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Imunoterapie, která dává šanci více pacientům 
s těmito onemocněními:

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

1–5

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

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

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

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

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

1–5

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

 – v monoterapii po předchozí léčbě 

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem 
u pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami 
po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem a 2 cykly chemoterapie na 
bázi platiny v první linii u dospělých bez EGFR nebo ALK. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých 
se středním nebo vysokým rizikem. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní 
karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého 
neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování*: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny (všechny indikace), nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) 
každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom). Kombinace s ipilimumabem:Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, 
dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny, nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg), resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 3 mg/kg nivolumabu 
i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny, nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny 
(240 mg), resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. Kombinace s ipilimumabem a chemoterapií: NSCLC: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí 
(30 min) každých 6 týdnů a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny každé 3 týdny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max. 12 měsíců 
a u léčby NSCLC v kombinaci po dobu max. 24 měsíců. Další podrobnosti dávkování viz SPC. Způsob podání: Pouze jako i.v. infuze. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. do 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se 
kortikosteroidy. Po zlepšení se musí dávka kortikosteroidů snižovat postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo jakýchkoli život ohrožujících  imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab 
trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří 
již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, a nepředpokládá se, že inhibice nebo indukce enzymů cytochromu P450 
(CYP) nebo jiných enzymů metabolizujících léky současně podávanými přípravky bude mít dopad na jeho farmakokinetiku. Vzhledem k potenciální interferenci systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv 
s farmakodynamikou nivolumabu je třeba se jejich podávání na počátku, před zahájením léčby, vyhnout. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se 
nedoporučuje během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí 
účinky: Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, pruritus, průjem a nauzea, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, 
anemie, hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie; u kombinace s ipilimumabem, příp. chemoterapií dále i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, 
kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být 
pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Chraňte před mrazem. Balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v 10ml injekční lahvičce s uzávěrem a tmavě modrým, resp. šedým odtrhovacím víčkem; 24 ml koncentrátu ve 24ml injekční lahvičce s uzávěrem a červeným 
odtrhovacím víčkem. Velikost balení: 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-003. Datum první registrace: 19. 6. 2015. 
Datum poslední revize textu: listopad 2020. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii, kombinaci s ipilimumabem a v adjuvanci, pokročilý 
renální karcinom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic v monoterapii, klasický Hodgkinův lymfom a skvamózní karcinom hlavy a krku. Podrobné informace o tomto přípravku jsou 
dostupné na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, www.b-ms.cz.  Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. 
*Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku. 

1. Weber JS, et al. Lancet Oncol 2015;16:375-84. 2. Robert C, et al. N Engl J Med 2015;372:320-30. 3. Weber J, et al. N Engl J Med 2017;377:1824-1835. 4. Larkin J, et al. N Engl J Med 2019;doi:10.1056/NEJMoa1910836. 5. Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů 
o přípravku, 2020. 6. Brahmer J, et al. N Engl J Med 2015 Jul 9;373(2):123-35. 7. Borghaei H, et al. N Engl J Med 2015;373(17):1627-39. 8. Reck M, et al. ASCO20 Virtual Scientifi c Program. HYPERLINK „https://meetinglibrary.asco.org/record/184688/
abstract“Abstract 9501. 9. Motzer JR, et al. N Engl J Med 2015;373:1803-1813. 10. Motzer RJ, et al. N Engl J Med 2018; 378:1277-1290. 11. Armand P, et al. Journal of Clinical Oncology 2018;36:1428-1439. 12. Ferris RL, et al. Oral Oncology 2018 (81):45-51. 
13. Sharma P, et al. Lancet Oncol 2017; 18:312-22. 14. Bedke J, et al. Oral presentation at German Society for Hematology and Medical Oncology (DGHO) Annual Meeting 2017.
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Vánoce jsou za námi, většinou ve zdraví, očkování se rozbíhá,  
a tak se můžeme těšit na šťastnou budoucnost. Skeptik by určitě řekl, 
že šťastnou budoucnost volí celý život, ale že by jednou také rád zažil 
šťastnou přítomnost. Určitě i na tu dnes dojde. Je tu totiž se mnou jeden 
takový šťastně přítomný. Všichni asi tušíte, kdo to je, ale kvůli GDPR 
nebudu nikoho jmenovat. Navíc jsme si už před delší dobou řekli, že mu 
pan Štístko jen tak říkáme. Prý se i podle pseudonymu dá dnes pacient 
identifikovat a vysledovat. A to jsme se před dvaceti lety, kdy vrcholem 
anonymizace u nás bylo křesní jméno, iniciála příjmení a rok narození, 
smáli Američanům, kteří si už tehdy v klinických studiích zakázali pou-
žívat dokonce i iniciály. Je pravda, že to vyřešili šalamounsky, člověk by dokonce řekl flexibilně po česku. 
Initials jsou sice zakázány, ale smí se používat takzvaný Letter code, který může být shodný s iniciálami. 
Pan Š., náš dnešní šťastně přítomný, je teď napíchnutý na Opdivu a užívá si šťastnou přítomnost v kom-
pletní remisi, tedy prakticky bez melanomu.

Do šťastné přítomnosti můžeme zařadit i letošní Derma update 2021. Bude v pátek 26. února od 9.00 
do 16.30 hodin a už jsme si zvykli, že si ho užíváme i online na www.dermaupdate.cz. Na tomhle webu 
se můžeme ke sledování nejlépe hned dnes zaregistrovat a nepřijít o zajímavý program. Pozvánka je na 
straně 38.

„Zase tam bude Opdivo?“ zeptá se cizinec na baru s cigaretou v koutku a Stetsonem posazeným hlubo-
ko do čela. „Ne, ne,“ odpovídá mu barman, „letos ne“. „Ale tady felčar ví víc,“ kývne nedbale do kouta, kde 
sedí chlápek v bílém plášti s rozsvíceným dermatoskopem v kapse. Je vidět, že na Divokém západě pio-
nýry nekosily jen jedovaté šípy a tomahavky Indiánů, ale také špatně diagnostikované dysplastické névy…

Ale teď dost fikce z „májovek“ a pojďme na Derma update. Už dnes je pro nás připravena dvacítka 
přednášejících, kteří se nebojí naprogramovat smrt spinaliomu, léčit atopický ekzém nebo melanom tím 
nejnovějším, co máme k dispozici, využívat potenciál oboru naplno, léčit ženy ve fertilním věku bez rizika 
pro případný plod, bojovat při pandemii i se šířící se syfilis, zkoumat při ní roušky naruby i na líc, vědět, že 
mutovat nemusí jen tempora, ale i viry, radit, co s menopauzou, léčit nejen dospělé, ale i děti, a používat 
nová externa včetně kortikoidů do kštice bezpečně a účinně.

Možná přijde i kouzelník. Ale Compliance Managers nebo Compliance Officers farmaceutických společ-
ností teď nemusejí vzít nohy na ramena a při tom ještě zoufale volat na svoje spolupracovníky zachraň se, 
kdo můžeš. Kouzelník na odborné konferenci? Non-sense! Kouzelníkem jsem myslel někoho významného 
z VZP, který nám zodpoví dotazy ambulantních dermatovenerologů k bonifikačnímu programu, který výbor 
ČDS ČLS JEP pro ně sjednal. Heslo dne dnes nejsou žádné letter codes, ale numeric codes, konkrétně 
44400, 44401 a 44402. Kdo je nezná, jako by nebyl.

LETTER CODE

1



Bonifikační program je určen pro mimolůžkové ambulantní poskytovatele v odbornosti 404. Pro účely 
programu vznikly už zmíněné tři VZP výkony:

44400 – (VZP) Sledování chronického pacienta v ambulanci dermatovenerologa

44401 – (VZP) Signální výkon – Preventivní optická dermatoskopie celotělová – nález onkologicky ne-
gativní (podmínkou nasmlouvání je doložení toho, že poskytovatel je vybaven optickým dermatoskopem)

44402 – (VZP) Signální výkon – Preventivní optická dermatoskopie celotělová – nález onkologicky 
pozitivní (podmínkou nasmlouvání je doložení toho, že poskytovatel je vybaven optickým dermatoskopem)

Výkon 44400 slouží pro odlišení sledovaných chronických pacientů od „jednorázových“ kontaktů (tzv. 
běžná populace), přičemž tento výkon bude hrazen stejným způsobem a ve stejné výši jako výkon 09532 
– Výkon prohlídky dispenzarizované osoby (pozn. výkon 09532 se nebude pro účely programu využívat, 
neboť v odbornosti by dle dispenzární vyhlášky měly být dispenzarizovány pouze vybrané pohlavní cho-
roby).

Výkony 44401 a 44402 budou vykazovány jako výkony signální s nulovou hodnotou – budou sloužit 
pro vyhodnocení kvalitativních parametrů a pro výpočet výše bonifikace. Tyto signální výkony musí být 
vždy vykázány ke klinickému vyšetření. Podmínkou pro jejich nasmlouvání, potažmo pro vstup do samot-
ného programu, bude vybavení poskytovatele optickým dermatoskopem.

Podle plnění parametrů kvality, tj. provedených preventivních vyšetření optickým dermatoskopem  
u běžné/chronické populace, může poskytovatel obdržet bonifikaci až 300 Kč za každý provedený, vy-
kázaný a uznaný signální výkon 44401 a 44402. Bonifikace bude poskytovateli uhrazena nejpozději do 
30.6.2022.

Do programu se mohou ambulantní poskytovatelé (mimo ambulance nemocnic) v odbornosti 404 
hlásit nejpozději do 30.6.2021.

Podrobnější informace k programům VZP PLUS budou dále uveřejněny na webových stránkách: 
https://www.vzp.cz/poskytovatele/bonifikace/bonifikacni-program-vzp-plus a samozřejmě i na webu 
www.derm.cz. Takže naším letter codem  je i nadále ČDS ČLS JEP, z.s.

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

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

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

Materiál je určen zdravotnickým odborníkům.

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

• Neobsahuje antibiotikum



resorba@resorba.cz
www.resorba.com

- kolagenová houba s gentamicinem
Homeostáza a antibiotická ochrana před infekcí

GENTA-COLL resorb®

- kolagenová houba z koňských šlach
K bezpečnému lokálnímu zastavení krvácení

KOLLAGEN resorb™
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PRO VELMI SUCHOU POKOŽKU/ 
POKOŽKU SE SKLONEM K ATOPII

NOVÁ GENERACE AKTIVNÍCH 
INGREDIENCÍ

OKAMŽITÉ ZKLIDNĚNÍ
ZMÍRNĚNÍ POCITU SVĚDĚNÍ 
ODDÁLENÍ AKUTNÍHO VYSUŠENÍ
VHODNÝ I PRO NOVOROZENCE

LIPIKAR
BALZÁM AP+ M

AP+ M TECH
[ AQUA POSAE FILIFORMIS ]
[ MICRORESYL ]

NAPOMÁHÁ OBNOVĚ ROVNOVÁHY
KOŽNÍHO MIKROBIOMU.

*Průzkum trhu s dermokosmetikou provedený společností IQVIA, v období říjen 2018 – červenec 2019, mezi dermatology 43 zemí (více než 80 % světového HDP), 
kteří odpovídali na otázku: Jakou dermokosmetickou značku doporučujete nebo předepisujete svým pacientům nejčastěji?



KOMPLIKACE  
V DERMATOCHIRURGII
Turcaj, M.   Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

SOUHRN: Dermatochirurgie se v posledních letech stává nedílnou součástí oboru dermatovene-
rologie, a to hlavně z důvodu zvyšující se prevalence maligních kožních nádorů a nutnosti jejich od-
stranění. Zahrnuje široké spektrum chirurgických metod od jednoduchých excizí, hojících se primární 
suturou nebo per secundam, až po složitejší výkony s lalokovými posuny. Neoddělitelnou součástí je  
i odstraňování a úprava kožní tkáně z kosmetických důvodů. I někteří ambulantní dermatologové dnes 
dokážou pacientům poskytnout plnou dermatochirurgickou péči. I když komplikace v kožní chirurgii, 
ke kterým patří krvácení, infekce, dehiscence, nekróza a další, nejsou až tak časté, mohou být vážné 
a znepokojující. Je proto důležité je znát a být schopen je správně zvládnout. Nejlepším spůsobem 
jak snížit riziko komplikací je předem rozpoznat rizikové pacienty provedením důkladné anamnézy, 
fyzikálního a laboratorního vyšetření. Vyšší pozornost v tomto článku budeme věnovat krvácení, které 
je nejčastejší komplikací v dermatochirurgii.

KLÍČOVÁ SLOVA: dermatochirurgie – komplikace – krvácení

SUMMARY: In recent years, dermatosurgery has grown significantly in popularity and is becoming 
mainly due to the increasing prevalence of malignant skin tumors and their excisions. It involves a wide 
range of surgical methods ranging from simple healing excisions healing with primary or secondary in-
tention to more sophisticated skin flaps. Removal and modification of skin tissue for cosmetic reasons is 
also an integral part. Although complications in dermatosurgery  such as bleeding, infection, dehiscence, 
necrosis and others, are less common, they can be serious and disturbing. It is therefore important to 
know the best way to reduce the risk of complications by identifying at-risk patients by taking a detailed 
anamnesis, performing physical and laboratory examination prior to surgery procedure. We will focus 
more on the bleeding due to the fact, that is the most common complication in dermatosurgery.

KEY WORDS: dermatosurgery – complications – bleeding

I přesto, že komplikace v dermatochirurgii nejsou až tak 
časté a ve většině případů jsou nezávažné, je nutno na ně 
myslet a být předem připraven je zvládnout.
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ÚVOD
Dermatochirurgie v posledních letech nabyla na 
významu a v praxi se značně vyvinuly chirurgické 
možnosti včetně rozsahu výkonů. V dermatochi-
rurgii se využívá široké spektrum metod od jedno-
duchých excizí, hojících se primární suturou nebo 
per secundam, až po složitejší výkony s lalokovými 
posuny či operace sentinelové uzliny. Nárůst vý-
znamu chirurgie v dermatologiii je spojen i s vyšší 
prevalencí nádorových onemocnění kůže, která 
často kromě prostého odstranění léze vyžadují ši-
roké excize s ochranným lemem, což je spojeno  
s odstraněním značného množství kůže a podkožní 
tkáně až na svalovou fascii. Výhodou dermatochi-
rurgie je možnost provádět většinu chirurgických 
výkonů v lokální anestezii s použitím například Pro-
kainu, Lidokainu a dalších.

Komplikace v kožní chirurgii, stejně jako i v jiných 
chirurgických oborech, mohou nastat již před vý-
konem – preoperační, během operace – perope-
rační, nebo po operaci – pooperační časné a pozd-
ní. Příčinou může být nedostatečné předoperační 

vyšetření a plánování, ale i nedostatečná poope-
rační a ošetřovatelská péče. Kromě toho i komor-
bidity pacienta, jako jsou diabetes mellitus nebo 
kolagenní vaskulární porucha, mohou přispět k ne-
dostatečnému hojení, krvácení nebo infekci rány.(1)  
I pro vysokou prevalenci kardiovaskulárních one-
mocnění v populaci, které často vyžadují antiag-
regační a antikoagulační terapii, je právě krvácení 
nejčastejší komplikací v kožní chirurgii. Nelze opo-
menout, že některé komplikace můžou mít i nepřiz-
nivé estetické až mutilující následky, které mají poté 
psychický vliv na kvalitu života pacienta. A to je 
také jeden z důvodů, proč je nutno tyto komplikace 
znát a efektivně jim předcházet.

KOMPLIKACE V DERMATOCHIRURGII
KRVÁCENÍ
Krvácení obecně představuje jednu z nejčastějších 
komplikací v chirurgii. V kožní chirurgii se potkává-
me převažně s krvácením cév menšího průměru, 
které pravděpodobně nepovede bezprostředně k ži-
vot ohrožujícímu stavu, může však narušit proces 
hojení a proto je kontrola nad krvácením zásadní 
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Hematom O
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Serom v podpaží po operaci Sentinelove 
uzliny u maligního melanomu
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koagulačních faktorů a deštiček. Určitá onemoc-
nění a v neposlední řadě i léky, které koagulační 
káskadu ovlivňují, mohou potencionálně způsobit 
prodloužené krvácení.

Antikoagulancia a antiagregancia jsou vzhledem  
k důležitosti udržování hemostázy v chirurgii čas-
to nejdůležitějšími léky, které chirurg identifikuje  
v předoperačním hodnocení. Debaty o tom, zda 
mají pacienti přestat užívat Aspirin, NSAIDS, War-
farin nebo jiné srážlivost ovlivňující léky před kožní 
operací poněkud ustoupily. Důkazy a poměr rizika  
k prospěchu obecně ukazují na pokračování uží-
vání těchto léků před a po operaci.(2) Riziko krváci-
vých komplikací během kožní chirurgie zkoumalo  
v letech 1994–2004 u pacientů užívajících a neuží-
vajících antikoagulancia a antiagregancia šest kon-
trolovaných studií. Retrospektivně při pohledu na 
vliv těchto léků na 12 000 výkonů se zjistila závaž-
ná míra komplikací u 1,6 % pacientů, kteří užívali 

pro optimální výsledek chirurgického zákroku.  
U některých výkonů, jako je například odstraňování 
nadměrné hypertrofické tkáně u pacientů s rhi-
nophymou, však může dojít i k většímu krvácení, 
když je poškozena céva většího kalibru. Nadměrné 
krvácení může zkomplikovat výkon peroperačně  
i pooperačně. Při zvýšeném pooperačním krvácení 
pod suturou může dojít k tvorbě otoku nebo he-
matomu s následnou bolestí a citlivou, často na-
modralou oblastí v místě zákroku. V některých pří-
padech může mít hematom kvůli tlaku, který vyvíjí 
na okraje rány, vážné důsledky ve formě nekrózy, 
která může vést k následné dehiscenci rány a kos-
meticky nepříznivé jizvě. I při pečlivé hemostáze  
v průběhu zákroku, ať už elektrokoagulací nebo ši-
tím, dochází u některých pacientů k pooperačnímu 
krvácení. 

Normální hemostatická odezva na cévní pora-
nění záleží na přiměřeném množství a funkci 

O
b

r. 
3 Keloidní jizvy
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KOMPLIKACE V DERMATOCHIRURGII

některý typ tohoto léku oproti 0,7 % u kontrolních 
pacientů.(2) Tyto výsledky zároveň potvrzují celkově 
nízkou míru komplikací při užívání antikoagulans  
a antiagregans v kožní chirurgii. Komplikace, hod-
nocené jako závažné (potenciálně významné ohro-
žení rány nebo pacienta, významné intra- nebo po-
operační krvácení, krvácení z rány delší než 1 hodi-
na nezmírnitelné tlakem, akutní hematom, nekróza 
štěpu, dehiscence rány nad 2 mm), byly uvedeny 
u 11 pacientů. Z toho u 9 pacientů se jednalo o kr-
vácivou komplikaci, u dalších dvou došlo k nekró-
ze štěpu.(2) Žádný významný rozdíl v pooperačních 
krvácivých komplikacích u pacientů užívajících 
antikoagulancia a antiagregancia se nezjistil, i když 
u pacientů na Warfarinu došlo k nevýznamnému 
trendu ke zvýšenému krvácení.(2)

Při metaanalýze těchto šesti studií se zjistilo šesti-
násobně zvýšené riziko středně těžkých až těžkých 

krvácivých komplikací u pacientů užívajících War-
farin ve srovnání s kontrolami. Pacienti užívající 
Aspirin měli nevýznamně zvýšené riziko krvácení 
se 4 % mírnými až závažnými komplikacemi.(2)

Lepší pochopení míry komplikací v dermatochi-
rurgii spojených s antikoagulans a antiagregans 
však poskytne pohled na trombotické komplika-
ce spojené s vysazením těchto léků u pacientů 
podstupujících chirurgické zákroky. Je nutno 
si však předtím uvědomit některé fyziologické  
a farmakologické aspekty. Aspirin a Klopidogrel 
způsobují ireverzibilní inhibici funkce krevních 
destiček, které lze získat pouze syntézou nových 
destiček; jejich životnost je 7–10 dní .(2) Warfarin 
neovlivňuje krevní destičky, takže nemá tolik vliv 
na intra- nebo okamžité pooperační krvácení, ale 
místo toho narušuje tvorbu fibrinové zátky, kte-
rá ovlivňuje kaskádu srážení a často poškozuje 
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4Infekce s nekrózou
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5Dehiscence
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hemostázu 72–96 hodin po operaci.(2) Poločas 
faktorů v séru, které Warfarin ovlivňuje, je od  
1 do 3 dnů. Obnovení funkce destiček a srážli-
vých faktorů vyžaduje alespoň 4–7 dní od ukon-
čení terapie před plánovaným výkonem. Dalším 
faktem, na který je třeba myslet je, že obnovení 
terapeutického účinku vyžaduje dalších 4–7 dní 
po zahájení užívání antikoagulantu. 

Při chronickém užívání antikoagulantů rovněž 
dochází k snížení hladin proteinu C a S a zvýše-
né aktivitě jiných koagulačních faktorů, což vede  
k přechodnému hyperkoagulačnímu stavu při pře-
rušení léčby.

Z těchto faktů vyplývá, že přerušení antikoagulační 
léčby při chirurgickém zákroku by mohlo vést ke 
zvýšenému riziku systémové trombózy až do 2 týd-
nů. V literatuře se již několikrát popisovaly závažné 
trombotické příhody po vysazení antikoagulační te-
rapie. V dermatologické literatuře byla první zpráva 
o dvou pacientech s akutní trombotickou mrtvicí, 
když byl vysazen Warfarin při operaci basalio-
mů obličeje. Přerušení antiagregační léčby může 
mít také špatné důsledky, jak se uvádí v jednom 
případě velké plicní embolie a v jednom případě 
trombózy protetické aortální chlopně.(2) Vzhledem 
k tomu, že literatura obecně prokazuje, že krvácivé 
komplikace mají jen minimální klinický význam, za-
tímco trombotické komplikace mohou vést k trva-
lým neurologickým následkům až smrti, volí často 
dermatochirurgové u pacientů nepřerušovanou 
antikoagulační terapii ve velké většině operačních 
postupů.(2)

Při významnějším zákroku je u pacientů na Warfari-
nu rozumná předoperační kontrola INR k vyloučení 
supraterapeutické hodnoty s eventuální konzultací 
postupu s kardiologem. 

Antiagregační terapie bývá vysazena v případech, 
kdy pacient užívá Aspirin nebo jiné léky s antiagre-
gačním účinkem z důvodu primární prevence (bez 

trombotické anamnézy) nebo z důvodu tlumení 
bolesti.

Nelze zapomínat ani na to, že některé bylinné léky 
a doplňky se také můžou podílet na spontánním 
nebo pooperačním krvácení. Tenhle účinek byl 
pozorován u extraktů ginkga, které snižují viskozitu 
krve a inhibují faktor aktivace destiček.(2) K dalším 
látkám ovlivňujícím srážlivost patří česnek, zázvor, 
ženšen, vitamin E a alkohol.

Velmi důležitá je proto před chirurgickým výkonem 
důkladná anamnéza včetně cílených otázek na kr-
vácivé abnormality (hemofilie, von Willebrandova 
nemoc a jiné koagulační poruchy) a léky včetně 
potravinových doplňků, fyzikální vyšetření, při 
nichž si všímáme znaků jako petechie, ekchymózy 
a samozřejmě laboratorní vyšetření krevního obra-
zu a parametrů koagulace. 

INFEKCE
Nejčastější příčinou infekce kožní rány jsou bak-
teriální organizmy stafylokoky (S. aureus, S. epi-
dermidis) a beta hemolytický streptokok,(3) avšak 
chirurgické narušení kůže může být i aktivátorem 
latentní herpetické infekce. Vyšší riziko infekce kož-
ních ran mají pacienti s jinými kožními nemocemi 
(napr. pacienti s atopickým ekzémem) a stejně  
i pacienti imunokompromitovaní nebo s diabetes 
mellitus.

K prevenci infekce patří důkladná příprava kůže 
před operací. U biopsií a jednoduchých elektrochi-
rurgických zákroků postačuje dezinfekce kůže al-
koholovým roztokem a použití nesterilních rukavic 
jako ochranné bariéry, u šitých ran je nutno použití 
jódovaného povidonu (Betadine) nebo chlorhexidi-
nu s následným sterilním krytím. K snížení rizika 
infekce přispívá také oholení ochlupení v místě zá-
kroku. Prevence, časné rozpoznání a léčba infekce 
rány je důležitá pro minimalizaci rizika vzniku de-
hiscence, hypertrofické jizvy či závažnějších kom-
plikací jako je toxický šok, osteomyelitida, sepse.
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V současné době nemáme k dispozici doporučené 
postupy ohledně ATB profylaxe v kožní chirurgii. 
Vzhledem k nízkému výskytu infekčních komplikací 
(2 %) není ATB profylaxe ve většině dermatochi-
rurgických výkonů nutná,(4) avšak u specifických 
faktorů, které zvyšují riziko infekce rány – druh 
výkonu, komorbidity pacienta – by mohlo být před-
operační podání ATB potencionálně přínosné.(7,8)

Při známkach infekce v ráně, kterými můžou být 
zarudnutí, otok, proteplení nebo purulentní sekrece 
rány, je u nás na klinice zvyklostí empirické podá-
vání Dalacinu nebo Augmentinu a následně případ-
ná změna ATB dle citlivosti.

ALERGICKÁ REAKCE
V dermatologii se běžně potkáváme s tím, že té-
měř jakákoli látka aplikovaná na/do kůže může 
způsobit iritaci nebo alergickou reakci. Při chi-
rurgickém zákroku může být touto látkou anti-
septický roztok, latexové produkty, antibiotická 
externa nebo náplastě a jiné. Avšak je nutno být 
obeznámen i s alergickými reakcemi na lokální 
anestetika (LA), která se běžně v dermatochi-
rurgii využívají. Tyto reakce jsou sice vzácné, 
s výskytem méně než 1 %,(6) avšak mohou být 
život ohrožující. Téměř vždy jsou způsobeny es-
terovými anestetiky, méně amidovými. K dalším 
nežádoucím účinkům LA vede vliv působení vlast-
ního anestetika, chyba v technice podání, bloká-
da sympatického nervového systému a přídavek 
vazokonstrikčních látek.(9) Neurotoxický a kardio-
toxický potenciál nabývají lokální anestetika při 
zvýšené koncentraci v plazmě, k čemuž dochází 
nejčastěji při nesprávné aplikaci intravazálně. Při 
rutinních dermatochirugických výkonech, kde se 
aplikuje jen malé množství anestetika, jsou tyto 
komplikace však nepravděpodobné. Vzácnou, ale 
o to nebezpečnější komplikací spojenou s LA, je 
nekróza, která se vyvíjí v důsledku prodlouženého 
vazokonstrikčního účinku epinefrinu. Vyšší riziko 
vzniku kožních nekróz je u pacientů s již existují-
cím onemocněním periferních cév,(3) ale i v oblas-
tech se špatným zajištěním kolaterálního oběhu, 

jako například na prstech, kde bychom se použití 
anestetika s epinefrinem měli vyhnout.

SEROM
Serom je nahromadění serozní tekutiny v místě těla 
po odstranění tkáně. Vzniká několik dní po chirur-
gickém zákroku. V dermatochirurgii je nejčastěji 
pozorován po exstirpaci sentinelové uzliny nebo po 
exenteraci spádových uzlin u pacientů s maligním 
melanomem, ale může vzniknout i po odstranění 
větších lipomů. Seromy se mohou v průběhu ně-
kolika měsíců spontánně vstřebat, při otoku nebo 
bolesti je však možné provést punkci nebo drenové 
odsávání zkušeným lékařem, které vede k zmírnění 
bolesti.

DEHISCENCE
K rozestupu rány dochází při neadekvátním hoje-
ní. Nejčastější příčinou je vystavení rány nadměr-
nému napětí, ale může k němu dojít i při infekci, 
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hematomu nebo předčasném odstranění stehů. 
Zpomalené hojení ran pozorujeme u pacientů se 
systémovými nemocemi nebo při užívání steroid-
ních léků.

DEHISCENCE
K rozestupu rány dochází při neadekvátním hojení. 
Nejčastější příčinou je vystavení rány nadměrnému 
napětí, ale může k němu dojít i při infekci, hemato-
mu nebo předčasném odstranění stehů. Zpomale-
né hojení ran pozorujeme u pacientů se systémo-
vými nemocemi nebo při užívání steroidních léků.

NEKRÓZA
Nekróza je důsledkem tkáňové ischémie, která 
vzniká nedostatečným krevním zásobením hojící 
se rány. Vzniká při přílišném tahu stehu, útlaku 
pooperačním hematomem nebo při přítomnosti 
infekce. Vyšší riziko této komplikace mají pacienti  
s onemocněním periferních cév a nelze opomenout 
rizikový faktor – kuřáctví. Kouření způsobuje vazo-
konstrikci, zvyšuje viskozitu krve, hypoxii a agrega-
ci destiček, která vede k tvorbě mikrotrombů.

HYPERTROFICKÁ A KELOIDNÍ JIZVA
Keloidy a hypertrofické jizvy vznikají při poškození 
retikulární vrstvy dermis a následným aberantním 
hojením ran. To je charakterizováno kontinuálním 
a histologicky lokalizovaným zánětem. Výsledkem 
je, že retikulární vrstva dermis u keloidů a hyper-
trofických jizev obsahuje zánětlivé buňky, zvýšený 
počet fibroblastů, nově vytvořené cévy a depozity 
kolagenu. Kromě toho jsou v keloidních tkáních 
upregulovány prozánětlivé interleukiny (IL) - 1a, IL-
-1B, IL-6 a tumor nekrotický faktor alfa, což nazna-
čuje, že u pacientů s keloidy jsou prozánětlivé geny 
citlivé k traumatu.(5) To může způsobit chronický 
zánět, který může způsobit invazivní růst keloidů. 
Kromě toho upregulace prozánětlivých faktorů  
u patologických jizev naznačuje, že keloidy a hy- 
pertrofické jizvy jsou spíše než záněty kůže, 
zánětlivými poruchami kůže, konkrétně retiku-
lární dermis.(5) Klinicky se keloidy odlišují od 

hypertrofických jizev tím, že přecházejí za okraje 
původní rány, nemají sklon spontánně ustupovat  
a mohou se objevit i měsíce po chirurgickém zá-
kroku. U keloidů se často vyskytuje bolest, pruritus 
a mohou vést k funkční a kosmetické deformitě. Na 
rozdíl od toho se hypertrofické jizvy objevují brzy 
po výkonu, často spontánně ustoupí a nepřekračují 
hranice operačního řezu. 

Při vzniku se předpokládá genetická predispozice, 
ale riziko zvyšuje i infekce rány, hematom, rána 
pod napětím a rozsáhlejší dehiscence. Vzhledem  
k lokalizaci jsou pro vznik keloidních jizev nejná-
chylnější oblasti prsní, deltoidní a oblast zad. Te-
rapie je i v současnosti velkou výzvou; využívá se 
řada léčebných metod, které zmírňují zánět. Zahr-
nují radioterapii, intralezionální aplikaci kortikoste-
roidů nebo jejich aplikaci ve formě náplasti/masti, 
dále kryoterapii, tlakovou terapii, laserové ošetře-
ní, terapii 5-fluorouracilem a chirurgické metody, 
které snižují napětí kůže. Nejlepších výsledků však 
lze očekávat při kombinaci více léčebných metod 
a zároveň při prevenci využitím silikonových kom-
presních náplastí. Povrchní rány, které nedosáhnou 
retikulární dermis, nikdy nevedou ke vzniku tohto 
typu jizev.

Po výkonech na kůži, zejména v oblasti zad, hrud-
níku a ramen, můžeme pozorovat také tvorbu širo-
kých jizev. Vznikají v případech, kdy napětí stehu 
přesahuje sílu rány. Zanedbání linií napětí kůže 
může vést k šiřší jizvě nebo k narušení normálních 
struktur.(5)

Vznikem široké, keloidní nebo hypertrofické jizvy 
může být výsledná operační jizva esteticky mno-
hem nepříznivejší než původní projev, proto je dů-
ležité, zejména u kosmetických zákroků, pacienta 
předem infromovat o možném vzniku této kompli-
kace.

V terénu hypertrofických, keloidních a rozšířených 
jizev je také zvýšené riziko vzniku teleangiektázií.

Referátový výběr
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KOMPLIKACE V DERMATOCHIRURGII

HYPOPIGMENTACE A HYPERPIGMENTACE
Tak jako u jiných procesů narušujících kožní po-
vrch může dojít i po zánětu způsobeném chi-
rugickým zákrokem ke vzniku hypopigmentací  
a hyperpigmentací. Změny v pigmentaci pozoru-
jeme v dermatochirurgii častěji při výkonech jako 
jsou kryoterapie, dermabraze a jsou častými kom-
plikacemi laserových ošetření erbiovým laserem.

VASOVAGÁLNÍ SYNKOPA
Chirurgický výkon, zejména u anxiózních a velmi 
nervózních pacientů může být zkomplikován i va-
sovagální synkopou. Důležité je zajistit, aby pacient 

I přesto, že komplikace v dermatochirurgii nejsou až tak časté a ve většině případů 
jsou nezávažné, je nutno na ně myslet a být předem připraven je zvládnout. Důležitá 
je celková anamnéza s cílenými dotazy na významné informace, jakými jsou alergie 
na lokální anestetika či antiseptika, užívání antikoagulans, přítomnost kardiostimulá-
toru a jiné, které by pacient 
mohl opomenout. Samozřej-
mostí je fyzikální a laborator-
ní vyšetření včetně paramet-
rů koagulace. 

MUDr. Michaela Turcaj
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
michaela.pancurakova@fnkv.cz
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na průběh výkonu neviděl a poté byl instruován  
k tomu, aby seděl nebo ležel a vstával pomalu. 

ELEKTROCHIRURGICKÉ METODY
V dermatochirurgii se elektrokauterizace využívá 
běžně, avšak je nutno myslet na to, že tato technika 
vede k nadměrnému poškození tkáně, které může 
být stimulem pro následný zánět a zpomalené ho-
jení rány. Před přiložením zařížení je vždy důleži-
té vysušit operační pole gázou, aby nedocházelo  
k rozšíření proudu na větší plochu. Postupovat ješ-
tě s větší opatrností je nutno u pacientů s implanto-
vaným kardiostimulátorem a defibrilátorem.

Fotodokumentace: Fotoarchiv MUDr. Smetanová, FNKV
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NĚKTERÉ POZNATKY Z 29. VIRTUÁLNÍHO 
KONGRESU EADV, 29.–31.10.2020 
Ettler, K.   Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové

Celosvětová epidemie COVID-19 zabránila klasic-
kému pořádání již 29. kongresu EADV, který se měl 
konat na podzim 2020 ve Vídni. Vedení EADV však 
rozhodlo kongres uspořádat, a to ve virtuální po-
době (obr. 1).

Programová komise EADV se měla co otáčet, aby 
sestavila zajímavý program rozdělený do 10 sekcí, 
jak bylo zvykem v minulosti. Vybraní řečníci byli 
předem osloveni a po přihlášení do programu Cisco 

Webex Meetings nahráli svou přednášku se syn-
chronním komentářem (obr. 2). Přednáška pak byla 
přesně podle časového harmonogramu kongresu 
vysílána na adrese www.eadvvirtualcongress.org, 
kde je dosud k dispozici pro registrované účastní-
ky kongresu. Přitom vedoucí sekce moderoval on-
-line diskuzi: během přednášky měli totiž posluchači 
možnost „chatovat“ své dotazy a předseda vybíral 
nejzajímavější z nich, aby je mohl on-line připojený 
přednášející ihned po přednášce zodpovídat.

O
b

r. 
1

Úvodní stránka kongresu
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NĚKTERÉ POZNATKY Z 29. VIRTUÁLNÍHO KONGRESU  
EADV, 29.–31.10.2020

Úvodní rozdělovník (obr. 3) umožňoval nejen sledo-
vání vybrané přednášky a sekce, ale také procházet 
e-postery, firemní stánky a exhibice, popř. navštívit 
místnost pro sestry nebo pacientskou vesničku.
Ke kongresové stránce se připojilo více než 11 tisíc 
účastníků.

Odborné poznatky
FOTODERMATOLOGIE
Dr. Ibbotsonová (Dundee, UK)
– se zabývala fotosenzitivitou na systémově po-
dané léky. Až 70–90 % předepsaných léků ab-
sorbuje UV nebo viditelné světlo. Fotosenzitivita 
je tak relativně častá a představuje 3. nejčastější 
polékovou nežádoucí reakci. Fotosenzibilizující 
léky se rekrutují ze skupiny diuretik, antibiotik, 
psychofarmak, nesteroidních antirevmatik a dal-
ších. Akční spektrum mají hlavně v UVA oblasti  
a přilehlém viditelném světle a UVB. To lze potvrdit 
fototesty s monochromátorem. Reakce probíhají 
mechanizmem fototoxicity, fotoalergie, ev. jiný-
mi (lupoidní, hebroidní, lichenoidní, pelagroidní). 
Ke klinickým projevům fototoxicity patří zejména 
erytém, puchýře, pigmentace, teleangiektazie  
a kožní fragilita (pseudoporfyrie). Jako vyvola-
vatelé se uplatňují thiazidy, amiodaron, chinidin, 
chlorpromazin, nesteroidní antirevmatika. Pro 
vyšetření je klinický obraz reakce nejdůležitější, 
dále pak fototesty s monochromátorem a ozářené 
epi-testy. Ozářené epi-testy mají význam zejmé-
na v kontaktní fotoalergii – převládají chemické 
filtry sunscreenů a lokální nesteroidní antirevma-
tika. Některé z fotosenzibilizujících léků jsou také 
důležité pro silnou akceleraci fotokarcinogeneze 
– psoraleny, azathioprin, voriconazol, fluorochi-
nolony, BRAF blokátory.

Prof. Goosensová (Leuven, Belgie) 
– hodnotila fotoalergickou kontaktní dermatitidu 
a její vyšetřování. Je ji potřeba odlišit zejména od 
airborne (návěvové) kontaktní dermatitidy, pro-
tože postihují stejné oblasti kůže. Pylové nálety 
obsahují kontaktní alergeny z rostlin s obsahem 

sekviterpenolaktonů. Z historického pohledu se 
jako fotoalergeny uplatňují deodoranty (haloge-
nové salicylanilidy), voňavky (musk ambrette), 
chemické filtry sunscreenů (benzofenony, diben-
zoylmetany), ale také nesteroidní antirevmatika 
(ketoprofen, etofenamát). Především ketoprofen 
vyvolává těžkou a dlouhotrvající dermatitidu již 
po krátkém kontaktu, a to i na vzdálených mís-
tech (přenos dotykem, oděvem, apod.). Zkříženě 
může reagovat fenofibrát, který se používá jako 
systémové hypolipidemikum. Chemicky příbuz-
né ketoprofenu jsou benzofenony a octocrylen, 
chemické sunscreeny. Avšak pozitivní (ozářené) 
epitesty k látkám, které nejsou chemicky příbuz-
né ketoprofenu u osob na něj alergických, do-
volují vyslovit hypotézu o tvorbě specifických 
imunogenních komplexech, které neobsahují 
alergen. Systémová expozice piroxicamu (jeho 
fotoproduktem je kyselina thiosalicylová) je zod-
povědná za zkříženou reaktivitu s antiseptikem 
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thiomersalem. Fotoalergické reakce se zdají být 
poddiagnostikované, a proto vyzývá k obezřet-
nosti.

Prof. Krutmanna (Düsseldorf, SRN) 
– zajímal další vývoj sunscreenů. Sunscreeny slou-
ží k ochraně před spálením, pigmentací, aktinickým 
stárnutím a rakovinou kůže – to vše je studiemi dolo-
ženo. UV a IR záření se uplatňují při aktinickém stár-
nutí, lze zabraňovat lokálními antioxidanty. Viditelné 
záření neprovokuje tvorbu vrásek, ale modrá část 
podporuje pigmentaci (tomu lze bránit fyzikálními 
filtry, například oxidem železnatým). Pro sunscree-
ny existují předpisy, je nutné stanovit jejich toxicitu, 
ekologickou bezpečnost, důležité jsou i galenické  
formy.

Doc. Ettler (Hradec Králové, ČR) 
– byl pověřen souhrnem dalších indikací fo-
to(chemo)terapie než je psoriáza. K nim patří 
atopický ekzém, vitiligo, mycosis fungoides 
a řada dalších s větší či menší efektivitou. Lze 
ovlivnit i pruritus v závislosti na primární příči-
ně. Nejčastějším zdrojem ve výbavě fototerape-
utických jednotek je UVB 311 nm zářič, který lze 
použít na širokou škálu dermatóz. V současné 
éře uspěchaného světa však fototerapie není 
preferovanou metodou léčby vzhledem k časové 
náročnosti. 

COVID A DERMATOLOGIE
Je pochopitelné, že maximální pozornosti se těši-
la sekce týkající se COVIDu (1337 posluchačů).

O
b

r. 
2 Příklad prezentace na virtuálním kongresu EADV
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O
b

r. 
3 Lobby virtuálního kongresu

Dr. Galvánová (Madrid, Španělsko) 
– popsala kožní manifestace infekce SARS-CoV2 
založené na sledování 375 případů ve Španělsku. 
Rozděluje je do 5 hlavních skupin: 1. pseudoomrz-
liny, 2. vezikulární, 3. urtikariální, 4. makulopapu-
lární, 5. livedo-nekrotické. 

(ad 1) představují asi 19 % nálezů, jsou asymetric-
ky na akrálních částech rukou a nohou se zarudlým 
otokem, puchýřky nebo pustulemi v purpurických 
okrscích, s bolestí (32 %) a svěděním (30 %). 
Omrzlinám podobné nálezy jsou u dětí a mladist-
vých s dobrou prognózou bez systémových projevů. 
Diagnostický problém mohou tvořit „pauci-sympto-
matičtí“ nemocní s negativním PCR a bez protilátek. 

To může nastat při robustní reakci přirozeného imu-
nitního systému (interferon), zkřížené reaktivitě díky 
předchozím nachlazením, také díky silné specifické 
reakci imunitního systému bez přetrvávajících pro-
tilátek nebo situaci zvládnou IgA slizniční protilátky. 

(ad 5) livedo-nekrotické projevy (6 %) vznikají při 
akrální ischemii u starých osob s akrální cyanó-
zou, bulami a suchou gangrénou a jsou spojeny 
se špatnou prognózou (10% mortalita). Dochází 
zde k trombotickému mikrovaskulárnímu poškoze-
ní s extenzivní aktivací komplementu. K průkazu se 
doporučuje biopsie. Oba kožní projevy (ad 1, ad 5)  
jsou akrální, ale spojené s rozdílným průběhem  
i prognózou.

Referátový výběr
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NĚKTERÉ POZNATKY Z 29. VIRTUÁLNÍHO KONGRESU EADV, 29.–31.10.2020

Prof. Gilliet (Lausanne, Švýcarsko) 
– rozebíral imunologickou patofyziologii SARS-
-CoV2 kožních manifestací. Nákaza SARS-CoV2 
probíhá vzdušnou cestou. Asi u 10–20 % nakaže-
ných dochází k šíření z horních cest dýchacích do 
plic, kde se rozvine zánět charakteru pneumonie, 
ev. ARDS (akutní respirační selhání) s fatálním 
koncem. Těžší průběh nákazy je podmíněn mu-
tacemi TLR3/7, IRF-7 a neutralizujícími anti-IFN 
α β protilátkami. Šíření infekce dále způsobuje 
systémovou endoteliózu, např. v mozku, ledvi-
nách, srdci, ale také v kůži. Klinicky se projevuje 
pseudo-omrzlinami akrálně a s dalšími typy pro-
jevů stoupá jejich závažnost: makulopapulózní, 
urtikariální, purpurické/nekrotické až podobné 
Kawasakiho nemoci. Příčinou postižení kůže je 
šíření viru krevní cestou (byl nalezen spike-protein 
v endotelu kožních cév), ale také imunopatologic-
ká reakce zřejmě vyvolaná masivní infiltrací IFN 
produkujícími makrofágy, které způsobí poškoze-
ní buněk a uvolnění vlastní DNA, která provokuje 
další fagocytování DNA makrofágy a tvorbu IFN. 
Zatímco časné působení virové RNA vede k uži-
tečné produkci IFN, pozdní uvolňování vlastní DNA 
z poškozených buněk stimuluje škodlivou tvorbu 
IFN. Stejný mechanizmus funguje i v jiných orgá-
nech při nákaze SARS-CoV2.

Dr. Tejera (Cordoba, Španělsko) 
– varuje před dopadem pandemie COVID-19 na 
další zdravotní péči. Po počátečním šoku se veške-
ré síly zdravotnictví vrhly do boje proti nové nákaze 
a zastavila se péče o pacienty s kožní rakovinou. Za 

tři jarní měsíce 2020 významně narostl počet tlus-
tých melanomů s horší prognózou, a to zejména  
u starých lidí ve Španělsku.

Prof. Kündig (Curych, Švýcarsko) 
– informoval o vývoji vakcín proti SARS-Cov-2. 
Nejdříve zmínil pozitivní účinek podání rekonva-
lescentní plazmy – během 7 dní snížila úmrtnost 
o 37 %. Jsou popisovány případy recidivy – jed-
ná se o úplné selhání imunity nebo masivní rein-
fekce? V boji proti koronaviru byla vyvinuta řada 
vakcín – 29 jich vstoupilo do klinického testování, 
k začátku října 2020 pouze 5 vakcín dospělo do 
finálního stádia ke schválení lékovými agentu-
rami. Do prvního typu vakcín se řadí mRNA kó-
dující spike-protein koronaviru (Pfizer/Biontech; 
Moderna). Technickým problémem je vytvoření 
dostatečného množství mRNA in vitro transkripcí 
(2 kg mRNA představuje 20 milionů dávek pro 10 
milionů lidí) a její uchování při hlubokém zmrazení 
(- 70 °C). Druhou cestou k vytvoření vakcíny je 
použití oslabeného, inaktivovaného nebo rekom-
binantního viru. Do této skupiny patří ruská vak-
cína Sputnik V nebo čínská vakcína (u obou je 
1011 virových částic ve vakcíně, kde je nosičem 
opičí adenovirus). I zde je problémem množství 
vakcín – pro USA a EU by bylo potřeba 600 mi-
lionů litrů tkáňových kultur. Astra Zeneca musela 
výzkum vakcíny pozastavit pro dva případy akutní 
spinální transverzální myelinitidy. Do hry vstupu-
je ADE (antibody dependent enhancement), tzn. 
tvorba jiných než neutralizačních protilátek, které 
mohou zvyšovat plicní imunopatologii.

EADV kongresy se těší velké pozornosti dermatovenerologů celého světa. Každoroč-
ní podzimní Kongres EADV je také největším zdrojem příjmů pro tuto organizaci. Je 
tedy nepochybné, že jejich 
uspořádání, ať již ve virtuální 
či prezenční podobě, bude  
i nadále prioritou EADV.  

Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FNHK
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 836 389, fax: 495 836 350
ettler@fnhk.cz
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Každého venerologického pacienta je nutno posuzovat individu-
álně, dostatečně mu naslouchat a nikdy se neukvapit stanovením 
diagnózy podle prvního klinického obrazu.

NEOBVYKLÝ OBRAZ BALANOPOSTHITIS 
ANEB JAKÉ PŘEKVAPENÍ NÁM PŘINÁŠÍ VENEROLOGIE
Procházka, P.   Medicentrum Beroun s.r.o., Venerologická ambulance Praha 5

SOUHRN: Případ pacienta s obrazem zanedbané balanoposthitis s rozsáhlou impetiginizací před-
stavoval obtížný úkol ohledně volby správné terapie. V rámci diferenciální diagnózy však následná 
vyšetření STI zjistila nečekaný nález kapavky a syfilis. Kombinovaná lokální a celková terapie vedla  
k plnému vyléčení pacienta.

KLÍČOVÁ SLOVA: balanoposthitis – gonorrhoea – syfilis

SUMMARY: The case of a patient with a picture of neglected balanoposthitis with extensive impetigi-
nization was a difficult task in choosing the right therapy. However, as part of the differential diagnosis, 
subsequent STI examinations revealed an unexpected finding of gonorrhea and syphilis. Combined local 
and general therapy led to a complete cure of the patient.

KEY WORDS: balanoposthitis – gonorrhoea – syphilis

Muž, 29 let, s bezvýznamnou osobní anamnézou, 
který trvale neužívá žádné léky a uvádí pouze léko-
vou alergii na pyly, se v polovině září 2020 akutně 
dostavil do naší venerologické amulance s doporu-
čením od dermatologa pro dysurii a suspektní my-
kózu na glans penis. Dle venerologické anamnézy 
dosud nebyl vyšetřován na STI, je heterosexuál, 
praktikuje sex vaginální, oboustranně orální, anál-
ní neprovozuje. Do konce června 2020 měl stálou 
sexuální partnerku, počátkem srpna 2020 udává 
sexuální kontakt s novou partnerkou, s níž měl na-
posledy sex koncem srpna 2020.

Ihned po tomto posledním vaginálním sexu došlo  
k otoku preputia, jeho zarudnutí a následně i výsevu 
exantému na glans penis. Sice aplikoval Canesten, 

ale nález se postupně zhoršoval a došlo ke vzniku 
nánosu šupin na glans penis.

Při prvním vyšetření byla v objektivním nálezu do-
minantní tvrdá krustoskvama obalující celý glans 
penis, pevně lpící, mechanicky nešla v žádném 
případě odloučit! Zároveň pozorujeme otok vnitř-
ního listu preputia, ale bez známek paraphimosis, 
preputium lze volně reponovat. Celý glans i prepu-
tium je difúzně zarudlé. Pacient se navíc dostavil 
bez spodního prádla, špinavý, genitál zapáchal. Pro 
anamnézu suspektního rizikového sexuálního kon-
taktu byl proveden výtěr z uretry na PCR chlamydia 
trachomatis a neisserie gonorrhoea, pro dominující 
sekundární impetiginizaci překryt antibiotiky celko-
vě – spiramycine 3 MIU po 12 hod 1 kapsle, dále 
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toleroval, necítil žádné nežádoucí účinky antibiotic-
ké léčby. Objektivní lokální nález je opět zlepšen, 
protože spodní strana glandu je z poloviny již bez 
nánosů tvrdé krusty a na horní straně se od okrajů  
a od corony glandis tvrdá krusta také z části odluču-
je, penis je zcela bez otoků měkkých tkání preputia. 
Preputium je zarudlé již jen minimálně, v levé inguině 
je palpací zjistitelná zvětšená nebolestivá lymfatická 
uzlina. Čekalo nás však překvapení v podobě výsled-
ku z Národní referenční laboratoře SZÚ, který potvr-
dil v naší domovské laboratoři již zjištěnou reaktivitu 
ve vyhledávacích testech na syfilis. Přesný výsledek 
konfirmace zněl: VDRL 1:64 TP-PA ++ TPHA++ 
FTA-ABS IgG ++ FTA-ABS IgM hraniční 19SPHA 
IgM ++. Nález hodnocen i s přihlédnutím ke kli-
nickému nálezu jako nejspíše Lues recens latens, 
protože jasný šankr nebyl nalezen, i když vzhledem 
k nánosu tvrdé krustoskvamy na celém glandu nelze 
jeho původní nález zcela vyloučit.

Pacient dobral cefuroxim 500 mg do celkové doby 
10 dní, lokálně pokračoval v léčbě Ichtoxylem  

NEOBVYKLÝ OBRAZ BALANOPOSTHITIS ANEB JAKÉ PŘEKVAPENÍ NÁM PŘINÁŠÍ VENEROLOGIE

antihistaminka pro otok měkkých tkání genitálu  
a také preventivně pulzně antimykotika fluconazol 
1x týdně. Lokálně jako keratolytikum ordinován 
10% salicylový olej a ichtoxyl.

Po třech dnech od první návštěvy byl k dispozici 
výsledek vyšetření. Ve výtěru z uretry byla diag-
nostikována kapavka. Pacient se dostavil s již zlep-
šeným lokálním nálezem, na dorsu glandu zčásti již 
dochází k odlučování tvrdé krusty od okrajů corony 
glandis, stále však je nález erytematózního terénu 
na vnitřním listu preputia, které však je již méně 
oteklé. Kapavka je léčena cefuroximem 500 mg 10 
dní 1 kapsle po 8 hodinách, k tomu dále preven-
tivně fluconazol 1x týdně 150 mg. Lokální terapie 
je ponechána stejná. Provedena depistáž, dispen-
zarizace, hlášení pohlavních nemocí, nabrána se-
rologie STI (HIV a lues). Pacient podepsal zákaz 
pohlavního styku.

Při třetí návštěvě pacient již 7. den užíval cefuroxim 
500 mg 1 kapsli po 8 hodinách, tuto léčbu dobře 
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1Nález při prvním vyšetření 
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2Nález při třetí návštěvě
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a salicylovým olejem a byl objednán k hospitali-
zaci na kožní lůžkové oddělení oblastní nemocnice 
Kladno k antisyfilitické léčbě. V rámci depistážní 
činnosti byly vyšetřeny poslední dvě sexuální par-
tnerky, přičemž bývalá měla veškeré testy na STI 
negativní, ale u současné partnerky byla odhalena 
gonorrhoická endocervicitis a zároveň syfilis latens 
seropositiva.

Za hospitalizace, která trvala 8 dní v průběhu října 
2020, bylo aplikováno celkem 9 milionů 750 tisíc 
m.j. procainGPNC i.m. za současné antihistaminic-
ké terapie a v úvodu i terapie methylprednisolonem 
80 mg i.m/ pro die jako prevence Herxheimmer-
Jarisch reakce. Léčba byla ukončena aplikací 
depotního penicilínu (benzathin-benzylpenicilin  
2,4 mil. m.j. i.m). Celou léčbu pacient dobře to-
leroval, nabraná základní biochemická labora-
toř nevykazovala patologické odchylky. Během 

hospitalizace došlo ke kompletnímu odloučení krus-
toskvamy na dorsu glandu, který je nyní již zcela klidný  
a čistý, hladký a růžové barvy. Inguiny volné. Tý-
den po dimisi provedeny ambulantně první výtěry  
z krku a z uretry na gonokultivaci, které byly opako-
vány v týdenních intervalech celkem třikrát a vždy 
s negativním výsledkem. Během těchto kontrol byl 
pacient již subjektivně zcela bez obtíží a nález na 
penisu zůstával bez patologie.

V polovině ledna 2021 pacient dorazil na první 
kontrolní náběr serologie ad NRL pro syfilis, tedy 
3 měsíce od absolovování antisyfilitické léčby. 
Výsledky antiHIV 1+2 jsou nereaktivní a výsled-
ky z NRL pro syfilis neukazují na novou aktivitu 
onemocnění: VDRL negativní TP-PA ++ TPHA+ 
FTA-ABS IgG ++ FTA-ABS IgM negativní 19SPHA 
IgM hraniční.

U této kazuistiky je zajímavé, že zde dominuje kli-
nický obraz balanoposthitis, pod kterým se však 
skrývají dvě daleko závažnější diagnózy, a sice 
kapavka a syfilis. Proto by bylo vhodné si tyto tři 
zcela rozdílné klinické obrazy připomenout.

BALANOPOSTHITIS – etiologie
Příčiny vzniku zánětu předkožky a žaludu  
mohou být:
a) infekčního původu: k infekci dochází orálním 
stykem, přenos například Streptococcus agalactie, 
Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. 
Jsou to bakterie, které osídlují tonzily a sliznici 
dutiny ústní obecně. Nebo se přenášejí vaginálním 
stykem, kdy dochází k přenosu patogenní, zejmé-
na kvasinkové i protozoární, poševní flóry. Další 
variantou je přenos análním stykem, což zname-
ná osídlení oblasti glandu i předkožkového vaku 
smíšenou bakteriální střevní flórou (enterokoky, 
klostridie pseudomonády), ale i kvasinkami. Bala-
noposthitis candidomycetica je nejčastejší formou 
zánětu preputia a glandu, kde klasickým obrazem 
je zarudnutí glans penis i vnitřního listu preputia, 
často splývající papulky s bělavými kolereky, někdy 
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Nález před hospitalizací 
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přecházejícími do povrchních erozí s výraznou sek-
recí a následným otokem měkkých tkání zevního 
genitálu, který je nebezpečný pro možný vznik phi-
mosis.(4)

b) neinfekčního původu: na bázi proběhlé kontakt-
ně alergické přecitlivělosti časného nebo pozdního 
typu. Alergeny mohou být masťové základy v apli-
kovaných externech, zejména parabeny nebo lano-
liny, velmi často se projevuje alergická reakce na 
neomycin zarudlým terénem s olupováním. Dále 
častými alergeny mohou být dezinfekční prostřed-
ky, spermicidní látky, nezřídka je plošné zarudnutí 
penisu důsledkem používání kondomu, kdy se tak-
to projeví kontaktní přecitlivělost na latex.

U pacienta však dominoval nález balanoposthitis 
smíšeného typu.

Balanoposthitis smíšeného typu
Podkladem je kolonizace preputiálního vaku i povr-
chu glandu bakteriemi, které jsou pro toto prostředí 

patogenní. Jsou přenesené například z tonzil nebo 
dutiny ústní při aktivním orální styku (napřiklad 
Streptococcus agalactiae, Staphylococcus au-
reus, Haemophilus influenzae) nebo při aktivním 
anální styku (smíšená bakteriální střevní flóra – en-
terokoky, Streptococus faecalis, Proteus, Pseudo-
monas aeruginosa i kvasinková flóra). Predispo-
nujícími faktory jsou špatná osobní hygiena nebo 
i naopak „přemývání“ genitálu alkalickými mýdly, 
retence smegmatu, diabetes mellitus a neléčené 
STI urethritis (kapavka, urogenitální chlamýdiová 
infekce D-K, ale i L1-L4 -lymphogranuloma ve-
nereum, mykoplazmatová infekce, trichomonias 
vaginalis).(2,4)

V klinickém obraze dominují ostře ohraničená živá 
ložiska bez navalitých okrajů v edematózně prosá-
klém terénu s hnisavou sekrecí a žlutavým povla-
kem v preputiálním vaku či na glandu nebo jen živě 
červené solitární papule na glandu či vnitřním listu 
preputia. Zárověň nalézáme často výrazně zvětše-
ná, citlivá regionální lymfatika v tříslech.
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5Nález tři měsíce od léčby
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Gonorrhoea
Kapavka je definována jako bakteriální infekce 
postihující primárně cylindrický epitel urogenitál-
ního ústrojí s možnou hematogenní diseminací. 
Původcem je gramnegativní diplokok Neisseria 
gonorrhoeae. Je citlivý k vlivům zevního prostře-
dí, vyschnutí, na kyslík, světlo, teplo i na většinu 
dezinfekčních prostředků. Na vzduchu přežije ma-
ximálně hodinu. Bakterie má primární afinitu k cy-
lindrickému a přechodnému epitelu urogenitálního 
traktu, rekta, orofaryngu a očních spojivek. Přenos 
se děje přímým kontaktem, při přechodu sliznice 
je fagocytován polymorfonukleáry, které jsou příči-
nou hnisavého výtoku.(2)

Klinické projevy u muže
Po 2 až 5denní inkubační době dochází při sou-
časných dysurických obtížích či jen mírném pálení 
či eventuálně výrazné bolestivosti v močové trubici 

nejdříve ke vzniku hlenovitého výtoku, který se při 
neléčení mění ve výrazně purulentní sekreci, kte-
rá může mít až žlutozelené zabarvení. Později i při 
neléčení však může paradoxně docházet k ústupu 
hnisavé sekrece, která se může měnit v čirou nebo 
i sklovitou. Nakonec při neléčení přechází do chro-
nicity, která se projevuje téměř neznatelnou tzv. 
ranní kapičkou. Současně je zde riziko takzvané 
zadní kapavky, která se projevuje  zánětem prosta-
ty (prostatitis), semenných váčků (spermatocysti-
tis) nebo zánětem nadvarlete (epididymitis), což je 
nejzávažnější komplikace kapavky. Může se proje-
vovat bolestivým otokem skrota, které je zarudlé  
a bolesti vystřelují až do třísla. Při oboustranné lo-
kalizaci může vlivem vzniklé neprůchodnosti kanál-
ků nadvarlete tato neléčená forma kapavky skončit 
neplodností.

Léčba kapavky
V posledních letech výrazně vzrostla rezistence 
Neisseria gonorrhoeae na antibiotika. Posled-
ní epidemiologické studie v Evropě informují  
o nárůstu neenzymatické rezistence k penicilínům, 
které se spolu s antibiotiky tetracyklinové řady  
a chinoliny k léčbě kapavky nedoporučují. Efektiv-
ní léčba kapavky se stala globálním medicínským 
problémem zejména z důvodu izolace vysoce re-
zistentního kmene H041 z dutiny ústní u žen mají-
cích sex se ženami. Tento kmen vykazuje rezistenci  
k cefalosporinům IV. generace. Byl prvně zachycen  
v roce 2009 v Japonsku, ale od té doby již ojedi-
nělě i v Evropě (Německo, Dánsko). Tato situace 
je monitorována euro–surveillance (Euro – GASP) 
evropské kontroly rezistence gonokoků.(4,5,6,7)

Vhodná antibiotika pro první volbu dle doporu-
čení CDC jsou cefalosporiny III. a IV. generace  
v kombinaci s makrolidovými antibiotiky – cefixim 
400 mg p. o. + azithromycinum 1 g p.os. nebo 
dle doporučení IUSTI 2017 a 2019 ceftriaxone  
1 g i.m. + azithromycin 2 g p. os. jednorázově.  
V případě prokázané rezistence k ceftriaxone se 
nabízí tato kombinace léčby: gentamicin 240 mg 
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6 Akutní kapavka
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i.m. + Azithromycinum 2 g p. os.(5,6,7,8) V České 
republice není v současné době standardní léčeb-
né schéma, které by jasně určovalo léčbu kapavky, 
ale většina venerologických pracovišť se přiklání  
k výše uvedené kombinované léčbě cefalosporiny 
IV. generace parenterálně + perorální léčbě azit-
hromycinem ve variabilním dávkování, eventuálně 
v prvním kroku volí přeléčení perorálně cefuroxi-
mem po dobu 10 dní a jen v případě pozitivních 
kontrol přistoupí k výše uvedené antibiotické dvoj-
kombinaci.

Syfilis
Původcem je lidská spirochéta Treponema palli-
dum, která proniká narušeným povrchem do kůže 
a sliznic. Přenos se děje téměř výhradně pohlav-
ním stykem, kontaktem s infekčními projevy či 
spermatem nebo vaginálním sekretem. Možný je 
přenos transplacentárně nebo krevní cestou, který 
byl nazván „dekapitovanou syfilis“ pro chybějící 
primární stadium. Etiologickým agens je spiroche-
ta Treponema pallidum. V místě vstupu infekce, 
3.–5. týden od rizikového styku, dochází rozpadem 
z původně infiltrované makuly ke vzniku eroze či 
vředu – v 90 % dominuje anogenitální lokalizace 
včetně hrdla děložního. Pozor! Může se vyskytovat 
i při bázi penisu nad okrajem kondomu, na perineu, 
v oblasti rekta – vzhledem k variabilitě vředu je nut-
no každý anogenitální vřed považovat za syfilitický, 
dokud není specifický původ vyloučen! (1,3)

Nutné je ovšem myslet i na extraanogenitální loka-
lizaci: dutina ústní – rty, ale i tonzily, záleží na místu 
kontaktu infikovaného genitálu s narušenou kožní 
bariérou, ale vzácně se  může nalézat i jinde (axily, 
hrudník). Pro primární projev je typická nebolesti-
vost projevů a zvětšené regionální lymfatické uzliny 
= indolentní bubo. Velice důležité je si uvědomit, 
že vředy jsou silně infekční.

Ulcus durum
Podle vzhledu: Syfilitická skleróza indurativního 
typu – typický je zde kruhovitý nebo oválný defekt 

s indurovanou spodinou barvy růžové šunky, okra-
je vředu bez podminování plynule přecházejí do 
okolí. Ulcus durum – šankr – projevem je kruhovitý 
hlubší defekt s povleklou spodinou. Oedema indu-
rativum – projevuje se edémem labií nebo prepucia 
a je zde riziko vzniku phimosis.(2,3)

Diagnostika syfilis primaria
přímý průkaz

1. vyšetření v zástinu: přímý průkaz Treponema 
pallidum zástinovým mikroskopem, pouze pokud 
spodina vředu nebyla ošetřena antibiotickým ex-
ternem. Před vyšetřením zástinovým mikrosko-
pem je možno ji pouze opláchnout fyziologickým 
roztokem. K vyšetření odeslat na specializované 
pracoviště, kde je zástinový mikroskop k dispozici, 
například NRL pro syfilis SZÚ Královské Vinohrady, 
venerologická ambulance FN U Apolináře.
2. molekulárně biologické testy: polymerázové 
řetezové reakce PCR, kdy se též využívá odebra-
ný biologický materiál ze spodiny defektu či  
z granulomatózní léze nebo macerovaného ložiska 
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7Klinický průběh syfilis (Resl, V. a kol.: 

Základy depistáže a organizace venerolo-
gické práce, sexuálně přenosné infekce, 

Západočeská univerzita v Plzni)

25



sekundárního a časného latentního stadia je délka 
léčby 7 až 14 dnů a je zakončena aplikací depotní-
ho penicilinu i.m. (benzathin-benzylpenicilin), která 
se po týdnu eventuálně ještě zopakuje. Léčba by 
měla probíhat za hospitalizace na lůžkovém kož-
ním oddělení z důvodu zajištění lékařské péče při 
možném vzniku alergické reakce (anafylaktické 
reakce) či Herxheimer-Jarisch reakce. Při záchytu 
lues latens staršího data bez známky aktivity, bez 
nálezu specifických protilátek IgM, postačí intra-
muskulárně podávaný procain penicilin-G 1,5 mil. 
IU i.m. po dobu 14 dní, ukončený aplikací depot-
ního penicilinu (B-BPNC) i.m., eventuálně 3 dávky 
intramuskulární aplikace depotního penicilinu i.m. 
(benzathin-benzylpenicilin). V případě alergie na 
penicilin je na zvážení aplikace ceftriaxone za sou-
časného jištění kortikosteroidy celkově nebo raději 
je na místě podávání tetracyklinu per os 100 mg 
po dobu 28 dní. Pro – v poslední době velmi čas-
to prokázanou – rezistenci se nedoporučuje léčba 
makrolidovými nebo azalidovými antibiotiky.

Každého venerologického pacienta je nutno posuzovat individuálně, dostatečně mu 
naslouchat a nikdy se neukvapit stanovením diagnózy podle prvního klinického obra-
zu. Vždy je nutná trpělivá pečlivá anamnéza i diferenciální diagnóza a k tomu prove-
dení  komplexního vyšetření STI. Odměnou za trpělivost a pečlivost je nejen zjištěná 
správná diagnóza, ale ze-
jména vyléčený a spokojený 
pacient.

MUDr. Přemysl Procházka
Medicentrum Beroun s.r.o.
Venerologická ambulance
Lidická 337/30, 150 00 Praha 5
premek.prochazka@seznam.cz
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na genitálu, na tonzilách nebo v oblasti rekta nebo  
i biologický materiál z plné krve nebo mozkomíšní-
ho moku. Důležité je vědět, že pozitivita v PCR vy-
šetření může předbíhat pozitivitu v séroreakcích de-
tekce antisyfilitických protilátek řádově až o 2 týdny.  
A pro průkaz onemocění je stejně signifikantní jako 
průkaz protilátek; PCR testování není ale průkazné 
pro kontrolu účinnosti léčby .

nepřímý průkaz protilátek – sérologické vyšet-
ření
– specifické a nespecifické testy; screeningové: 
VDRL, TPHA. K potvrzení reaktivity vyhledávacích 
screeningových testů slouží konfirmační testy: 
FTA-ABS IgG i IgM, western blot FTA-ABS IgM, 
19S -IgM SPHA.(1,3)

Léčba syfilis
Lékem volby u antisyfilitické terapie v České re-
publice je intramuskulárně aplikovaný procain 
penicilin-G 1,5 mil. IU á 24 hodin. Délka a dávka 
kúry je dána stadiem onemocnění – u primárního, 
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14. KONFERENCE AKNÉ  
A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY
Nevoralová, Z.   Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě

Dne 6. listopadu 2020 se měla v Brně konat 14. 
celostátní konference na téma Akné a obličejové 
dermatózy. Tuto konferenci pořádá každoročně 
sekce Akné a obličejové dermatózy České derma-
tovenerologické společnosti ČDS JEP. Pro letošní 
výjimečnou situaci nebylo možno pořádat akci 
tak, jak byli všichni dosud zvyklí. Protože jde ale 
opravdu o mnohaletou tradiční akci, rozhodli se 
organizátoři jednotlivé přednášky natočit tak, aby 
mohly být sledovány alespoň přes internet. Natá-
čelo se v Praze a v Brně a program bylo možno 
„navštívit“ po předchozí registraci od 1. prosin-
ce 2020 do 31. ledna 2021. V programu bylo 15 
zajímavých sdělení, které mohli lékaři shlédnout  
v libovolnémm pořadí a eventuálně se k přednáš-
kám vracet.  

V úvodu všechny účastníky konference přivítal 
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA. 
Připomněl, že konference patří již mnoho let k velmi 
významným vzdělávacím akcím v České republice. 
Organizuje ji sekce Akné a obličejové dermatózy, 
která patří k nejaktivnějším sekcím České derma-
tovenerologické společnosti. Popřál všem, aby si 
program užili. Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., 
předsedkyně sekce, následně také přivítala všech-
ny účastníky a ukázala na složitou dobu, ve které 
se akce měla konat. Poděkovala všem přednášejí-
cím nejen za to, že si přednášky připravili, ale také 
za to, že je přijeli do jednoho z natáčecích center  
v Praze nebo v Brně natočit. 

V rámci Dermatologických aktualit, (které byly 
tentokrát hned po přivítání), byl na programu křest 

knihy as. MUDr. Niny Benákové Moderní farma-
koterapie v dermatologii. Paní asistentka je hlavní 
editorkou knihy a vybrala 19 předních dermatologů 
České republiky, kteří napsali jednotlivé kapitoly. 
Kniha obsahuje nejnovější informace z oblasti léč-
by kožních chorob. Jak sama řekla, je určena nejen 
ke vzdělávání, ale hlavně pro denní praxi, a to nejen 
kožním lékařům, ale i lékařům jiných specializací. 
Je doplněna řadou názorných obrázků a schémat, 
nechybí uvedení nejčastějších chyb a omylů při 
léčbě daných chorob, kterých je nutno se vyvaro-
vat. Knihu pokřtily za všechny autory MUDr. Nina 
Benáková s MUDr. Zuzanou Nevoralovou v natá-
čecím studiu v Praze a připily na její úspěch. Knize 
popřáli mnoho čtenářů virtuálně i prof. Arenberger 
a doc. Rulcová. 

První sdělení na téma Prevence stárnutí obličeje  
přednesl prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA,  
FCMA. Sdělil, že věk dožití se prodlužuje, a pro-
to nabývá na významu anti-aging medicína. Jejím 
cílem je zabránit nebo zmírnit rozvoj onemocnění 
souvisejících s věkem, t.j. zastavit biologické ho-
diny. Protože obličej je první, co z člověka okolí 
vidí, má zejména prevence stárnutí kůže obliče-
je velký význam. Stárnutí je podmíněno zevními  
i vnitřními faktory, ze zevních dominuje sluneční 
záření. Rozděluje se dle závažnosti na I.–III. stu-
peň. V prevenci a léčbě je nejdůležitější fotoprotek-
ce. Dále má význam užívání řady přípravků. Jsou 
to vitaminy a koenzymy (vitamin A a jeho derivá-
ty, vitamin C, E, B3 a koenzym Q), dále rostlinné 
extrakty (flavonoidy, polyfenoly a pycnogenol)  
a kyselina hyaluronová. Důležité je snížení hladiny 
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volných radikálů, hlavně omezení kouření. Na vý-
znamu nabývají lokální kosmetologické zákroky: 
aplikace botulotoxinu A, liftingové techniky (aplika-
ce vláken) a jiné procedury. 

Další velmi zajímavou přednáškou byly Vrozené 
vady léčené plastickým chirurgem – výhody i nevý-
hody centralizace péče, kterou přednesla jako host 
prim. MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. z FN Brno.  
V úvodu uvedla, že plastická chirurgie je obor, 
který léčí pacienty od narození do konce života. 
Hlavní náplní oboru jsou vrozené vývojové vady 
obličeje, kůže a končetin, benigní a maligní nádo-
ry a traumata se ztrátovým poraněním měkkých 
tkání. Ve FN Brno je centralizované centrum pro 
celou Moravu, které provedlo v letech 2005–2019 
1777 operací. Naprostou většinu (60 %) tvořily 
vývojové vady orofaciální obličeje, kůže a podko-
ží, kam patří hlavně rozštěpy (typické, atypické 

a se syndromy). Většina vývojových vad vzniká 
mutací (de novo) v 1. trimestru gravidity, odha-
leny bývají již ve 20. týdnu těhotenství sonogra-
fickým vyšetřením. Velice důležitá je komplexnost  
a pravidelné kontroly nejen po operaci, ale i dále  
v 5, 10, 15 a 18 letech. Rekonstrukce rtu se  
v Brně provádějí u novorozenců a dále ve věku do 
3 měsíců, operace rozštěpu patra od 7. měsíce 
věku a doplnění čelisti kostí od 9. roku věku. Při 
léčbě a sledování rozštěpových vad je nutná spo-
lupráce řady oborů. Jsou to: prenatální diagnos-
tika, perinatologie, plastická chirurgie, dětská an-
estezie, neonatologie, pediatrie, stomatologie, or-
todoncie, psychologie, logopedie, foniatrie, ORL 
a otologie, vhodné je i genetické vyšetření. Léčbu 
a sledování v Brně koordinují plastičtí chirurgové, 
je zde k dispozici většina specialistů a také speci-
alizované sestry. Důležité je uvědomit si, že jizva 
po operaci je trvalá a s věkem (zejména v období 

O
b

r. 
1

Prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, FCMA při zahájení konference

Referátový výběr
z dermatovenerologie 28 6 | 2020



14. KONFERENCE AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY

puberty) se může vyvíjet nerovnoměrně. Právě 
proto je nutné dlouhodobé sledování. Paní primář-
ka se zabývala vlivem součané epidemiologické 
situace na možnost odložení některých operací, 
na možnosti distančního vyšetření či spoluprá-
ce se specialisty v místě bydliště pacientů. Byly 
vzpomenuty i další nerozštěpové vady (zejména 
melanocytární névy), tumory a problémy osob  
s epidermobulosis bullosa dystrophica. 

Paní asistentka MUDr. Nina Benáková, Ph.D. před- 
nesla přednášku na téma Seboroická dermatitida 
– co víme a co nevíme a co máme k dispozici. 
Seboroická dermatitida je jedna z velmi častých, 
nejen obličejových dermatóz. Jako klinicky vý-
znamná se udává ve 3 %. Dle vzniku se rozlišuje 
dětská forma s vrcholem okolo 6. měsíce a dob-
rou prognózou a dospělá forma s vrcholem mezi 
30.–40. rokem a chronickým, střídavým průbě-
hem. Diferenciální diagnostika je pestrá a vý-
znamná, nejsou řídké ani souběhy (s psoriázou, 
atopickým ekzémem, rosaceou aj.). Významné 
jsou i komorbidity. U infekce HIV je seboroická 
dermatitida výrazně častější – ve 35 %, u AIDS 
dokonce v 85 % případů. Od klasické seboroic-
ké dermatitidy se liší výraznou intenzitou, větším 
rozsahem a i postižením neobvyklých oblastí jako 
jsou končetiny, proto se někdy označuje jako SD-
-like dermatitis. U těžké, vůči léčbě refrakterní 
seboroické dermatitidy je tedy namístě vyšetření 
serologie HIV. K dalším komorbiditám patří neu-
rologické nemoci jako je morbus Parkinson, epi-
lepsie, parézy, Downova choroba, ale i hepatitida 
C či alkoholická pankreatitida. V patogenezi se 
jedná o dysfunkci keratinocytů a imunitní dysre-
gulaci, kde svou roli hraje mikrobiom. Kolonizace 
kvasinkami rodu Malassezie působí u dispono-
vaných, „seboroických” jedinců jako spouštěč 
a imunitní reakce se ubírá fylogeneticky starou 
cestou, která nastává fyziologicky po poranění/
podráždění kůže a uplatňuje se u hojení ran. Jako 
u všech zánětů je výsledná podoba – typ derma-
titidy – závislá na genetice a epigenetice, tedy 

abnormitách v nespecifické a specifické imunitě. 
A namísto prospěšného, obranného, se zde zá-
nět stává poškozujícím. Kromě kštice, obličeje  
a trupu může postihovat i jako frustní formy oblast 
perinazální, periaurikulární, ale i genitál či oblast 
očí. Seboroická blefaritida není ekzém víček, ale 
zánět jejich okrajů a představuje 6 % neinfekčních 
zánětů víček (nejčastější jsou kontaktně alergické, 
pak iritační a pak atopické). V přednášce je for-
mou kazuistiky probrána etiopatogeneze, klinický 
obraz, průběh, komplikace a léčba seboroické 
blefaritidy v kontextu léčby seboroické dermatiti-
dy obecně. Léčebně perspektivní pro seboroickou 
dermatidu jsou lokální inhibitory Janus a tyrozin 
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Předsedkyně Sekce obličejové dermatózy 
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
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kináz (JAK, TYK) a agonisté arylhydroxykarbo-
nových receptorů (AhR), pocházející z výzkumu 
léčiv u psoriázy a atopického ekzému.

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. si připravila pre-
zentaci na téma Makrokomedony – komplikace v lé- 
čbě akné. Jak uvedla, makrokomedony jsou ob-
zvláště velké uzavřené komedony. Jsou přítomny 
mnohem častěji na obličeji než na trupu, vyskytují 
se u lehčích i u závažných forem akné. Nezjiště-
né a neošetřené makrokomedony jsou nejčastější 
příčinou akutního zhoršení akné. Jedinou správnou 
léčbou makrokomedonů je kauterizace. Jejím cí-
lem je vytvoření velmi nízkého stupně tepelného 
postižení, který podnítí polymorfonukleáry k vy-
cestování do makrokomedonů. Následně uvolněné 
proteolytické enzymy napomáhají k úpravě lézí. 
Zákrok může být opakován za 2–3 týdny a může 

být kombinován s libovolnou vhodnou další lokál-
ní či celkovou léčbou. U závažných forem akné  
s hojnými makrokomedony je k prevenci vzplanutí 
a následného jizvení vhodné zahájení léčby nižší 
dávkou perorálního izotretinoinu za současného 
ošetřování kůže nad makrokomedony. V před-
nášce paní doktorka názorně ukázala provedení 
kauterizace. Dále uvedla kazuistiku devatenáctile-
tého pacienta s diagnózou papulopustulózní akné 
III. stupně s velmi četnými makrokomedony (cca 
500!) na obličeji. Byl léčen kauterizací, následně 
byl přidán perorální izotretinoin a lokální adapalen. 
Celková dávka izotretinoinu byla 165 mg/kg, kau-
terizace byla provedena celkem 25x. Při ukončení 
léčby (po 20 měsících) bylo na obličeji přítomno 
jen několik komedonů, drobné jizvičky a nerovnosti 
pleti. Pacient stále aplikuje adapalen na noc v rámci 
udržovací léčby, stav je velmi pěkný. 
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Natáčecí studio v Brně
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Následovala přednáška primářky MUDr. Dominiky 
Diamantové, Ph.D. Lze růžovku léčit ivermekti-
nem?, kterou připravila spolu s doc. MUDr. Jar-
milou Rulcovou, CSc. Jak paní primářka uvedla,  
v našich každodenních praxích se setkáváme  
s rosaceou velmi často. Onemocnění výrazně ne-
gativně ovlivňuje kvalitu života primárními i sekun-
dárními příznaky. Etiopatogeneze je multifaktoriální. 
Rosacea má četné komorbidity. Dle klinického ob-
razu jsou rozlišovány čtyři základní formy choroby.  
K léčbě papulopustulozní formy růžovky (a též de-
modikózy) lze využít s výborným efektem lokální 
ivermektin. Lék působí protizánětlivě i antiparazi-
tárně, má příznivý bezpečnostní profil, výbornou 
toleranci a je pozitivně hodnocen jak lékaři, tak ne-
mocnými. Aplikuje se na postižené partie večer po 
dobu 2–3 měsíců. 

Jako vždy velmi kvalitní bylo sdělení MUDr. Mar-
ka Páska s názvem Diagnostika, léčba a chemo-
prevence dlaždicobuněčného karcinomu kůže. 
Dlaždicobuněčný karcinom kůže (cSCC) předsta-
vuje druhou nejčastější malignitu na kůži po bazo-
celulárním karcinomu. Společně jsou tyto tumory 
řazeny do skupiny tzv. non-melanoma skin cancer 
(NMSC). Celosvětově (v závislosti na geografic-
kých faktorech) dochází ke stálému nárůstu in-
cidence cSCC (meziroční nárůst o cca 2–4 %). 
Předpokládaná úmrtnost na cSCC přitom v USA 
dosáhla v roce 2012 hodnot úmrtnosti na mela-
nom. Biologické chování cSCC je totiž ovlivněno 
jak faktory pacienta (imunosuprese, vyšší věk, 
chronická expozice UV záření, genetická predispo-
zice), tak faktory primárního tumoru – horizontální 
velikost (>2,0 cm), vertikální rozměr (>6,0 mm), 
 invaze přes podkožní tukovou tkáň, perineurál-
ní invaze do nervů o kalibru ≥ 0,1 mm, stupeň 
diferenciace (G3, nízký stupeň), subtyp cSCC, 
lokalizace (obličej), rekurentní cSCC. Na základě 
těchto faktorů, lze dle NCCN guidelines rozdělit 
cSCC na nízce rizikový a vysoce rizikový. Právě 
vysoce rizikové cSCC tvoří hlavní skupinu tumorů 
s vysokou mírou lokální rekurence, metastázování 

do spádových uzlin a úmrtí na cSCC. Manage-
ment cSCC závisí především na zařazení cSCC 
do těchto dvou prognostických skupin. U nízce 
rizikových cSCC je vhodná chirurgická terapie  
a eventuálně zahájení chemoprevence, u vyso-
ce rizikových cSCC je metodou volby chirurgie  
s eventuálním provedením SLNB v kombinaci  
s adjuvantní radioterapií a následná chemopre-
vence, v případě lokálně či loko-regionálně pokro-
čilých nebo metastatických cSCC pak moderní 
systémová imunoterapie (anti PD-1). 

Kazuistické sdělení s názvem Lokální indurace  
v obličeji přednesla MUDr. Petra Trojanová, Ph.D.  
Paní doktorka referovala případ 32leté pacientky, 
která byla léčena tři měsíce na třech různých kož-
ních ambulancích. Při úvodním vyšetření u MUDr. 
Trojanové bylo na kůži obličeje přítomno několik 
abscedujících, místy splývajících zánětlivých no-
dulů, celkově měla pacientka subfebrilie, zimnici, 
třesavku, CRP v rozmezí 40 až 60. Anamnesticky 
byla u pacientky v průběhu posledních sedmi mě-
síců provedena 3x po sobě výplň (u jiného lékaře). 
U dr. Trojanové byla léčena 3 měsíce celkově anti-
biotiky, kortikoidy, hyaluronidázou a off lable Pla-
quenilem 1,0,1. Stav se zlepšil, v průběhu hojení 
vznikly atrofické jizvy. V přednášce byla rozebrána 
problematika reakce na výplně. Opožděné nežá-
doucí účinky se dělí na nezánětlivé (krátkodobé, 
opakující se, odeznívají samovolně) a zánětlivé. 
Zánětlivé perzistují, nejeví tendenci k samovolné-
mu ústupu, přesahují místo aplikace, projevují se 
tvorbou bolestivých zarudlých nodulů až abscesů 
s píštělemi a sinusy. Hojí se atrofickými jizvami 
a hyperpigmentacemi. Četnost je 0,02 %, ale  
u nově zaváděných technik zesíťované kyse-
liny hyaluronové až 0,5 %. Léčba zánětlivých 
komplikací má být zahájena p.o. antibiotiky (dle 
kultivace nebo metodou první volby je ciproflo-
xacin), při nelepšení za 2–3 týdny má být dána 
hyaluronidáza, dále p.o. kortikoidy v dávce až cca  
0,75 mg/kg/den. Při trvajícím nedostatečném 
efektu je možno zkusit off label léky: lokální 
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takrolimus, imiquimod, p.o. antihistaminika, an-
timalarika, imunosupresiva až biologika typu anti 
TNF preparátů. Na závěr paní doktorka doporučila, 
aby lékaři volili pro výplně certifikované, degrada-
bilní preparáty se známým antidotem a uměli se 
postavit čelem k možným nežádoucím účinkům. 

V následném sdělení Atopikonline – pomoc pro 
pacienty i jejich lékaře představila as. MUDr. Nina 

Benáková, Ph.D. nový edukační portál pro paci-
enty s názvem Atopikonline, který byl zprovoz-
něn 7.10.2020. Lektory jsou as. Benáková, prim. 
Čapoková a MUDr. Litvik, záštitu převzal prof. 
Arenberger. Projekt sestává z 5 modulů s řadou 
krátkých videí (kombinace textu a poslechu), ně-
která problematika je probrána ze tří různých úhlů 
pohledu všemi třemi lektory. Cílem je zvýšené po-
rozumění pacientů atopické dermatitidě a osvojení 
si dovedností a návyků, jak svoji chorobu zvládat. 
Obsah je nezávislý na komerčních zdrojích a před-
pokládá se průběžné obměňování či doplňování na 
základě připomínek a potřeb pacientů eventuálně 
i lékařů. Projekt nemůže nahradit osobní edukaci 
pacientů v ordinaci, ale měl by být jejím cenným 
doplňkem. Pomoci má tedy i nám dermatologům, 
odkázat můžeme na www.atopikonline.cz. 

V přednášce Léčba těžké formy akné retinoidy  
v kombinaci s kortikoidy popsala MUDr. Bc. Lu-
cie Jarešová případy tří mladých chlapců s těžkou 
formou akné. Vzhledem k rozsahu ložisek nejen  
v obličeji, ale také na trupu a riziku zhoršení proje-
vů během zahájení terapie retinoidy, byla léčba po 
určitou dobu kombinována s celkovými kortikoste-
roidy. Tím bylo zabráněno tvorbě výrazných jizev. 
Nutnost této kombinace je vhodné znát a využívat 
vzhledem ke stále častějšímu výskytu závažných 
forem akné s velkým rizikem jizvění především  
u mladých hochů.

Blok firemních sdělení zahájil prof. MUDr. Petr 
Arenberger, DrSc., MBA, FCMA přednáškou s ná-
zvem Biologická léčba atopické dermatitidy – zku-
šenosti s léčbou Dupixentem®. V úvodu přednášky 
pan profesor popsal multifaktoriální etiologii ato-
pické dermatitidy, kde je velmi důležitá i role imu-
nitního systému. Byla rozebrána současná léčba: 
základem je stále edukace a korneoterapie, dle zá-
važnosti pak lokální či celková léčba. Z celkových 
léků je dosud základem terapie cyklosporinem 
A, lze užít i off lable léčbu azathioprinem, metho-
trexatem či mykofenolát mofetilem. V dermatologii 

O
b

r. 
4 Křest knihy Moderní farmakoterapie v der-

matologii: zleva MUDr. Zuzana Nevoralová, 
Ph.D. a as. MUDr. Nina Benáková, Ph.D. 
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14. KONFERENCE AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY

máme již biologika na řadu diagnóz, na biologikum 
k léčbě atopické dermatitidy jsme ale museli dlou-
ho čekat. Bioterapeutrické studie s řadou prepa-
rátů probíhaly již od roku 1993, ale až před více 
než rokem bylo uvedeno na trh první biologikum 
k léčbě atopické dermatitidy – dupilumab. Jedná 
se o lidskou monoklonální protilátku, která se spe-
cificky váže na IL-Rα, čímž přerušuje signalizační 
kaskádu zprostředkovanou cytokiny IL-4 a IL-13, 
které jsou klíčovými prozánětlivými cytokiny u ato-
pické dermatitidy. Studie prokázaly jeho vysokou 
účinnost a bezpečnost. Z nežádoucích účinků jsou 
nejčastější reakce v místě vpichu a konjunktiviti-
da, dále orální herpes simplex, eosinofilie, bolest 
hlavy, alergická konjunktivitida, svědění a blefa-
ritida. Ty ale bývají většinou jen mírné a nevedou  
k přerušení léčby. Lék výrazně redukuje sympto-
my atopické dermatitidy včetně svědění, snižuje 
deprese a zlepšuje kvalitu života pacientů. Indikací 
je středně závažná až závažná atopická dermatitida 
u pacientů starších 12 let po selhání (nedostatečné 
účinnosti) alespoň jednoho ze způsobů konvenční 
systémové imunosupresivní terapie  (s výjimkou 
kortikosteroidů) nebo u pacientů, kteří systémovou 
terapií nemohou být léčeni z důvodu intolerance 
nebo kontraindikace. 

MUDr. David Stuchlík přednesl sdělení Kombi-
novaná léčba akné – je stále aktuální? Uvedl, že 
kombinovaná léčba má v léčbě akné stále svoje 
nezastupitelné místo, neboť postihuje více pato-
genetických faktorů akné a vede tedy rychleji ke 
zlepšení až zhojení stavu. Při kombinaci léků se 
navíc snižuje riziko vzniku bakteriální rezistence, 
dochází k rychlejšímu efektu léčby a snižuje se 
počet zánětlivých i nezánětlivých lézí. Již od roku 
2003 je v léčbě lehčích až středně těžkých forem 
akné doporučována jako léčba první linie kombi-
nace retinoidu s antimikrobiální látkou. Toto dopo-
ručení přetrvává do dnešní doby. Přípravek Acna-
tac® je kombinovaný preparát obsahující antibio-
tikum klindamycin a retinoid tretinoin. Tretinoin je 
v preparátu přítomen ve dvou formách – solubilní, 

která se uvolňuje ihned a krystalické (suspenzi), 
jež se rozpouští pomalu a do tkání se uvolňuje 
postupně. Tím je sníženo riziko iritace kůže. 
Preparát je stabilní, dobře tolerovaný, nezvyšuje 
rezistenci k atibiotikům. Působí na 3 ze 4 pato-
genetických příčin akné. Účinkuje na zánětlivé  
i nezánětlivé léze akné. Je možné ho užít od 12 let  
věku. Na závěr pan primář uvedl, že je vhodné si 
uvědomit pravdu, že kdo zavčas léčí, dobře léčí  
a že k léčbě akné může dobře posloužit právě ten-
to preparát. 

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. v přednášce 
EpiDuo – akné pod kontrolou uvedla nový kom-
binovaný preparát EpiDuo®, který je k léčbě akné 
v České republice dostupný od konce roku 2020 
(v západní Evropě se užívá již řadu let s vynikajími 
zkušenostmi). Přípravek obsahuje fixní kombinaci 
0,1% adapalenu a 2,5% benzoylperoxidu. Působí 
tedy na 3 ze 4 patogenetických příčin akné. Účin-
kuje na zánětlivé i nezánětlivé léze akné. Je lékem 
1. volby pro mírnou až středně těžkou papulo-
pustulózní akné. Lze ho užít již od 9. roku života. 
Má rychlý nástup účinku, který se projevuje re-
dukcí aknózních lézí již od prvního týdne. Je dobře 
tolerovaný a má prokázaný velmi dobrý bezpeč-
nostní profil. Velkou předností je, že neobsahuje 
antibiotikum, proto při jeho užívání nehrozí riziko 
rozvoje bakteriální rezistencie na antibiotika. Jako 
u všech ostatních retinoidů je vzhledem k preven-
ci podráždění kůže vhodné stejně jako u adapa-
lenu zpočátku aplikovat lék na malou plochu jen 
na několik hodin, postupně dle tolerance rozsah 
i dobu aplikace prodlužovat. Při pálení je možno 
dočasně aplikaci přerušit nebo její dobu zkrátit, 
dostatečně promazávat vhodným nekomedogen-
ním promazávadlem. Později je ideální aplikovat 
lék na noc. Preparát je dlouhodobě účinný a při 
správné aplikaci (viz výše) i dobře tolerovaný. Je 
ve formě gelu, který se používá velmi pohodlně 1x 
denně večer. Přípravek má jednoduchý dávkovač, 
nemusí se uchovávat v chladu. Je možné ho uží-
vat jako monoterapii, ale i v kombinaci s perorální 
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MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Akné poradna
Kožní oddělení Nemocnice v Jihlavě
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
znevoralova@atlas.cz

léčbou (především p.o. antibiotiky a p.o. antikon-
cepcí či vakcínami) a velmi významný bude jistě  
i pro udržovací léčbu akné.

Prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D. uká-
zala Nový pohled na onemocnění akné. Uvedla, 
že ačkoli postupné kroky vývojového cyklu akné 
byly dobře popsané, patofyziologické mechani-
zmy a sekvence procesů komedogeneze nebyla 
jasně definována až do posledních let. Profe-
sor Jean-Hilaire SAURAT (Ženeva), světový lídr  
v oboru dermatologie, vedl výzkum vedoucí k ná-
vrhu nového paradigmatu pro rozvoj komedonů. 
V rámci klinického výzkumu byl objeven a vyu-
žit rostlinný extrakt Silybum Marianum (SMFE)  
s následným vývojem Cleanance Comedomed™, 
nového komedolytického produktu pro kůži ná-
chylnou k akné. Ten obsahuje nově patentovanou 
aktivní látku ComedoclastinTM. Jedná se o stabili-
zovaný rostlinný extrakt bodláku mléčného, rostli-
ny velmi populární v bylinkářství. Comedoclastin™  
pomáhá omezit nové léze a přispívá k dlouho-
dobému dobrému výsledku potlačení projevů  
u aknózní pleti. Tato aktivní látka svými vlastnost-
mi dokáže cílit na mikrokomedon. 

MUDr. Bc. Lucie Jarešová přednesla Zpracování 
dat o akné. Autorka ve spolupráci se statistikem 
vytvořila dotazník týkající se vlivu různých faktorů 
na akné. Byla získána data od 1425 respondentů 
(147 mužů a 1 278 žen). Vzhledem k menšímu 
počtu mužů bylo vybráno pořadí podezřelých 
veličin šesti metodami: čtyřmi pro ženy, dvěma 
pro muže. Pro ženy bylo uvedeno 29 veličin, pro 
muže 7 veličin. Byla zjištěna souvislost s jinými 
obtížemi, zejména s jinými kožními problémy. 
Překvapivá je možná souvislost s migrénou.

Posledním sdělením byla před-
náška MUDr. Zuzany Nevoralové, 
Ph.D Effaclar ultra koncentrované 
sérum – nová možnost léčby akné 

dospělých. V úvodu paní doktorka uvedla základ-
ní charakteristiku akné dospělých, které je defi-
nováno jako akné přítomné po 25. roku. Vzniká 
pokračováním akné adolescentů, nebo se obje-
vuje znovu po pauze po dospívání nebo vzniká 
zcela de novo až po 25. roce. Má své charak-
teristické klinické rysy. Léčba akné dospělých 
je obdobná jako u akné v jiném věku, ale mno-
hem obtížnější. Je totiž velmi rezistentní k léčbě,  
a proto každý nový přípravek určený k její terapii 
je vítán. Effaclar ultra koncentrované sérum patří 
do oblasti léčebné dermokosmetiky. Obsahuje 4 
ultrakoncentrované keratolytické kyseliny: LHA, 
kyselinu salicylovou, kyselinu glykolovou a ci-
tronovou. Ty mají synergický efekt na exfoliaci  
a uvolnění pórů, kromě LHA pak i antimikrobiální 
účinek. Protizánětlivý efekt v přípravku má nia-
cinamid, ten navíc i zmírňuje hyperpigmentace 
a reguluje množství seba. Zklidňující účinek má 
termální voda z La Roche-Posay. Sérum je mož-
né užívat u akné pouze s hyperpigmentacemi  
v monoterapii, u lehkých forem akné v kombinaci 
s libovolnou jinou léčbou a dále i pro udržovací 
léčbu. Je velmi dobře tolerováno. Nezbytná je sa-
mozřejmě i ostatní doplňková léčba akné (vhodné 
promazávání, make-up a fotoprotekce).

Konference přinesla (ač netradiční formou) řadu 
nových poznatků z různých oblastí akné a cho-
rob obličeje. Budeme moc rádi, když Vaše názo-
ry na tuto konferenci a návrhy na příští zašlete 
na mail znevoralova@atlas.cz. Pomůžete nám  
k ještě lepší organizaci té další, již 15. konference 
Akné a obličejové dermatózy. Ta se bude konat, 
jak všichni společně doufáme, opět již prezenční 
formou v Praze, v hotelu DUO, dne 5. listopadu 
2021. První přednášky již připravujeme.
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Datum konání: 16.10.2021
Místo konání: Hotel Clarion, Ústí nad Labem

PROGRAM
Sympozium moderuje Ettler, K. a Duchková, H.

 1. KOJANOVÁ, M. Plísňová onemocnění – diagnóza a léčba z praktického hlediska 

 2. BENÁKOVÁ, N.  Atopická dermatitida a oko

 3. ARENBERGEROVÁ, M.  Melanom a jiné podobné projevy – klinický obraz  
   a dermatoskopické vyšetření

 4. ARENBERGER, P. Kazuistiky z kožní kliniky  v Praze

 5. ŠMUCLER, R.  Pikosekundové lasery a technické novinky v estetické medicině

 6. ŠMUCLER, R.   Tradiční novinky z ministerstva, parlamentu, komor

 7. DUCHKOVÁ, H.  Seboroická dermatitida – léčba

 8. SCHMIDT   Moderní přístroje v dermatologii dnes a v budoucnosti 

 9. ZELENKOVÁ, H.  Co život dal a další zajímavosti ze Slovenska

10. DRAGON, J.   Obtížná diagnóza

11. TÁBORSKÁ, K. Léčba ulcerací bérců různé etiologie (diabetické a jiné vředy  
   na dolních končetinách)

12. ETTLER, K., DUCHKOVÁ, H. Choroby vlasaté části hlavy (dvojí plátno)

13. DUCHKOVÁ, H.  Ikonografie dětských chorob od narození do dospělosti

14. KOLEKTIV AUTORŮ  Varixy, borelióza, aktinické keratózy, atopická dermatitida,  
   alopecie, rosacea, periorální dermatitida a další

15. KOLEKTIV AUTORŮ Kožní choroby v ambulanci internisty, gastroenterologa,  
   očního lékaře, praktického lékaře, stomatologa

JAK LÉČÍM JÁ?
POZVÁNKA NA SYMPOZIUM 



VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Nejčastější příčinou infekce kožní rány jsou
a) stafylokoky a beta hemolytický streptokok
b) Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa
c) herpetické infekce
d) Streptococcus mutans a Staphylococcus aureus

Obnovení funkce krevních destiček vyžaduje  
od ukončení terapie před plánovaným výkonem
a) 21 dní
b) 14 dní
c) 4–7 dní
d) 2 dny

Alergické reakce na lokální anestetika jsou 
častěji způsobeny
a) vyskytují se stejně často jak u amidových,  

tak u esterových anestetik
b) amidovými anestetiky
c) esterovými anestetiky
d) žádná lokální anestetika nezpůsobují alergické reakce

Terapie keloidních jizev zahrnuje
a) radioterapii
b) intralezionální aplikaci kortikoidů
c) kryoterapii
d) terapii 5-fluorouracilem

U seromu platí
a) vzniká nejčastěji několik dní po výkonu
b) vzniká nahromaděním serózní tekutiny v místě  

po odstranění tkáně
c) nikdy se spontánně nevstřebá
d) vzniká nahromaděním krve v místě po odstranění 

tkáně

Které jsou predisponující faktory vedoucí  
ke vzniku balanoposthitis smíšeného typu? 
a) používání alkalických mýdel  
b) malhygiena
c) užívání antibiotik 
d) neléčené STI urethritidy 

Které tvrzení není správné? 
a) délka léčby syfilis je dána stadiem onemocnění
b) pro léčbu syfilis jsou vhodná makrolidová antibiotika
c) při antisyfilitické léčbě může dojít ke vzniku 

Herxheimer-Jarisch reakce
d) diagnostika PCR je vhodná ke kontrole účinnosti  

léčby syfilis 

1

2

3

4

5

7
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CENA ZA NEJRYCHLEJŠÍ ODPOVĚĎ

MUDr. KADRNKOVÁ-PITROVÁ Gabriela 
Praha 4

NOVINKA

EFFACLAR
SÉRUM
PROTI NEDOKONALOSTEM
PLETI A STOPÁM PO AKNÉ
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VĚDOMOSTNÍ TEST

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

do 31.03.2021 prostřednictvím elektronic-
kého formuláře umístěného na stránkách 

časopisu www.referatovyvyber.cz,  
nebo vložte do obálky a odešlete na adresu:

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

Ceny do soutěže 2020 věnuje značka:
La Roche-Posay.

VÝHERCI 
VĚDOMOSTNÍHO TESTU 

z čísla 5/2020:

MUDr. BENÁČANOVÁ-ČERMÁKOVÁ Martina  
Praha 5

MUDr. ČERNÁ Alena 
Nymburk

MUDr. FENCLOVÁ Václava 
 Plzeň

Jméno

Korespondenční adresa

Telefon

E-mail

Správné odpovědi z čísla 5/2020
1 A 2 A 3 D 4 B 5 C
6 A 7 B 8 D 9 B 10 B

RV
D 

6/
20

20

Otázka A B C D
1

2

3

4

5

6

7

* Průzkum trhu s dermokosmetikou 
provedený společností IQVIA, v období 
říjen 2018 – červenec 2019, mezi 
dermatology 43 zemí (více než 80 % 
světového HDP), kteří odpovídali na 
otázku: Jakou dermokosmetickou 
značku doporučujete  nebo předepi-
sujete svým pacientům nejčastěji?

u
dobí 

%
a 
 

pi-
?

PRO VELMI
SUCHOU
POKOŽKU 
A POKOŽKU
SE SKLONEM 
K ATOPII 

LIPIKAR
BALZÁM AP+ M
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VOROZEN

C
E
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Vážené kolegyně a kolegové,

letos se už podeváté setkáváme na 
Derma Updatu. Vloni v červnu jsme 
začali s jeho velmi úspěšnou vir tu-
ální verzí, na kterou musíme i letos 
kvůli pandemii navázat. Pozvali jsme 
tradičně nejen kvalitní přednášející  
z Čech, Slovenska, Francie a USA  
s novinkami v našem oboru, ale 
hned ráno začneme s náměstkem 
ředitele VZP diskutovat o Bonifikač-
ním programu VZP PLUS pro ambu-
lantní dermatovenerology. Zodpoví 
dotazy z pléna, tak se na něj dobře 
připravte.
 
V pátek 26.2.2021 se na vás těší-
me.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, 
DrSc., MBA, FCMA

Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.

Virtuální  

DERMA  
UPDATE

PÁTEK 26.2.2021
Jak se vzdělávat v době pandemie  

z pohodlí domova nebo ordinace



PROGRAM
08.30–09.00 Prezentace partnerů
09.00–09.05 Zahájení

09.05–11.30 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 1
09.05–09.30 Šmehlík, D.: Otázky na náměstka ředitele VZP ČR pro zdravotní  
  péči ing. Šmehlíka k Bonifikačnímu programu VZP PLUS

09.30–09.45 Arenberger, P.: Naprogramujme smrt spinaliomu 
09.45–09.50 Diskuze

09.50–10.05 Gkalpakiotis, S.: Léčba atopické dermatitidy v praxi
10.05–10.10 Diskuze 

10.10–10.25 Tomek, D.: Proč neléčíme dostatečně, když máme vše,  
  co potřebujeme?
10.25–10.30 Diskuze

10.30–10.45 Arenbergerová, M.: Novinky pro citlivou kůži a fotoprotekci 
  – s kvízem o ceny
10.45–10.50 Diskuze

10.50–11.05 Arenberger, P.: Speciální lokality lupénky už také léčíme moderně
11.05–11.10 Diskuze

11.10–11.25 Štolfa, J.: Nová biologická léčba psoriatické artritidy
11.25–11.30 Diskuze

11.30–11.45 Prezentace partnerů

11.45–14.15 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 2
11.45–12.15 Arenbergerová, M., Arenberger, P., Pásek, M.:   
  Léčba maligního melanomu od A do Z – Panelová diskuze

12.15–12.30 Hatala, R.: Psoriáza jako systémové onemocnění – pohled kardiologa
12.30–12.35 Diskuze

12.35–12.50 Tichý, M.: Naše zkušenosti i pětiletá data ze studií s anti-IL-23
12.50–12.55 Diskuze

12.55–13.10 Arenberger, P.: Melanom v adjuvanci léčený tabletami
13.10–13.15 Diskuze



13.15–13.30 Benáková, N.: Současné možnosti léčby dermatóz ve kštici  
  – s kvízem o ceny
13.30–13.35 Diskuze

13.35–13.50 Zákoucká, H., Resl, V.: Zvýšený výskyt STI, zejména syfilis,  
  v době pandemie
13.50–13.55 Diskuze

13.55–14.10 Ettler, K., Wertzová, V.: Roušky – na líc i naruby
14.10–14.15 Diskuze

14.15–14.30 Prezentace partnerů

14.30–17.35 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK 3
14.30–14.45 Arenbergerová, M.: Menopauza není pauza – co na to dermatolog
14.45–14.50 Diskuze

14.50–15.05 Kircik, L.: Nové možnosti v lokální léčbě akné
15.05–15.10 Diskuze

15.10–15.25 Arenberger, P.: Můžeme zvládnout atopickou dermatitidu tabletou
15.25–15.30 Diskuze

15.30–15.45 Ionescu, M.-A.: Tsunami v dermatologii – lokální inhibitory JAK
15.45–15.50 Diskuze

15.50–16.05 Gkalpakiotis, S.: Anti-IL-17RA v reálné klinické praxi
16.05–16.10 Diskuze

16.10–16.25 Hugo, J.: Využíváme potenciál TNF inhibitorů naplno?
16.25–16.30 Diskuze

16.30–16.45 Horažďovský, J.: Lokální léčba psoriázy – nové impulsy
16.45–16.50 Diskuze

16.50–17.05 Gkalpakiotis, S.: Novinky v léčbě dětské psoriázy
17.05–17.10 Diskuze

17.10–17.25 Arenberger, P.: Léčba psoriázy u žen ve fertilním věku
17.25–17.30 Diskuze

17.30–17.35 Závěr Derma Update

17.35–18.00 Prezentace partnerů



GENERÁLNÍ PARTNER

AbbVie
Avène
Janssen Cilag
Novartis
Sanofi

HLAVNÍ PARTNER

Eli Lilly
Galenoderm
LEO Pharma
Merck Sharp Dohme

PARTNER

Dr. Max-Uriage
LaRoche Posay
Sandoz
UCB
Vichy

VYSTAVOVATEL

Apromeda
Bristol Myers Squibb
Česká dermatovenerologická společnost
Dermatologický univerzitní nadační fond
Viatris (Mylan)

Zarezervujte si místo:  
www.dermaupdate.cz

Rezervace je možná také přes  
www.jasta.cz

Derma update je zapsán v Centrálním 
registru akcí ČLK pod číslem 101247  
a ohodnocen 6 kredity.

V pondělí 10. února 2020 jsme na Dermatologickém update  
o koronaviru zaslechli jen z dálky. Kdeže loňské sněhy jsou?



Zápis ze schůze výboru ČDS dne 19.11.2020 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, 
doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, Dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. 
Štork, prim. Duchková (připojena telefonicky),

Čas: 10.00–12.15 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
17.9.2020 – rozeslán e-mailem, opraven dle připo-
mínek a vystaven.

B) Nově projednáno:

1. Zhodnocení konference ke 101.  
výročí časopisu Čs. Derm. v Praze  
dne 24.9.2020

 V sále 140 účastníků, další připojeni on-line. 
Hodnoceno pozitivně. Záznam je dosud k dis-
pozici na www.dermaupdate.cz. Diskutováno 
vytvoření abstraktů z kongresu k publikaci  
v časopise Čs. Derm.

2. Metodický pokyn pro venerologii  
(prof. Resl)

 Na přelomu roku 2019/2020 s pomocí SZÚ  
a ZCU v Plzni vydal kolektiv autorů knihu „Zá-
klady depistáže a organizace venerologické 
práce a STI“. Dlouhá léta podobná publikace 
nevznikla a cílem mělo být především zlepšení 
práce v celé ČR. Legislativa v oblasti STI byla  
a je stále velmi rozporuplná. Vlivem změn or-
ganizace ve zdravotnictví, především privatiza-
cí, došlo k narušení vazeb a vznikají i výpadky 
v péči.

 Z těchto důvodů jsme usilovali i o vydání no-
vého Metodického pokynu STI, který prošel 
vnitřním i vnějším připomínkovým řízením. 
Proto jsme jej i zabudovali do nové publikace. 
V současnosti vznikla paradoxní situace, že 
především vlivem epidemiologické situace se 
Sars-Covid-19 došlo k oddálení vydání toho-
to předpisu a bohužel vlastně důležitá součást 
knihy, která měla zkvalitnit venerologickou prá-
ci, je neplatná. Knihu jsme chtěli poskytnout  
i pro důležitost a návaznost práce nejen čle-
nům koordinační skupiny HIV/AIDS ale i účast-
níkům odborných setkání. Dověděli jsme se, že 
existuje ještě jeden sporný bod.

 
 V Metodickém pokynu jsme použili termínu 

„Venerologická centra“. Měli jsme na mysli 
především velké nemocnice, hlavně fakult-
ní (jsou vyjmenované taxativně a jmenuje je 
Dermatovenerologická společnost + MZ), 
které ostatně i nyní vykrývají případné výpad-
ky práce v praxi. Poměrně dost nechápeme, 
kdy ve zdravotnictví jsou centra z řady důvo-
dů, proč v tak důležité práci, jakou je vene-
rologie, být nemohou?! Vadí-li to, mohlo by 
se nahradit centrum slovem „páteřní“ nebo 
„kmenová“ pracoviště. Již nyní takto fungují  
a jsou centry většiny moderních laboratorních 
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metod, sporné diagnostiky, depistáže a edu-
kace.

 Prof. Arenberger se pokusí intervenovat na VZP 
a MZ ČR. Diskutována možnost distribuce pu-
blikace Resl a kol. (výtisky jsou zatím depono-
vány u prof. Resla).

3. Aktivity SADu (referuje doc. Ettler)
 Ve snaze zvýšit ohodnocení oboru bylo zaháje-

no jednání s vedeními zdravotních pojišťoven. 
Prof. Arenberger se ujal jednání s VZP (viz bod 
4), výbor SADu + OAKS s ostatními pojišťov-
nami. Bylo nakročeno v několika směrech.

 Dohodovací řízení pro rok 2021, ve kterém má 
nejvíce plných mocí ČLK a zastupuje tak seg-
ment ambulantních specialistů:

 Navýšení o 10 % hodnoty práce lékaře (mělo 
by být vodítkem i pro navýšení hodnoty výko-
nů).

 Stanovení nepodkročitelnosti 1 bod > 1 Kč, 
základní hodnotu bodu 1,05 Kč, bonifikace až 
1,15 Kč.

 Výpočet zvýšení PURO o 5 % - až 17 %, opět 
dle splnění bonifikačních požadavků.

 Při vykázání ošetření < 100 pojištěnců dané 
pojišťovny za rok bude platit výkonový systém 
bez regulací.

 
 Proběhla jednání (SAD s OAKS) s vedeními 

zaměstnaneckých pojišťoven (mimo VZP), kde 
byly předloženy tyto návrhy pro rok 2021:

 Programy kvality Lupénka +, Ekzém + (s nut-
ností hodnotit PASI/SCORAD zahrnutých paci-
entů do zvláštního registru – zapojený derma-
tolog by dostával odměnu za pacienta a nebyl 
regulován) – od ledna 2021.

 Nové kódy:
 Preventivní vyšetření kožních lézí, které by vy-

kazoval spolu s cíleným vyšetřením: prevent. 
kód (352b.) Ruční dermatoskop (108b.)

 Přičítací kód za další dg. (176 b.)
 Edukace pacienta s chronickou kožní choro-

bou 2x/r., 30 min. (přičíst ke kódu klinického 
vyšetření)

 Navýšit hodnocení stávajících kódů pomocí 
prodloužení časů: 44021 (o 30 min), 44022  
(o 10 min.), 44023 (o 5 min.)

 Centrová léčba: zavést nová kritéria pro Cent-
rum, možnost rozšíření žádostí.

 Všechny tyto uvedené návrhy jsou zatím v jed-
nání, ZP signalizují určitý vstřícný postoj.

4. VZP – jednání o některých navýšeních 
(prof. Arenberger)

 Letos je domluven na dvou jednáních prof. 
Arenbergera na VZP od 1.10.2020 signální 
kód pro ruční (optickou) dermatoskopii – ne-
onkologický (kód 44400), onkologický (kód 
44401), který bude následován onkologickou 
péčí (oba kódy je nutné individuálně nasmlou-
vat u regionální pobočky VZP). Letos bez bo-
dového ocenění, vhodné je zahájit vykazování, 
aby VZP měla podklady pro ocenění kódů. Na-
vržená je v této souvislosti následně bonifikace 
lékařů, kteří provádějí preventivní vyšetření. Při 
výkazu u více než 30 % chronických pacientů 
pak bude 100% bonifikace – při nižším zastou-
pení se bonifikace snižuje (pod 15 % se již ne-
bonifikuje). Při preventivních vyšetřeních u více 
jak 60 % běžných pacientů je 100% bonifikace, 
při nižším zastoupení se snižuje, pod 30 % vy-
šetřených se již nebonifikuje.

 
 VZP navrhuje, aby u pacientů, kteří s ohledem 

na výsledek optické dermatoskopie vyžadují 
vyšetření vícekrát než jednou ročně, byl vy-
kazován výkon dispenzární péče (tím dojde 
současně k odlišení od preventivního vyšetření 
běžné populace).

5. Atestace z dermatovenerologie v HK
 Bude se konat ve dnech 23.–24.11.2020. Při-

hlášeno 10 uchazečů a 1 z dětské dermatologie.
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6. Léková agenda (Dr. Benáková)
 BEREME NA VĚDOMÍ 

– dermatolog nepreskribuje:
 Mavenclad – kladribin v indikaci RS
 Revlimid – lenalidomid v indikaci mnohočet-

ného myelomu
 Cosentyx – sekukinumab v indikaci axiální 

spondylartritidy – SÚKL nepřiznal úhradu. Der-
matologické indikace beze změn.

 Flixabi – biosimilární infliximab v indikaci RA. 
Dermatologické indikace beze změn.

 Onivyde – irinotekan k léčbě karcinomu pan-
kreatu.

 Stelara – ustekinumab v indikaci m. Crohn. 
Dermatologické indikace beze změn.

 Hulio – biosimilární adalimumab v indikaci RA. 
Dermatologické indikace beze změn.

 Benepali – biosimilární etanercept v indikaci 
RA

 Esbriet – pirfenidon k léčbě idiopatické plicní 
fibrosy

 BEZ PŘIPOMÍNEK:
 Roferon a Intronan interferon alfa-2a, 2b  Der-

matologické indikace se nemění – znění viz 
níže.

 
 Interferon alfa-2a je hrazen u:

kožního T-buněčného lymfomu u pacientů,  
u kterých došlo k progresi choroby a kteří ne-
reagují na  zavedenou terapii, nebo pro ně kon-
venční terapie není vhodná
v léčbě maligního melanomu adjuvance u st. 
IIb, IIc a III (T4N0 nebo TXN1) max. 52 týdnů, 

 Interferon alfa-2b je hrazen u:
v léčbě maligního melanomu adjuvance u st. 
IIb, IIc a III (T4N0 nebo TXN1) max. 52 týdnů,

 Enbrel, Humira, Idacio – adalimumab, etaner-
cept a golimumab v pediatrické indikaci – nás 
se týká dětská psoriáza. Indikace a podmínky 
úhrady se nemění.

 Ebewe, Trexan – metotrexát p.o., sjednocení 

omezení na odbornost s ostatními p.o. meto-
trexáty na E/ REV, DER, ONK, HEM, GYN

7. Faktura za web (derm.cz)
 Výbor ČDS schválil proplacení faktury za web 

ČDS ve výši 10 080 Kč za půl roku.

8. Členství v EADV
 Výbor ČDS podporuje i nadále členství v EADV.

9. Žádost agentury We Make Media
 Žádost o rozeslání časopisu Psoriasis News 

členům ČDS (prostřednictvím ČLS JEP). Výbor 
ČDS souhlasí.

10. Centra biologické léčby
 Prof. Třešňák Hercogová žádá vyjádření ČDS 

ke zřízení Centra v soukromém zařízení v Pra-
ze 6. Výbor ČDS žádost podpoří v případě, že 
bude zajištěno zadávání informací z Kliniky na 
Bulovce do registru Biorep a posléze i v novém 
Centru.

11. Pozvánka k vystoupení zástupce  
výboru ČDS na konferenci ČADV 
dne 29.11.2020

 Výbor ČDS projednal nabídku. S ohledem na 
několikaletý soudní spor vedený prof. Třešňák 
Hercogovou proti ČLS JEP však nabídku odmí-
tl, protože je v rozporu s některými tvrzeními 
žalobkyně v předmětném sporu. Účast ČDS na 
konferenci ČADV by byla de facto připuštěním 
legální existence ČDS i ČLS JEP, kterou m.j. 
paní profesorka ve sporu zpochybňuje.

12. Provoz registru Biorep
 Prof. Arenberger informuje o technických as-

pektech sponzorství farmaceutických firem, 
bez kterých by registr nemohl fungovat.

13. Odborné akce 2021 (doc. Ettler)
 Plán odborných akcí na r. 2021 se tvoří pomalu 

a obtížně v nejisté době s COVIDem-19 (např. 
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Lipová a psychodermatologie byly odloženy až 
na r. 2022). Seznam je předběžně vystaven na 
www.derm.cz v kolonce „odborné akce“. Při-
hlášky a aktualizace akcí zasílejte doc. Ettlerovi.

14. Galen-symposion: Žilní den 25.11.2020  
 Akce bude on-line 25.11.2020. Informace byla 

vyvěšena na webu ČDS v kolonce odborné akce.

15. Noví členové  
 Dr. Housková (Praha 10 – Praha 8, FN Bulov-

ka), Dr. Jakoubková (Zlaté Hory), Dr. Šelingero-
vá (Praha 2 – VFN), Dr. Porubanová (Ostrava), 
Dr. Tretera (Praha 2 – Praha 10, FNKV)

 Změny: Dr. Vyorálková (Havířov), Dr. Šudřich 
(Beroun)

 Snížení členského poplatku (pouze ČLS):  
Dr. Kristlová (České Budějovice), Dr. Cihlářová 
(Humpolec)

16. Různé
a) DermaUpdate 2021 se plánuje v únoru 2021 – 

zřejmě semivirtuální

b) Referátový výběr z dermatologie: Každý člen 
ČDS může odebírat RVD zdarma. Zájemci  
(i ti, kteří např. změnili příjmení, adresu, apod.) 
mohu zasílat objednávky e-mailem na adresu   
czechopress@czechopress.cz a využít k tomu 
formulář na www.ReferatovyVyber.cz. Referá-
tový výběr má již několik let i moderní variantu 
online nejen formou plných textů aktuálních 
čísel, ale i archivních. Aktuální čísla vycházejí 
dokonce dříve na webu www.referatovyvyber.
cz než tištěná verze.

c) Pan Bc. Fešar je členem ČDS a předsedou po-
dologické společnosti a s řadou dermatovene-
rologů spolupracuje a pořádá vzdělávací kur-
zy. Navrhuje založit Podologickou sekci ČDS. 
Bude pozván na příští schůzi.

d) Termíny dalších schůzí výboru ČDS: příští 
7.1.2021 v 10 hodin, další – 25. února, 13. 
května, 3. června

Zapsal: doc. Ettler

REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE
odborný, dvojitě recenzovaný časopis pro dermatology

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

czechopress@czechopress.cz +420 602 229 255
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 7.1.2021 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, 
doc. Kuklová, Dr. Pásková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni: prim. Duchková, doc. Pánková, Dr. Polášková
Místo: on-line
Čas: 10.00–12.30 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
19.11.2020 – rozeslán e-mailem, připomínkován, 
upraven dle připomínek a schválen.

B) Nově projednáno:

1. DermaUpdate 2021
 Výbor souhlasí s návrhem pořádat akci ke 

konci února 2021 (schváleno 26. 2. 2021) for-
mou semidistančního nebo kompletního online 
kongresu podle epidemiologické situace. Před-
točení přednášek, možnost on-line diskuze  
a záznam uložený na internetu. Program se 
bude sestavovat. Technické zabezpečení Jasta 
a AV Media.

2. Rozpočet ČDS na r. 2021 (prim. Drlík)
 Finanční stav se každým rokem stále vylepšu-

je. Finanční situace časopisu Čs. Dermatologie 
je obdobná jako u jiných periodik v současné 
době, tedy letos je bilance zcela vyrovnaná. 
Proto vyzývá k hledání námětů a sponzorů pro 
posílení rozpočtu. Rozpočet ČDS byl schválen.

3. Časopis Čs. dermatologie (prof. Štork)
 Prof. Štork vyzývá k příspěvkům do časopisu. 

Nejen jako úvodní přehledové články, ale i další 
články, kazuistiky, apod.

 Prof. Resl připomíná, že vydavatelství Mladá 
fronta je v insolvenci a většina odborných ča-
sopisů nemohla vydat číslo 5 a 6. Prof. Aren-
berger vysvětlil, že tento problém se týká jen 
časopisu Česká dermatovenerologie, která 
nemá návaznost na ČLS JEP, a nikoliv Česko-
-Slovenské dermatologie (vydává pro ČLS JEP 
společnost CN Brown v tiskárně Prager) ani 
Referátového výběru z dermatologie (vydává 
Czechopress Agency).

4. Podologie (Bc. Fešar)
 Bc. Fešar, člen ČDS, z Podologické společnosti 

informuje o činnosti při péči o nohy a nehty 
(např. zarůstající nehty). Nejedná se jen o pe-
dikérskou činnost, pod kterou se někdy chybně 
řadí. Bc. Fešar informuje o novém kurzu z po-
dologie, který je určen jak pro lékaře, tak pro 
nelékaře. Navrhuje možnost vytvoření Podolo-
gické sekce ČDS, která by podpořila spoluprá-
ci podologů a dermatovenerologů (propojení 
služeb a zdravotní péče). Jedná se zejména  
i o poskytnutí odborné dermatologické garan-
ce, i s možností provozovat činnost v době co-
vidových restrikcí. Prim. Selerová doporučuje 
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koordinaci s diabetologickou částí. Podmínkou 
členství v ČDS a sekci by bylo ukončené stře-
doškolské nebo vysokoškolské vzdělání zdra-
votnického směru a absolvování odborného 
kurzu podologie se závěrečným znalostním 
testem. Prof. Štork vyzývá k sepsání článku do 
Čs. dermatologie o podologii.

 Výbor ČDS souhlasí s ustavením nové Podolo-
gické sekce ČDS. Doc. Ettler požádá Bc. Fešara 
o zadání údajů pro vytvoření sekce podologie  
a návrh kritérií pro přijetí za člena této sekce.

5. Venerologie (prof. Resl)
 Prof. Resl a prim. Zákoucká se zúčastnili online 

„Koordinační komise pro problematiku HIV/
AIDS a STI“ na MZ ČR. Přednesena přednáš-
ka o nárůstu STI v době pandemie a v diskusi 
bylo s Hlavní hygieničkou MUDr. J. Rážovou 
probráno dosud nevydání našeho Metodické-
ho pokynu STI. Proběhlo vnitřní i vnější připo-
mínkové řízení bez podstatných připomínek již 
v r. 2019! Vznikla navíc trapná situace, neboť 
pokyn je součástí již vydané kolektivní učeb-
nice „Základy depistáže a organizace práce ve 
venerologii“. Dr. Rážová přislíbila dohled. Byl 
pověřen nový epidemiolog MZ MUDr. Dlhý, 
bezprostřední spoluprací s Dr. Zákouckou.

6. Aktivity SADu a ČDS
a) Prof. Arenberger informuje o bonusovém pro-

gramu pro dermatoskopii z VZP – zatím je však 
neúplná  informovanost v distribuci informací 
z Ústředí VZP na regionální pobočky VZP při 
předávání listopadových dávek. Ústředí dopo-
ručuje předem kontaktovat regionální pobočky 
a výkony předjednat.

b) Také výbor SADu (ve spolupráci s OAKS) po-
kračuje v jednáních se Sdružením oborových 
ZP (viz bod 3, zápis výboru ČDS, 19.11.2020). 
Prof. Arenberger připomíná, že při všech těchto 
aktivitách, které směřují k lepšímu ohodnocení 
práce dermatovenerologů, je nutná koordino-
vaná spolupráce ČDS a SAD, která vzájemnou 
informovaností i schůzkami probíhá.

7. Doba covidová (Stanovisko k omezování 
dermatol. péče a vzdělávání)

 Výbor ČDS projednal negativní dopad covido-
vé pandemie na zdravotnictví. Zejména v ne-
mocničních zařízeních jsou uzavírána lůžková 
kožní oddělení a jejich personál je deponován 
na covidová oddělení nebo jsou přímo pře-
měněna na covidová oddělení. To vede nejen  
k podstatnému omezování péče o těžší případy 
kožních onemocnění, ale také ke zhoršení pre-  
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i postgraduálního vzdělávání. Je také otázkou, 
zda po skončení pandemie dojde k rekonstruk-
ci dermatologických lůžkových zařízení.

 Výbor ČDS pověřuje doc. Ettlera k provedení 
průzkumu současného stavu kožních lůžko-
vých a klinických zařízení, aby získal údaje  
k budoucímu jednání s ředitelstvími nemocnic 
nebo přímo s MZ ČR.

8. Léková agenda (Dr. Benáková)
 BEREME NA VĚDOMÍ 

– dermatolog nepreskribuje:
 Ilumerti – tildrakizumab. SÚKL zatím nepřizná-

vá úhradu u psoriázy, dokud firma neuzavře 
cenové ujednání se ZP ke snížení nákladnosti. 
Jinak navrhovaná indikační/úhradová  kritéria 
odpovídají ostatním non TNF biologikům

 Entyvio – vedolizumab k léčbě chronických 
střevních zánětlivých chorob.

 Mayzent – siponomid pro léčbu roztroušené 
sklerózy

 Imraldi – biosimilární adalimumab, SÚKL 
schválil rozšíření úhrady i pro středně těžkou 
RA

 Interferony a glatiramer acetát pro léčbu roz-
troušené sklerózy

 Xeljanz – tofacitinib v indikacích RA, PsA a UC
 Tisabri – natalizumab pro léčbu roztroušené 

sklerózy
 BEZ PŘIPOMÍNEK
 Skyrizi – SZP žádal snížení, SÚKL zachovává 

stávající úhradu.

9. Rozesílání odborných článků
 Výbor ČDS projednal žádost Eli Lilly ČR s.r.o. 

o rozesílání odborných článků dermatovene-
rologům – členům ČDS například formou od-
borného zpravodaje „ČDS pro Vás“. V úvahu 
připadá také vytvoření rubriky (Newsletter)  
v Čs. dermatologii, ev. na webu ČDS.

10. Centrum biologické léčby
 Dr. Vykutilová (Dermaestet Brno) žádá o pod- 

poru výboru ČDS při žádosti o vytvoření Centra 
biologické léčby. Výbor ČDS její žádost pod-
poruje.

11. Odborné akce 2021
 Doc. Ettler informuje o postupném rušení nebo 

odsouvání jednotlivých odborných akcí v sou-
vislosti s prodlužováním nouzového stavu (viz 
web ČDS – derm.cz). Školící akce ILF zůstávají 
uvedeny a budou řešeny s přihlášenými lékaři.

 Zároveň diskutovány přednosti a nevýhody 
on-line seminářů. Přednášky prostřednictvím 
internetu umožňují záznam a většinou jsou 
uchovávány i pro pozdější (opakované) zhléd-
nutí. Tím nabývají určitých parametrů publika-
ce. To by mělo rozhodně posílit odpovědnost 
autorů při jejich tvorbě, ev. i konflikt s autorský-
mi právy (např. převzetím fotografií a dalších 
materiálů). Na druhou stranu zde většinou chy-
bí bezprostřední široká diskuze a samozřejmě 
společenský kontakt.

12. Noví členové
 Dr. Vacková (Praha 3), Dr. Bártková (Kravaře)
 Změny: Dr. Sluková (Jablonec n/N), Dr. Kúko-

lová (Brno), Dr. Zemanová (České Budějovice), 
Dr. Ulrichová (Jihlava), Dr. Kafková (Praha 4 – 
VFN), Dr. Lvová (Valašské Meziříčí)

 Zrušení členství: Dr. Šuchaňová (Banská Bys-
trica), Dr. Pšenicová (Provodov-Zlín), Dr. Pum-
prová (Písek), Dr. Vrtal (Praha 3), Dr. Vzheshch 
(Ostrava), Dr. Bosáková (Praha 3)

 Snížení příspěvku: Dr. Wiedenová (Liberec) – 
pouze ČLS

13. Různé
a) Doc. Kuklová navrhuje vypsat odměny auto-

rům za publikace v Čs. dermatologii. Výbor 
souhlasí, prof. Štork připraví návrh.

14. Příští schůze výboru ČDS: 
25.02.2021 v Praze

Zapsal: doc. Ettler
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Vysoká účinnost 1,2 • Rychlý nástup účinku 3

• Pohodlná aplikace

Efektivní terapie psoriázy

Zkrácená informace o léčivém přípravku 
Název přípravku: Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna. Složení: Jeden gram kožní pěny obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni 
dipropionas). Léková forma: Kožní pěna. Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. Dávkování: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týdny. Maximální denní dávka nemá překročit 15 g, tj. 
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny. 15 g odpovídá množství, které je z nádobky aplikováno, pokud je aplikátor zcela stlačen po dobu zhruba jedné minuty. Dvousekundová aplikace odpovídá přibližně množství 0,5 g. 
0,5 g pěny má pokrýt plochu kůže odpovídající přibližně velikosti dlaně dospělého člověka. Pokud jsou používány další topické přípravky s obsahem kacipotriolu, celková denní dávka kalcipotriolu nemá překročit 15 g. Celková ošetřená 
plocha těla nemá překročit 30 %. Porucha funkce ledvin a jater: Bezpečnost a účinnost u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo těžkými poruchami funkce jater nebyla hodnocena. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost 
u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Způsob podání: Před použitím je třeba nádobku protřepat po dobu několika sekund. Aplikuje se ze vzdálenosti nejméně 3 cm od kůže držením nádobky v jakémkoliv směru kromě horizontálního. 
Koupání ani sprchování bezprostředně po aplikaci se nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Erytrodermická a pustulózní psoriáza. Vzhledem k obsahu kalcipotriolu je Enstilar 
kontraindikován u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku. Vzhledem k obsahu kortikosteroidu je Enstilar kontraindikován při následujících stavech: virové (např. herpetické infekce nebo varicella) kožní léze, mykotické nebo 
bakteriální kožní infekce, parazitární infekce, kožní projevy tuberkulózy, periorální dermatitida, atro� cká kůže, atro� cké strie, fragilita kožních žil, ichthyóza, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, vředy a rány. Zvláštní upozornění a opatření 
pro použití: Kvůli systémové absorpci se mohou objevit i během topické léčby kortikosteroidy nežádoucí účinky, které byly pozorovány u systémové léčby kortikosteroidy, jako je suprese kůry nadledvin nebo porucha kompenzace diabetu 
mellitu. Je nutné se vyhnout aplikaci pod okluzivní obvaz, na velké plochy poškozené kůže, na sliznice nebo do kožních záhybů. Nepoužívat na obličej a genitálie. Po každé aplikaci umýt ruce. Při léčbě psoriázy topickými kortikosteroidy 
existuje po přerušení léčby riziko generalizované pustulózní psoriázy nebo rebound fenoménu. Doporučuje se vyhýbat nadměrné expozici přirozenému nebo umělému slunečnímu záření. Pomocnou látka butylhydroxytoluen může 
způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznic. Interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Těhotenství a kojení: U těhotných žen není dostatek údajů. Enstilar se může používat během 
těhotenství pouze, pokud očekávaný přínos vyváží případné riziko. Při předepisování přípravku Enstilar kojícím ženám je zapotřebí opatrnosti. Pacientka má být upozorněna, že během kojení nemá aplikovat Enstilar na pokožku prsou. 
Nežádoucí účinky: Méně časté: folikulitida, hyperkalcemie, kožní hyperpigmentace, rebound fenomén, svědění v místě aplikace, podráždění v místě aplikace. Vzácné: hypersenzitivita. Nežádoucí účinky související s farmakologickou 
třídou kalcipotriolu a betamethasonu: reakce v místě aplikace, pruritus, podráždění kůže, pocit pálení a píchání, suchá kůže, erytém, vyrážka, dermatitida, zhoršení psoriázy, fotosenzitivita, atro� e kůže, teleangiektazie, strie, folikulitida, 
hypertrichóza, periorální dermatitida, alergické kontaktní dermatitidy, depigmentace a koloidních milia, hypersenzitivní reakce včetně velmi vzácných případů angioedému a faciálního edému, velmi vzácně systémové účinky způsobující 
hyperkalcemii nebo hyperkalciurii, generalizovaná pustulózní psoriáza. Systémové reakce po topickém použití kortikosteroidů jsou u dospělých vzácné, avšak mohou být závažné (adrenokortikální suprese, katarakta, infekce, poruchy 
kompenzace diabetu mellitu a zvýšení nitroočního tlaku). Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádobka: může se roztrhnout, pokud je vystavena horku. Chraňte před slunečním zářením. 
Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nepropichujte nebo nepalte ani po vyprázdnění. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. Neuchovávejte v blízkosti vzniku jisker, otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. V blízkosti 
nádobky nekuřte. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: 46/254/16-C. Způsob výdeje a hrazení: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 10. 8. 2018. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte úplnou verzi souhrnu údajů o přípravku. 

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

středně těžké až těžké ložiskové psoriázy

u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty

pro systémovou léčbu.1

Jak důležité je pro 

Adama PASI* 100?

Rychlý nástup účinku2

Vysoká míra zhojení3

Dlouhodobý účinek3

*PASI, index rozsahu a závažnosti psoriázy.

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

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


