě kotníku, zde by asi
byl lepší elastický materiál
Nepružné obvazy vykonávají nižší tlak
než pružné obvazy
Nepružné (krátkotažné) obvazy produkují vysoké
pracovní tlaky a nízké klidové tlaky. Velmi záleží na
způsobu přikládání, tj. i nepružný obvaz může být
přiložen s velmi vysokou silou a tím se docílí výsledný i vysoký finální podobvazový tlak. Je důležité a vhodné docílit zařazení a třídění také krátkotažných obvazů podle vykonávaného tlaku ve státních
standardech (tabulkách). Vysoký tlak mohou vykonávat rovněž nepružné materiály – „Bandážující,
ne bandáž vytváří tlak“.(21, 46, 59, 61, 67)
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Obr. 18

Souhrn vlastností ideálního senzoru

Vysvětlení: tuhost kompresního výrobku = rozdíl
mezi pracovním a klidovým tlakem. Bandáže nepružné, vícevrstevné, kombinace s elastickými
poskytují různou tuhost, důležité jsou obvazové interface tlaky. Je chybou řadit krátkotažné výrobky
mezi nízkou kompresní třídu až nulovou, proto jsou
klasifikační systémy komprese zastaralé!
Pacienti s nepohyblivostí v kotníku a immobilní
by měli být obvázováni pouze elastickými obvazy, protože nepružné obvazy budou neúčinné,
tj. nepohyblivý pacient potřebuje jen elastickou
kompresi?
Činnost nepružných bandáží souvisí s vrcholy tlaků dosažených uvnitř lýtkových svalů při kontrakci
svalů během pohybu v kotníku. Pacienti, kteří mají
omezený pohyb v kotníku, by měli mít spíše přiložen elastický obvaz, který by měl poskytnout stálou úroveň tlaku i při nepřítomnosti lýtkové svalové
kontrakce. Ale i pasivním pohybem v kotníku lze
při použití nepružných systémů docílit vhodných
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period tlakových změn. Přesto i pacienti s otoky
a na pojízdných křeslech mohou tolerovat i vysoké
tlaky okolo 60 mmHg pomocí nepružných obvazů,
intermitentních pump nebo mohou mít prospěch
z vícesložkových obvazů (stačí mnohdy aktivní nebo pasivní pohyby prstů).(59, 61) Pro pacienty
na lůžku je graduovaná komprese lepší (redukce
stázy, prevence trombózy). Logická je i při stání
v klidu, kdy působí proti hydrostatickému tlaku,
proti roztažení žil a proti otoku.
Ovlivňuje komprese více povrchní nebo
hluboké žíly?
Na základě měření MRI, 3D modelu objemové
kvantifikace a také měřením pomocí přístroje Picopress (Microlab, Italy) uvádějí Mosti, Uhl, Partsch,
že kompresí jsou více ovlivněny hluboké žíly, a to již
od 20 mmHg (redukce objemu). Tzn., že komprese redukuje objem hlubokých žil – ne povrchních
a křečových. Chceme-li docílit uzavření povrchních
žil, je nutné vložit lokální inleje (interface).(13, 48)

Lze o vlivnit lipoedém kompresí?
Dosud se předpokládalo, že tuková tkáň je nestlačitelná kompresí. Dvě studie to ale zpochybňují
a prokazují účinek.(11, 49) Tvrzení chce více studií,
je třeba odlišovat lymfodrenáž a kompresi! Tito
nemocní tolerují nižší i vyšší tlaky. Pozorování by
mohlo mít význam pro tvar končetin, kosmetiku,
pohyblivost. Charakteristické znaky lipoedému –
kapilární fragilita a spontánní, nebo vyprovokovaná
bolest lehkým zraněním jsou ovlivnitelné komplexní fyzikální léčbou.(72)

Komprese a lymfedém
– je lepší užívat vyšší kompresní tlak?
Přílišné zvyšování tlaku u lymfedému je kontraproduktivní, nižší se lépe snáší, nad 60 mmHg se
otok již nezmenšuje. Compliance je lepší při nižším
tlaku. Komprese ovlivňuje jiným prahem kapilární
filtraci (edém) a jiným lymfatickou drenáž.
Horní mez:
30–40 mmHg (nepružný materiál): horní končetina
50–60 mmHg (nepružný materiál): dolní končetina.(10, 35)

Ovlivňuje stav kůže při CHVI více statická nebo
dynamická komprese?
Komprese má nejen hemodynamický (mechanický) efekt, ale zřejmě působí i na celulární úrovni.
Zatímco intermitentní komprese vede k vazodialtaci
a uvolnění protizánětlivých mediátorů z endoteliálních buněk, také tlaky 10–20 mmHg redukuji otok
a 20–30 mmHg zlepšují mikrocirkulaci. I tuhé bandáže jsou dobře tolerované, redukují bolest a zánět.
Komprese ovlivňuje edém, zánět, bolest, léčí vředy,
neví se: zda ekzém, atrofie blanche, liposklerózu.
Ilustrace sběrače dat a sondy
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Obr. 19

Vyžaduje komprese pomocí bandáží nutně
také inleje?
Užívají se běžně, hlavně u multikomponentních
bandáží. Důvodem je prevence iatrogenního poškození (hlavně kůže), zlepšení distribuce tlaku
(viz zákon dle Laplace), mění tlak a tuhost vícevrstevných materiálů (což je hůře předvídatelné),
určeny jsou zejména k ochraně kostěných prominencí (zejména kotníku a hřbetu holeně). Obecně
se ale nadužívají. Neznamenají přílišné zlepšení
výkonu.(45, 50, 81)
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Chybí relevantní studie – máme jen empirické zkušenosti.(4, 63)

Obr. 20

Má komprese nohy zahrnovat chodidlo i kotník?
Všeobecně zažitá představa je, že spád podpory
proudu krve má být z distálních partií proximálně.
Také pružné punčochy jsou tak konstruovány. Učili jsme se, že komprese se přikládá od prstů, má
zdvíhat klenbu nohy, má být i přes patu, nejvyšší tlak má být u kotníku a výše postupně klesat.
Zřejmě zcela neplatí tradiční názor, že jen pružný
materiál díky elastickým vláknům může produkovat vysoký klidový tlak, zatímco nepružné bandáže
jsou neúčinné. (Např. nemocný s otoky nohou na
invalidním křesle toleruje kompresi až 60 mmHg
s nepružnými materiály. Dokonce pasivní nebo aktivní pohyb pouze prsty nohy zvýší tlak více, než
pod elastickým materiálem). Proto i nehybní snášejí vícesložkové bandáže i v noci. Tuhé bandáže
také redukují efektně bolest a zánět. Komprese
má být v gradientu od distální po proximální partie. Kompresní punčochy jsou již takto navrženy
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(výrobci ale podrobnosti tlakové a konstrukční
neuvádějí). Při zjišťování hladiny komprese na chodidle bylo objektivně zjištěno, že tlaky jsou menší
než na kotníku, většinou se uvádí 50–80 % tlaku
na kotníku jen ojediněle je uveden tlak 12 mmHg.
(12)
Navíc se zjistilo, že (II. třída punčoch) má tlaky
dorzálně a ventrálně stejné jako na lýtku, laterálně a mediálně jsou signifikantně vyšší (díky menším poloměrům). Lze říci, že situace ohledně síly
komprese na chodidle a kolem kotníku je nejasná.
Zmíněné informace skrývají mnoho nedořešených
otázek: kdy stlačit chodidlo, vztah k otoku (je jen
dočasný?), kdy je tlak škodlivý? Rozdíly tlaků mediálně, laterálně, indikace tlaku, požaduje se tlak
nad ránou, je někdy vhodná i nekomprese chodidla? Kdy docílíme lepší compliance? Jaký je vztah
k pohyblivosti a funkci svalové pumpy? Zatím standardy uvádějí, že bandáž má být i na chodile.(32)
Nepružný materiál vytváří nízký tlak v klidu?
Tuhost kompresního výrobku = rozdíl mezi pracovním a klidovým tlakem. Je chybou řadit krátkotažné

výrobky mezi nízkou kompresní třídu až nulovou.
Bandáže nepružné, vícevrstevné a v kombinaci
s elastickými poskytují různou tuhost. Je nezbytné si uvědomit, že bandážující, ne bandáž vytváří
tlak. Důležité jsou podobvazové interface tlaky.
Klasifikační systémy komprese jsou většinou zastaralé.(46, 60, 64)
Na zhojení vředu stačí nízký kompresní tlak?
V tomto směru jsou studie rozporuplné, těžko
srovnatelné. Je nutné uvádět jednotné charakteristiky nohou, žilních vředů (povrch, trvání), popis
materiálu použité komprese, hodnoty podbandážového tlaku.(51, 52, 53, 55)
Hojení vředů závisí na tuhosti nebo
na tlaku bandáže?
Tuhost je definována zvýšením tlaku během svalové aktivity (výrobci většinou neuvádějí, včetně
interface tlaků). Je ovlivněna množstvím vrstev.
Chybí ale jednoznačné výsledky (např. srovnání
variant nízké /vysoké tuhosti, nízkého a vyššího

Obr. 21

Přehled míst měření, druhy zátěže, počet probandů, kontroly

tlaku komprese a různého meziplošného tlaku).(51,
52, 53, 55)

Rozbor a důsledky uvedených skutečností
Ze shora probraných skutečností vyplývá, že je
nezbytné provést seriózní a srovnatelná měření za
pomoci vhodných přístrojů a sond. V tomto směru
probíhá ve světě intenzivní výzkum, který se snaží postihnout všechna, často protichůdná fakta
a množství informací řeší pomocí PC, 3D modelů
i magnetické rezonance.(13, 27, 65, 48, 74) Naší snahou
je alespoň částečně přispět k řešení problematiky,
která je jednou ze součástí výzkumného projektu MPO Trio s názvem „SeniorTex“ 2016–2020.
K výzkumu jsme přizvali i studentky ošetřovatelství
a hned na počátku jsme zjistili, že existují značné
nedostatky ve správném bandážování, že vůbec
nevíme, jaké tlaky komprese skutečně vykonává.
Při opakování obvazu u téhož jedince se nedocílí stejného přítlaku a navíc nic nevíme o změnách tlaků při delším nošení, praní, ani vzhledem
k příslušným indikacím, diagnóze, při pohybových
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Obr. 22

Přehled měření v lokalitě „C“ ve vztahu k poloze a zátěži cviky

aktivitách. Spíše ojedinělí výrobci bandáží vybavili obvazy vytištěným obrazcem (čtvercem, kruhem), jehož tvar se při bandážování má zachovat,
aby se docílilo stejného (požadovaného) přítlaku
(Obr.16). Z těchto skutečností vyplývá, že jedině
objektivním, stálým a obecně dostupným měřením můžeme dosáhnout kvalitních výsledků léčby.
Měření se provádí tenzometry. Historicky známe
škálu technických řešení, od použití rtuťových
a vodních manometrů, pneumatický převod informace z podložených kapslí pod obvazem, navinutých hadiček kolem nohy, až po současnost
s využitím elektrických veličin jako impedance
nebo kapacita (Obr. 17).
Aktuálně lze na trhu najít 4 nejpoužívanější měřící
aparatury používané ke kontrole komprese pod
bandáží. Jsou to Kikuhime® (TT Meditrade; Soro,
Dánsko), SIGaT tester® (Ganzoni; Winterthur,
Švýcarsko), PicoPress® (Microlab; Padua, Itálie)
a Pliance X® (Novel; Mnichov, Německo). První
3 pracují na pneumatickém principu měření tlaku,
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poslední využívá měření tlaku prostřednictvím
změn kapacity senzoru. Kikuhime® a PicoPress® se často užívají mnohými autory jako určitý
standard měření. Zjevně probíhá intenzivní vývoj
a srovnávání senzorů, jako např. v práci z Australie, kde srovnávali řadu flexibilních senzorů při
statické i dynamické zátěži, které pracují na piezorezistentním principu.(56) Jsme si vědomi, že
vhodný senzor musí splňovat celou řadu požadavků (Obr. 18). Provedli jsme obsáhlý výběr dostupných sond a především jsme se snažili, aby
splňovaly funkční požadavky (reprodukci výsledků), snadné použití, nejen v klidu, ale i za pohybu,
aby pacienta neobtěžovaly a měly příznivou cenu
i dostupnost.
Zatím se nám jeví jako celkem dostupné tlakové
senzory produktové řady FSR (Interlink Electronics, USA), které změnu tlaku převádí na změnu
elektrického odporu. Společně s výhodou dostupnosti tyto senzory trpí ale neduhem hystereze, která měřené hodnoty zkresluje.

byly zvoleny lokace předpisu kompresních punčoch, především v oblasti kotníku „B“, lýtka „C“
a podkolení „D“ (Obr. 20, Obr. 21). Výsledky byly
vyhodnoceny statisticky a vyjádřeny krabicovými
grafy.
Výsledky
Prvním nutným úkolem projektu bylo ověření
funkce a výběr vhodných senzorů. Pro přemíru

Zatím jednoznačné výsledky dosavadního šetření

Obr. 24

Pro určování velikosti aplikované komprese jsme
vybrali tlakový senzor FSR® 406 čtvercového tvaru
(38 x 38mm) ve spojení s mikrokontrolerem Arduino UNO, který zajišťoval jednoduchý sběr dat
a jejich záznam (Obr. 19). Měření se provádělo
u zdravých jedinců podobné věkové kategorie
s použitím různých typů obvazů a jejich různých
aplikací, a dále také u kompresivních punčoch při
různých polohách končetin. Jako místa měření

Obr. 23

Ilustrace výsledku měření ve vztahu místa měření, pohybu a druhu materiálu bandáží
(dlouho/krátkotažných)

Závěry (jednoznačné) měření:
Zajištěna vysoká variabilita dosažené komprese u bandáží proti elastickým punčochám
Elastické punčochy jsou schopny dodržet požadovanou kompresi
Nejvyšší komprese byla zaznamenána v lokalitě C - obroti místům B a D
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naměřených dat uvádíme v tomto článku pouze
příklady srovnání tlaků v lokalitě lýtka obvazem
II. a III. kompresní třídy v závislosti na poloze končetiny (P1-P6, viz Obr. 22). Na dalších grafech jsou
uvedeny výsledky velikosti komprese na noze v poloze vsedě a za chůze u dlouhotažných a krátkotažných obvazů v lokalitách B, C, D. (Obr. 22, Obr.
23). Jednoznačně lze učinit uvedený závěr měření
(Obr. 24). Se všemi výsledky je možné se seznámit
v bakalářských pracích studentek(95, 96) a v dalších
plánovaných publikacích.
Rovněž nesporné je, že bandáže vykazují velkou
variabilitu oproti elastickým punčochám, přičemž
největší kompresní tlak byl změřen především
v lokalitě „C“, což poukazuje na zásadní vliv svalů
lýtka pro kompresi (Obr. 24). Užitý senzor vykazuje určité nepřesnosti, ale pro orientační přehled
kompresních tlaků byl dostačující. Je otázkou, zda
se osvědčí v praxi a při použití u nemocných. Pro
dynamické měření a complience pacienta by bylo
výhodnější rozšířit stávající řešení o „bezdrátové“
připojení a vhodné zabudování do obazů či punčoch.
Diskuze
Bandáže byly známy již ve starém Egyptě, používal je Hippokrates a je pravděpodobné, že se

vlastně nevědomky nepružnými obvazy docilovalo dobrých účinků. Pozitivní vliv komprese se až
dosud potvrdil spíše empiricky nesčetnými pracemi. Nedoceněný význam mají materiály nepružné
a vicevrstevné. Při přísném vědecké rozboru publikací lze konstatovat, že jen velmi málo je jich
vzájemně porovnatelných. Jistě velkou roli hraje
také individualita, resp. jedinečnost každého pacienta. Kompresní terapeutické systémy se vyvíjejí, narůstají znalosti a principy jejich funkce,
a tak např. otázky kolem postupné komprese vedou k novým směrům pro další výzkum. Účelem
tohoto článku, kromě edukačního cíle, je především poukázat na současný stav kompresivní léčby, na šíři problematiky, některá sporná i rozporná
fakta a naznačit směry dalšího pravděpodobného
vývoje. V četných literárních pramenech probíhá
diskuze k novým nálezům a výzkumu. Mnohá
zjištění jsou ale jednorázová, nebo nedostatečně
doložená rozsáhlými randomizovanými studiemi.
Stále častěji jsou některé údaje označovany jako
přetrvávající dogmata, mýty nebo naopak jde
o nová důležitá zjištění. Některá mohou nabourat
naše dosavadní představy o funkci, výběru a důležitosti komprese. Proto se jeví jako nejdůležitější
zajistit možnost objektivního měření, statistické
vyhodnocení, tvorbu srovnatelných studií s využitím počítačové techniky.
Závěr

Cílem a účelem výzkumného projektu je nejen přispět k orientaci v poměrně složité
problematice příčin, vlivu a důsledků kompresivní léčby. Rovněž je důležité monitorování současného stavu aplikace kompresní léčby zdravotníky i pacienty a zajištění
reprodukovatelnosti kompresních tlaků, se snahou zjištění jejich optimální hodnoty,
příp. přispět k objasnění některých skutečností. K tomu je nezbytné objektivní měření dosahovaných interface
tlaků a příp. návrh určitých
Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
zlepšení vlastních kompresSFZS ZCU Plzeň
ních pomůcek, především při
Husova 11, 301 00 Plzeň 3
resl@fzs.zcu.cz
jejich užívání seniory.
Článek vznikl za podpory projektu MPO Trio, názvu SeniorTex – doba řešení 2016–2020.
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VĚDOMOSTNÍ TEST
1

Kloubní forma psoriázy se vyskytuje v populaci
nemocných s lupénkou ve:

2

Pacienti s psoriázou trpí častěji:

3

NAFLD:

4
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využívá hodnoty BMI
nepřímo koreluje s PASI
je invazivní skórovací systém
je nezávislý na věku pacienta

6

Který ze stavů vyžaduje stálou
kompresivní léčbu?

7

Kompresní terapii u smíšený vředů
nelze použít při:

8

Kompresí ovlivňujeme více hluboké,
nebo povrchové žíly?

9

Které tvrzení je nepravdivé:

Návrat krve k srdci zhoršuje:
a) Vis a tergo
b) negativní nitrohrudní tlak
c) fleboartróza, omezená pohyblivost ,
obezita, blokáda perforátorů
d) svalová systola

Co lze říci o 2–4 LB systémech (Four-layer
bandaging, Multicomponent bandge systems,
Mehrkomponentensysteme)
a) jde o metodu používající speciální elastický
materiál k bandážím
b) používá několika vrstev složených z krátkotažných
a dlouhotažných materiálů
c) při použití se využívá interface tlaků
d) do vrstev se vkládá i hydrofilová gáza a inleje

10

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

varixy se stasis dermatitis
ulcus cruris
jen zhojený vřed
všechny stavy

ABI <0.5
do 30–40 mmHg
je zcela kontraindikována
při ABI indexu je 1–1,29

převážně hluboké
převážně povrchové
hluboké i povrchové
žíly hluboké, povrchové a arterie středního kalibru

a) index tuhosti SSI značí rozdíl mezi pracovním
a klidovým tlakem
b) nízká tuhost je u dlouhotažných obvazů
c) elastické obinadlo má nízkou tuhost
d) vysokou tuhost mají elastická obinadla

Kdy se pořádá setkání na oslavu výročí časopisu
Česko-Slovenská dermatologie?
a)
b)
c)
d)

16. března 2020
26. března 2020
2. dubna 2020
23. dubna 2020

cena za nejrychlejší odpověď
MUDr. ŠIMEČEK Lubor
Hodonín
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Referátový výběr
z dermatovenerologie
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Správné odpovědi z čísla 5/2019

1c
5a

2 a,d
6a

3 a,b,c,d
7a

4 a,b,c

NOVÝ

Výherci
vědomostního testu
z čísla 5/2019:

LIPIKAR
BALZÁM AP+M

MUDr. HANOUSEK Stanislav

PRO SUCHOU A ATOPICKOU
POKOŽKU

Praha 4

MUDr. HLADÍKOVÁ Kateřina
Klatovy

MUDr. PAKOSTOVÁ Martina
Břeclav

Vyberte jednu nebo více správných odpovědí a zapište je do tabulky. Tabulku zašlete
do 31.3.2020 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na stránkách
časopisu www.referatovyvyber.cz,
nebo vložte do obálky a odešlete na adresu:

NAPOMÁHÁ
OBNOVĚ
ROVNOVÁHY
KOŽNÍHO
MIKROBIOMU.

Czechopress Agency, s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Ceny do soutěže 2019 věnuje značka:
La Roche-Posay.

Otázka

a

b

c

d

Jméno

1
2

Korespondenční adresa

RVD 6/2019

3
4
5
6
7
8
9

Telefon

E-mail

10

Vědomostní test
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POZVÁNKA

Sto let píšeme pro vás,
sto let časopisu
Česko-Slovenská dermatologie

Vážené kolegyně a kolegové,
srdečně Vás zveme na setkání pořádané při příležitosti oslav
stého výročí založení našeho časopisu Česko-Slovenská
dermatologie. Setkání se koná ve čtvrtek dne 26. března
2020 v Rezidenci primátora hlavního města Prahy,
Mariánské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město.
Těšíme se na Vás
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.

PROGRAM
9.15–9.30

10.55–11.10

Zahájení s přivítáním primátorem Prahy
MUDr. Zdeňkem Hřibem
Arenberger Petr: Willanova lepra nebo psoriáza
Moidlová Marta: Století estetiky
Buchvald Dušan: Jak vzniká atopická dermatitida
Benáková Nina: Kdo maže, ten .... proﬁtuje – aneb
lokální léčba v průběhu století
Uzel Radim: Rozdíl mezi jeptiškou a prostitutkou

11.10–11.40

PŘESTÁVKA

11.40–11.55
12.00–12.15

Šmoldas Ivo: Se Šmoldasem pod kůži
Ettler Karel: Slunce v duši aneb fototerapie
v dermatologických rukou
Karlová Iva: Svědí, pálí, otékám… (urticaria
od A do Z)

9.35–9.50
9.55–10.10
10.15–10.30
10.35–10.50

12.20–12.35

12.35–13.15

OBĚD

13.15–13.30
13.35–13.50

Štork Jiří: Stopy sklerodermie v našem časopisu
Arenbergerová Monika: Od difencypronu
k imunoterapii melanomu
Prusíková Dana: Hemangiom regreduje spontánně
Arenberger Petr: Kmenové buňky pěstujeme pro
krásu i zdraví

13.55–14.10
14.15–14.30

!
A
K
IN

NOV

CLARITY II

Inteligentní tracking
systém překrývání pulzů
Měření teploty na povrchu kůže - vyšší
bezpečnost
Epilace
Cévy, odstranění cévek v obličeji
a na dolních končetinách
Odstranění pigmentací,
sjednocení tónu pleti
Rejuvenace pleti
Léčba onychomykózy a vulgarických veruk
Volitelné chlazení pro pohodlné ošetření

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

14.35–14.50

Gkalpakiotis Spyridon: Bez prášků se neobejdeme
aneb terapie atopické dermatitidy

14.50–15.20

PŘESTÁVKA

15.20–15.35
15.40–15.55
16.00–16.15

Bučková Hana: Děti v našich ordinacích
Kuklová Ivana: Houby a houbaři v trysku století
Resl Vladimír, Zákoucká Hana: Od námořníků
k pornohercům (venerologie)
Drlík Lubomír: Nejhezčí obrázky z našeho alba
(dermatoskopie)

16.20–16.35

16.35

ZÁVĚR A NAROZENINOVÉ SETKÁNÍ

Vzdělávací akce je pořádána podle Stavovského předpisu č 16 pod číslem 58351
a je ohodnocena 6 kredity.
Registrace zdarma do 2. března 2020 na www.jasta.cz,
e-mailem na hkropikova@telecom.cz nebo tel.: 602 322 900.

ZASLOUŽÍ SI VÁŠ

RECEPT

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

Materiál je určen zdravotnickým odborníkům.

I.O.: „Léčba je hrazena u středně těžké a těžké formy chronických kožních onemocnění doprovázených plošně
rozsáhlou xerodermií a u závažného hand foot syndromu způsobeného protinádorovou terapií.“
*Zdroj: Agentura AKO kvantitativní reprezentativní průzkum – dermatovenerologové a pediatři
v České republice a na Slovensku, 09/2017.

Galenoderm s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika, www.galenoderm.com

ČERVENEC 2019

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

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

MAT-18116

Zkrácená informace o léčivém přípravku

