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2. ÚVOD 

 

Atopická dermatitida se řadí spolu s alergickou rhinitidou a astmatem mezi 

alergické kondice tzv. „atopické triády“. Tyto choroby mají společné četné 

patofyziologické charakteristiky. Genetické faktory společně s faktory ţivotního 

prostředí a ţivotního stylu jsou povaţovány za hlavní účastníky ve společném 

patofyziologickém mechanismu.  

 

Společně jsou nejběţnějšími chronickými chorobami v dětství a jejich incidence 

v rozvinutých zemích za posledních několik dekád roste z důvodů, které nejsou ještě 

plně pochopeny.  

 

Tyto choroby a s nimi spojené komorbidity, včetně zánětu středního ucha            

a sinusitidy, tvoří velkou část všeobecné zdravotní péče a jsou častou příčinou urgentní 

péče, návštěvy ambulancí a hospitalizace. 

 

V České republice je asi 30% populace atopiků, z čehoţ je 8% astmatiků, 12% 

lidí trpí alergickou rhinitidou a 10% atopickou dermatitidou. 
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3. CÍL 

 

Cílem této diplomové práce je podat přehled současných moţností v léčbě 

atopické dermatitidy se zaměřením na nové poznatky. 

Farmakoterapie je rozdělena na tři části: na lokální terapii, systémovou terapii    

a fototerapii.  

Lokální terapie pojednává o emolienciích, kortikosteroidech, topických 

imunomodulátorech pimekrolimu a takrolimu a dehtu.  

Systémová terapie se věnuje imunomodulátorům (cyklosporin A, metotrexát, 

azathioprin, mykofenolát mofetil, prednison), modifikátorům imunitní odpovědi 

(interferon-γ, intravenosní imunoglobulin, antihistaminika a antialergika), inhibitorům 

fosfodiesteráz, inhibitorům leukotrienů a tradiční čínské medicíně. 

Fototerapie zahrnuje terapii ultrafialovým světlem UVA, UVB a kombinaci 

UVA s psoraleny (PUVA). 

U kaţdé látky je uveden mechanismus účinku, doporučení, v které fázi choroby 

by měla být indikována. Dále jsou zmíněny neţádoucí účinky, kontraindikace a lékové 

interakce. 

 

Předposlední část je zaměřena na nejčastější a nejzávaţnější komplikaci atopické 

dermatitidy, a to na mikroorganismy kolonizující kůţi, především na Staphylococcus 

aureus. Je uveden jejich vliv na průběh atopické dermatitidy a moţnosti léčby. 

 

Poslední část se krátce zmiňuje o prevenci atopické dermatitidy.  
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4. ATOPICKÁ DERMATITIDA 

 

4.1. DEFINICE, CHARAKTERISTIKA 
 

Atopická dermatitida (AD) je klinicky definována jako častá, chronická, 

relapsující zánětlivá koţní choroba, charakterizovaná typickou distribucí ekzématózních 

koţních lézí s lichenifikací, svědící exkoriací, velmi suchou kůţí a náchylností ke 

koţním infekcím. [1] Jiná definice ji charakterizuje jako chronické zánětlivé 

onemocnění kůţe s koţní hyperreaktivitou na spouštěče z okolního prostředí, které jsou 

neškodné pro normální neatopické jedince. [2] 

 

Nejdůleţitějším jevem tohoto stavu je chronické svědění, které má mnohdy za 

následek poškození kůţe, krvácení, sekundární infekci a následně poruchy  spánku. 

Následné škrábání vede k reakci známé jako lichenifikace. Tato reakce se odehrává 

převáţně v epidermis a propůjčuje kůţi nahnědlý vzhled se zdůrazněním koţních znaků. 

[3] 

 

Byly identifikovány nejméně dva typy AD:  

 vnější typ, který je spojen s alergen specifickou IgE zprostředkovanou 

senzibilizací postihující 70-80% pacientů  

 vnitřní typ, bez IgE zprostředkované senzibilizace, takzvaná „čistá AD“, která 

postihuje 20-30% pacientů.  

Oba dva typy jsou spojeny s eosinofilií. [4] 

 

Existují tři třídy koţních lézí provázející AD: 

 akutní – intenzivně svědící erytematózní rudé pupeny a puchýřky na 

erytematózní kůţi, často spojené s rozsáhlým odíráním a narušením 

doprovázeným serózním exudátem 

 subakutní – erytém, odřeniny a šupinatění 

 chronické – ztluštěné plaky kůţe, zdůrazněné koţní znaky (lichenifikace), 

fibrotické papuly (prurigo nodularis)  

Je moţná koexistence všech tří typů lézí u chronické AD. V závislosti na průběhu 
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choroby, akutní a chronická fáze mohou být přítomny současně a všeobecně, suchá kůţe 

(xerosa) můţe být přítomna  kdykoliv. [5] 

 

Typická lokalizace lézí v závislosti na věku: 

 kojenec - obličej a temeno hlavy 

 batole - extensorový povrch končetin, trup, obličej a krk 

 starší děti a adolescenti - zápěstí, kotníky, loketní jamka, podkolení jamka a krk 

 dospělí - můţe být limitována na ekzém na rukou a nohou. [5] 

 

4.2. DIAGNOSTIKA 
 

4.2.1. DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA 
Spolehlivá diagnostická kritéria určující diagnózu AD se opírají o známé hlavní 

klinické změny. 

Donedávna kliničtí lékaři nejvíce pouţívali diagnostická kritéria publikovaná     

v roce 1980 (Hanifin a Rajka). Nicméně, přes pokračující nedostatek standardizace       

v diagnostice a léčbě AD, v lednu 2001 Dermatologická americká akademie svolala 

konferenci s cílem vydat různé s AD související znaky. Tabulka č. 1 shrnuje doporučená 

diagnostická kritéria AD ustanovená v roce 2003 shromáţděním pediatrů. Dodrţení 

těchto vodítek se pravděpodobně ukáţe nápomocné ve standardizaci diagnostiky a léčby 

AD. [6] 

 

Tabulka č. 1  Diagnostická kritéria pro atopickou dermatitidu [6] 

Nezbytné vlastnosti 

(musí být přítomny) 

Pruritus 

Ekzém (akutní, subakutní, chronický) 

 Typická morfologie a na věku závislý výskyt 

o Temeno hlavy v kojeneckém věku 

o Obličej, krk a extensorová oblast v dětství 

o Současné nebo prioritní flexurální léze v jakékoliv 

věkové skupině 

 Chronická nebo relapsující anamnéza 
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Tabulka č. 1  Pokračování  

 

Důleţité vlastnosti 

(viditelné ve většině 

případech, podporující 

diagnózu) 

Počátek v ranném věku 

Atopie 

 Osobní nebo rodinná anamnéza 

 IgE reaktivita 

Xerosa 

Doprovodné vlastnosti 

(nespecifické klinické 

asociace, které jsou 

nápomocné v diagnostice 

AD) 

 

Atypická cévní odpověď (např. obličejová bledost, bílá 

dermografie) 

Keratosis palmaris, ichtiosa 

Orbitální/periorbitální změny 

Jiné oblastní nálezy (např. změny v oblasti úst/léze v oblasti 

ucha) 

Perifolikulární zdůraznění/lichenifikace/svědící léze 

 

4.2.2. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA 
Mnohé choroby se mohou prezentovat lézemi podobně jako AD. Dif. dg. 

zahrnuje dermatologické kondice, jako je seborhoická dermatitida, kontaktní 

dermatitida, lupénka, keratosis pilaris a pytyriasis rosea. Infekce jako svrab, candidiasis 

a Human imunodeficiency virus jsou doprovázené ekzémem a mohou napodobovat AD. 

Ekzematózní léze jsou viditelné také u neoplastických stavů, např. hystiocytósa 

Langerhansových buněk a koţní lymfom. U dětí df. dg. zahrnuje rovněţ imunodeficitní 

choroby, např. syndrom hyperimunoglobulinu E, Wiskottův-Aldrichův syndrom            

a metabolické poruchy, např. fenylketonurie, deficience zinku a poruchy metabolismu 

mastných kyselin nebo aminokyselin. [7] 

 

4.2.3. DIAGNOSTICKÉ TESTY 
Doposud neexistují specifické laboratorní testy, které by mohly být pouţity        

k určení AD. Nicméně některé typické vlastnosti AD mohou být nápomocné v potvrzení 

nebo vyloučení diagnózy AD. [6] 
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Zvýšená hladina IgE v séru a periferní krevní eosinofilie se vyskytují v mnoha 

případech AD a tyto závěry mohou být uţitečné v potvrzení atopického stavu                

u podezřelých případů. [5] 

 Histologicky akutní léze zobrazují spongiózu, hyperkeratózu, parakeratózu, 

ztluštění a zhrubění pokoţky a leukocytární infiltraci. Chronické léze jsou typicky 

hyperkeratózní s oblastmi paraketózy a papilomatózou. [6] 

Je dlouho známo, ţe látky ţivotního prostředí, jakoţ i potravinové alergeny 

mohou zapříčinit vzplanutí choroby u některých pacientů s AD. Atopický epikutánní 

test (atopy patch test, ATP) se prosadil jako pomůcka ke zhodnocení závaţnosti 

senzibilizace zprostředkované IgE. 

Byl studován vzájemný vztah mezi pozitivní ATP reakcí a anamnézou, koţním 

„prick“ testem (SPT) a specifickými IgE v séru (sIgE). 314 pacientů bylo testováno 

na domácí prach a roztoče (Dermatophagoides pteronyssinus), domácí kočku (obr. č. 1), 

trávy, pyl břízy, slepičí vajíčka, celer a pšeničnou mouku. Výsledky APT, SPT a sIgE 

ukázaly podstatnou shodu, a to zhoršení AD při kontaktu s travním pylem a konzumací 

vajíčka. 

 

Obrázek č. 1  Pozitivní reakce u pacienta s AD na kočíčí epitel po 48 hodinách [8] 

 

 

S ohledem na anamnézu AD, APT prokazoval mnohem vyšší přesnost (60-90%) 

neţ SPT a sIgE, zatímco citlivost byla vyšší u sIgE a SPT. Tudíţ APT s alergeny           

v ovzduší můţe poskytnout důleţitou diagnostickou pomůcku u takových pacientů,       

u kterých je distribuce AD dána vystavením ovzduší. Nezodpovězenou otázkou stále 

zůstává klinická významnost pozitivní APT reakce u pacientů s negativní anamnézou     

a negativním SPT nebo sIgE, protoţe tam není ţádný zlatý standard co se týče 

provokace edémových koţních lézí aeroalergenními spouštěči AD. [9] 
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In vitro testy radioalergosorbentní test (RAST) a  ELISA test identifikují 

sérový IgE směrovaný na specifické alergeny. Stejně jako SPT, tyto diagnostické 

metody ukazují chudé hodnocení klinicky významných potravinových alergenů             

a mohou podávat falešně-pozitivní výsledky, kdyţ pacientovo sérum obsahuje zvýšenou 

hladinu IgE. [5] 

 

4.3. ETIOLOGIE 
 

Etiologie AD se zdá být spojená jak s genetickými faktory, tak s faktory 

ţivotního prostředí.[5] 

 

4.3.1. GENETICKÉ FAKTORY 
AD je komplexní genetická choroba, která se vyznačuje vysokým výskytem 

v rodině. Epidemiologické studie ukázaly sklon novorozenců k vývoji AD, jakmile oba 

dva rodiče byli postiţeni. Asi 70% pacientů s AD má pozitivní rodinou anamnézu 

atopie. U dětí, u nichţ je jeden z rodičů atopik, se vyskytuje AD v 50%, riziko výskytu 

se zvětšuje na 75%, pokud oba rodiče jsou alergici. [10] S tím souvisí výskyt určitých 

genů spojených s AD. 

 

Genetické analýzy identifikovaly několik oblastí chromosomů s vazbou k AD.  

 

Shluk rodiny genů pro cytokiny je lokalizován na chromosomu 5q31-33            

a zahrnuje pevně spojenou skupinu funkčně souvisejících genů, které kódují 

intracelulární a povrchové mediátory imunitní odpovědi. Tyto geny kódují několik IL 

(IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-12 a IL-13), GM-CSF, antigen CD14, mucinovou 

proteinovou domenu imunoglobulinu T lymfocytu (TIM-1) a SPINK5 (kóduje inhibitor 

serinové proteasy). [11] 

Srovnání „case - control“ naznačuje genotypovou asociaci mezi polymorfismem 

T alely 590C/T, oblasti promotoru genu kódujícího IL-4 a AD. Skutečnost, ţe tato alela 

je spojena se zvýšenou aktivitou promotoru genu pro IL-4, naznačuje, ţe toto můţe 

zvýšit alergickou odpověď u AD. Podobně byly u AD zaznamenány odchylky v oblasti 

kódující   IL-13, ty zajistí funkční polymorfismus α podjednotky receptoru IL-4 

(lokalizovaný na chromosomu 16q12) a funkční mutaci promotorové oblasti RANTES 
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(lokalizovaný na chromosomu 17q11). [2]  Zvýšené hladiny RANTES společně 

s vysokými stupněm aktivity IL-4 mohou mít za následek zvýšenou produkci IgE. [12] 

IL-4 a RANTES jsou také známé tím, ţe zvětší adhezi lymfocytů a eosinofilů 

k endotelu. [2] 

FcεRIβ, β podjednotka receptoru FcεRI je kódovaná jediným genem, MS4A2, 

lokalizovaném na chromosomu 11q12-13, v oblasti s potvrzenou vazbou k atopii. 

FcεRI receptor se nachází na povrchu celé řady buněk, zahrnující basofily, ţírné buňky, 

monocyty a Langerhansovy buňky. Receptor váţe konstantní oblast komplexu antigen-

IgE a spouští uvolňování zánětlivých mediátorů prostřednictvím intracelulární signální 

kaskádu (degranulace). [11] Polymorfismus v β-řetězci by mohl mít za následek 

zvýšenou povrchovou expresi receptoru stejně jako zesílení intracelulární signalizace     

a následné zvýšení degranulace a aktivity ţírných buněk.  

AD je také spojována s nízkou produkcí TGF-β1 fenotypu, která můţe zesílit 

zánětlivý proces v kůţi, následkem chybějících protizánětlivých vlastností TGF-β1. [13] 

Oblast chromosomu 3q21 kóduje kostimulační molekuly CD80 a CD86, a proto 

můţe modulovat odpověď T-buněk. [12] 

AD je také spojena s místy na chromosomech 1q21, 17q25 a 20p. [2] Na 

chromosomu 1q21 se nachází epidermální diferenciační komplex, který obsahuje 

skupinu genů, k jejichţ expresi dochází během terminální diferencice epidermis. [12] 

Zajímavé je, ţe tyto stejné oblasti jsou známé tím, ţe obsahují geny vnímavé k lupénce, 

coţ naznačuje, ţe tyto geny jsou zapojené do kontroly zánětu kůţe. Přestoţe AD            

a lupénka jsou odlišné choroby, oba dva stavy zahrnují suchou, šupinatou kůţi               

a porušenou epidermální diferenciaci. 

Důleţité je, ţe geny spojené s AD obecně neodpovídají místům spojených 

s bronchiálním astmatem. Toto naznačuje přítomnost izolovaných nebo doplňkových 

genů u AD, které moţná nehrají ţádnou roli v atopickém mechanismu. [2] 

 

4.3.2. FAKTORY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Bylo opakovaně prokázáno, ţe alergeny ţivotního prostředí spouští podráţdění 

AD u náchylných jedinců. Nejběţnějšími viníky jsou kontaktní iritanty, klima, pocení, 

aeroalergeny, mikrobiální organismy a stres/psychika. 
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Kontaktní iritanty (např. mýdla, rozpouštědla, vlněné oblečení, mechanické 

iritanty, mycí a čistící prostředky, konzervační látky, parfémy) postihují povrch těla, 

způsobují zánět, iritaci a jsou bránou pro vstup dalších škodlivin z okolního prostředí. 

Tyto povrchové iritanty společně s macerativními účinky pocení a vysušujícími účinky 

nízké vlhkosti sniţují práh svědění. Začarovaný cyklus svědění následovaný škrábáním, 

ke kterému se přidává poškození kůţe škrábáním, dále sníţí práh svědění a následně 

zapříčiní zvýšené škrábání. 

 

Alergeny v ovzduší (např. domácí prach a roztoči, plísně, pyl) indukují periferní 

eosinofilii a zvyšují hladiny sérového IgE. Tento brzký efekt vede ke zvýšenému 

uvolňování histaminu z IgE aktivovaných ţírných buněk a zvýšené aktivitě imunitního 

systému zprostředkovaného Th buňkami. Zvýšené uvolňování cévních mediátorů (např. 

bradykinin, histamin, pomalu reagující substance anafylaxe (SRS-A)) způsobují 

vasodilataci, edém a kopřivku, které postupně stimulují svědění a zánětlivé koţní 

změny.  

 

Mikrobiální faktory (např. Streptoccocus aureus, Pityrosporum yeasts, 

Candida, Trichophyton dermatophytes) působí dvěmi odlišnými cestami v podpoře 

vzplanutí AD. Mikroorganismy přímo napadají kůţi, způsobují lokální poranění a zánět 

a indukují systémovou alergickou odpověď na specifické antigeny, způsobující vzestup 

IgE v séru a zvýšenou aktivita imunitního systému. 

 

Potravinová alergie. Placebem kontrolované studie zabývající se alergií na 

potraviny ukázaly, ţe potravinové alergeny jsou příčinou ekzémové koţní vyráţky 

skoro u 40% dětí s mírnou aţ těţkou AD. Děti s potravinovou alergii většinou mají 

pozitivní přímý koţní test nebo sérový IgE směřující k různým potravinám, coţ jsou 

hlavně vajíčka, pšenice, sója, mléko, ryby a arašídy. Po dosaţení věku tří let děti často 

„vyrostou“ z potravinové alergie, ale mohou se stát citlivými na inhalační alergeny.  

 

Stres můţe spouštět AD ze strany aktivace koţních nervových zakončení, 

moţná účinkem substance P, vasoaktivním intestinálním peptidem (VIP) nebo 

prostřednictvím cAMP systému. [5] 
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Klima. Remise AD jsou často pozorovány v létě, přestoţe můţe dojít také                   

k podráţdění kvůli teplu a pocení. Nízká vlhkost vzduchu v zimě má za následek 

zvýšenou suchost a drsnost kůţe, tudíţ dochází k poruše koţní bariéry přispívající 

k exacerbaci choroby. [14] 

4.4. EPIDEMIOLOGIE 
 

Prevalence AD v Evropě je odhadována v rozsahu mezi 5% a 20%.  

 

Rapidní nárůst ve výskytu AD za posledních 50 let nemůţe být vysvětlen 

změnami v genetických faktorech nebo v diagnostických kritériích. K vysvětlení 

rychlého vzestupu během prevalence byly pouţity faktory ţivotního prostředí, které 

jsou vidět převáţně v městských nebo průmyslových oblastech a paradoxně u osob se 

zvýšenou koţní hygienou. Potenciální přispívající faktory obsahují: 

 pokles infekčních chorob a subklinické mikrobiální expozici v dětství, které 

determinují rovnováhu T pomocných buněk (Th1/Th2) 

 změny v domácím prostředí podporují proliferaci domácího prachu a roztočů 

(topení, koberce, izolace) 

 látky znečišťující ţivotní prostředí 

 tvrdost vody  

 

Populace, které migrují z oblastí s nízkou prevalencí do oblastí s vyšší 

prevalencí, se projevily zvýšenou incidencí AD, coţ podpořilo silný vliv ţivotního 

prostředí na vývoj AD. [15] 

Děti, které mají současně astma nebo sennou rýmu, mají 30-50% výskyt AD. 

Asi 60% dětí, které mají diagnostikovanou těţkou AD, má také astma a 35% má 

alergickou rinitidu. [11] 

 

Rasa: Nebyly identifikovány jasné rasové predispozice. 

 

Pohlaví: Ţeny a muţi jsou postiţeni se stejnou frekvencí a váţností. 
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Věk: AD se odbvykle vystkytne během kojeneckého věku (mezi 2.–6. měsícem) 

nebo v dětství, ale můţe perzistovat nebo začít i v dospělosti. Prevalence je 10–20 % 

v dětství a 1–3 % v dospělosti. [2] 

Je to osmá nejběţnější choroba u populace mladší 25 let. [16]  75% jedinců má 

zkušenost se zlepšením příznaků váţnosti AD ve věku 10-14 let, ale zbylých 25% 

pokračuje relapsy během jejich dospělosti.[5] 

 

Pracovní skupiny: Osoby s předcházející anamnézou AD mají zvýšené riziko 

rozvinutí iritantní dermatitidy na rukou kvůli vlhké expozici v určitých zaměstnáních, 

např. uklízeč, kadeřník a pracovník ve zdravotnictví. [17] 

 

4.5. BARIÉROVÁ DYSFUNKCE KŮŢE 
 

I kdyţ jsou pro AD navrţeny různé patogenní faktory, poškození bariérové 

funkce kůţe je v současné době povaţováno za jedno z nejvýznamnějších. [18] 

FUNKCE KŮŢE 

Primární funkcí kůţe je vytvoření bariéry mezi vnějším prostředí a vnitřím 

prostředím. V první řadě zabraňuje nechtěným exogenním látkám, jako jsou mikrobi, 

vstoupit do těla. Sekundární a moţná více důleţitou funkcí pro suchozemské savce je 

redukce transepidermální ztráty vody (transepidermal water loss,TEWL).  

 

STRUKTURA KŮŢE 

Kůţe se skládá ze dvou hlavních tkáňových vrstev, dermis a epidermis. Ačkoliv 

je epidermis mnohem tenčí neţ dermální vrstva, je důleţitější pro funkci koţní bariéry. 

Epidermis tvoří vnější semipermeabilní vrstvu kůţe. Vrstvy epidermis jsou označovány 

jako stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum a stratum corneum. [19] 

 

PORUCHA KOŢNÍ BARIÉRY 

Buňky epidermis syntetizují četné jednoduché i sloţité látky tukové povahy, 

jejichţ struktura podléhá značným změnám v jednotlivých vrstvách pokoţky. Na 

syntéze epidermálních lipidů se podílejí všechny vrstvy keratinocytů od stratum basale 

aţ po povrchové stratum corneum v rámci vysoce organizovaného diferenciačního 

procesu keratinizace. Lipidy stratum corneum jsou z největší části lokalizovány 
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v mezibuněčných prostorách pokoţky v tzv. stratum compactum, kde rozhodujícím 

způsobem ovlivňují udrţování epidermální permeabilní bariéry. Třicet aţ čtyřicet 

procent lipidů stratum corneum tvoří skupina sfingolipidů, tj. komplexní skupina 

ceramidů, acylceramidů a glykosylceramidů. Ceramidy hlavně stratum corneum 

představují nejdůleţitější třídu lipidů jak pro udrţení bariérové funkce, tak pro 

schopnost vázat vodu v pokoţce. Bylo prokázáno, ţe izolované intercelulární lipidy 

nevykazují onu důleţitou vazebnou kapacitu vody. Teprve formace lipidů 

v membránové dvouvrstvě a jejich kovalentní vazba s korneocyty vytváří optimální 

funkční permeabilní bariéru epidermis, resp. onen pověstný plášť epidermis. [20] 

U pacientů s AD je výrazně sníţen obsah ceramidů ve stratum corneum, hlavně 

ceramidu 1. Ceramid 1 hraje ve vrstvě intracelulárních lipidů stratum corneum 

dominantní roli ve vytváření správné molekulární organizace. Kromě toho bylo zjištěno, 

ţe odlišná organizace lipidů ve stratum corneum u pacientů s AD vyplývá z úbytku 

ceramidu 1 a předpokládá se poškození bariérové funkce kůţe u AD přinejmenším kvůli 

této strukturální změně.  

Sníţení ceramidů u pacientů s AD je spojeno se zvýšenou expresí 

sfingomyelindeacylázy, která přeměňuje sfingomyelin na volné mastné kyseliny            

a sfingosylfosforylcholin. Ve zdravé kůţi je epidermální sfingomyelin katalyzován 

sfingomyelinázou k produkci ceramidů, ale v kůţi postiţené AD je přítomna 

mimořádná aktivita sfingomyelindeacylázy. Nedávno byla v koţních lézích AD 

prokázána přítomnost dalšího nového enzymu, označeného jako glucosylceramidová 

deacyláza. Ve zdravé kůţi je glucosylceramid vylučovaný do stratum corneum skrz 

lamelární tělíska katalyzován β-glucocerebrosidázou k produkci ceramidů. V kůţi AD 

je glucosylceramid katalyzován tímto novým enzymem k produkci glucosylsfingosinu. 

Díky této enzymatické abnormalitě je hladina ceramidů v kůţi AD sniţována a 

permeabilita bariérové funkce kůţe je inkompetentní. [18] 

Úbytkem ceramidů dochází ke zvýšené transepidermální ztrátě vody. TEWL je 

důleţitý parametr při zjišťování kondice epidermis. Je to definovaný výdej vody koţním 

povrchem udávaný v g/m
2 

/h. U zdravé kůţe se hodnoty TEWL pohybují mezi 2 aţ 6 

g/m
2
/h, u kůţe nemocných AD bývají hodnoty TEWL mezi 15 aţ 20 g/m

2
/h. 

Důsledkem sníţené hydratace je pak suchá, šupinatá, málo pruţná, svědící kůţe 

náchylná ke vzniku prasklin a méně odolná k nepříznivým mechanickým, fyzikálně 

chemickým a biologickým vlivům. Bariérová dysfunkce kůţe atopiků dovoluje i snazší 

penetraci alergenů a iritancií z okolního prostředí. [20] 
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Změny v metabolismu ceramidů v AD kůţi mohou také způsobit úbytek 

sfingosinu, který je produkován z ceramidů pomocí ceramidázy ve stratum corneum. 

Vzhledem k tomu, ţe sfingosin je známý tím, ţe má mohutnou antimikrobiální aktivitu 

na Staphylococcus aureus ve fyziologických hladinách, sníţení sfingosinu je jedna 

z příčin náchylnosti pacientů s AD ke kolonizaci S. aureus. 

Kromě těchto abnormalit v metabolismu lipidů, genotypové poruchy mohou také 

ovlivnit bariérové abnormality u AD. Nedávno bylo zveřejněno, ţe v koţních lézích AD 

je nedostatečná exprese genů v keratinocytech. Bylo prokázáno významné sníţení 

mRNA exprese filagrinu a lorikrinu. Dále byla pozorována mutace genů potřebných pro 

diferenciaci keratinocytů kódujících filagrin, čímţ filagrin ztrácí svoji funkci a tato 

ztráta funkce je pravděpodobně důleţitým rizikovým faktorem v AD. Filagriny jsou 

klíčové proteiny v závěrečné diferenciaci epidermálních keratinocytů, které dávají 

podobu koţní bariéře spolu s intercelulárními lipidy stratum corneum. Kromě toho 

pyrrolidonová karboxylová kyselina jako důleţitá sloţka přirozených zvlhčujících 

faktorů v kůţi je primárně produkovaná z proteinů filagrinu ve stratum corneum a hraje 

rozhodující roli v udrţování hydratace strata cornea. Mutace filagrinu je spojená 

s fenotypem suché kůţe, který je charakterizován sníţením přirozeně zvlhčujících 

faktorů. Mutace genů filagrinu mají za následek odlišnou strukturu korneocytů              

a poškození bariérové funkce vedoucí ke kůţi, která je náchylnější k penetraci  

exogenních alergenů neţ kůţe normální. Společně s abnormalitami v lipidovém 

metabolismu tyto závěry svědčí o mnohých defektech v kůţi AD a z toho vyplývající 

poruchy v epidermální bariérové funkci, coţ je důleţitý patofyziologický faktor AD. 

[18] 

 

4.6. IMUNOPATOFYZIOLOGIE 
 

Průběh patofyziologie AD je znázorněn na obr. č 2. Následující kapitoly 

rozebírají jednotlivé imunopatofyziologické pochody. 
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Obrázek č. 2  Patofyziologie AD v krvi a kůži. LC, Langerhansovy buňky; IDEC, 

zánětlivé dendritické epidermální buňky; pDC, plasmacytoidní dendritické buňky; 

EO, eosinofily, KC, keratinocyty [13] 

 

 

4.6.1. T LYMFOCYTY 
Nejdůleţitější imunopatologická abnormalita AD se týká Th lymfocytů, které 

rozeznávají antigeny a tlumí imunitní odpověď, jako je zánět, obrana proti virové 

infekci a proliferace specifických T a B lymfocytů.  

T lymfocyty se řadí buď mezi pomocné (Th) nebo cytotoxické (Tc) lymfocyty. 

Tc jsou zodpovědné za destrukci hostitelské buňky, která byla infikována 

intracelulárním patogenem. Nehrají přímou roli v imunopathogenezi AD, nicméně 

relativní sníţení Tc buněk u pacientů s AD můţe mít podíl na zvýšené citlivosti 

pacientů k infekci, jako je široce rozšířená herpes simplex infekce. 

Th lymfocyty jsou ústřední buňky v patogenezi AD. Koordinují imunitní 

odpověď přímou interakcí buňka-buňka a uvolňují rozpustné proteiny zvané cytokiny, 

které pomáhají B lymfocytům v tvorbě protilátek. Th lymfocyty jsou dále klasifikovány 
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na Th1 a Th2 v závislosti na profilu cytokinů, které produkují. Th1 buňky jsou zapojené 

do zánětlivých reakcích buňkami zprostředkovaných a produkují značné mnoţství INF-

γ, TNF-β a IL-12. Několik Th1 cytokinů aktivuje cytotoxické, zánětlivé a opoţděné 

hypersensitivní reakce a podporují vývoj makrofágů. Th2 buňky typicky produkují IL-

4, IL-5 a několik dalších cytokinů, např. IL-6, IL-9, IL-10 a IL-13. Th2 buňky podporují 

produkci protilátek, zejména IgE, a proto jsou důleţitými regulátory v oblasti protilátek 

a alergických reakcí. Th1 i Th2 lymfocyty hrají důleţitou roli v patogenezi AD              

a imunoregulační směs cytokinů je závislá na intenzitě lézí. Cytokiny se navzájem 

ovlivňují, syntéza jednoho cytokinu často aktivuje nebo inhibuje produkci a funkci 

jiných cytokinů. 

V infiltrátech T lymfocytů akutních lézích dominují Th2 lymfocyty. Aktivované 

Th2 lymfocyty uvolňují IL-4 a IL-13, které indukují produkci IgE B lymfocyty. Infiltrát 

T lymfocytů chronických lézí je převáţně tvořen Th1 lymfocyty. INF-γ jimi 

produkovaný inhibuje Th2 buňky a tak syntézu IgE. [14] 

IL-5 přitahuje eosinifily a prodluţuje jejich přeţití, coţ můţe mít za následek 

periferní krevní eosinoifilii a zvýšení hladiny sérového IgE pozorovatelné u velkého 

počtu pacientů s AD. [13] 

 

4.6.2. TH1/TH2 ROVNOVÁHA 
Většina T lymfocytů nacházejících se v periferní krvi pacientů s AD jsou Th 

lymfocyty typu 0 (Th0). Tyto Th lymfocyty mají potenciál vyvinout se buď v Th1 nebo 

Th2, které potom infiltrují kůţi. Diferenciace Th0 v Th1 nebo Th2 je ovlivňována 

takovými  faktory, jako je prostředí cytokinů, ve kterém probíhá vývoj T buněk             

a kostimulační signály pouţité během aktivace T lymfocytů. 

Diferenciace T lymfocytů můţe být ovlivněna kostimulačními signály, které se 

vyskytují během presentace antigenu Th lymfocytům. Antigen presentující buňky 

(APC) obsahují různé typy buněk, které přijmou, zpracují a předloţí antigen ve formě, 

která můţe stimulovat lymfocyty. V lézích AD se nalézá zvýšený počet 

Langerhansových buněk, převládajících APC v kůţi. Langerhansovy buňky se spojí 

s antigenem a migrují do lymfatických uzlin, kde se nazývají „interdigitating cells“ 

(IDC). IDC představují hlavní histokompatibilní komplex II třídy molekul, které jsou 

potřebné pro přítomnost antigenu Th lymfocytům antigen presentujícícmi buňkami. 

Další molekuly zapojené do interakce APC a Th lymfocytů poskytují velmi důleţité 
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kostimulační signály. Nejvíce účinné kostimulační molekuly jsou B7-1 a B7-2 

vyjádřené na povrchu B lymfocytů u pacientů s AD. Zatímco exprese B7-1 na B 

lymfocytech u pacientů s AD se neukázala být rozdílná v porovnání s neatopiky, B7-2 

exprese na B lymfocytech u pacientů s AD se ukázala být stimulována IL-4 a IL-13 a je 

významně vyšší v akutních lézích ve srovnání s neatopiky. Interakce receptoru na Th0 

lymfocytech s B7-2 na LC vede k diferenciaci  Th0 na Th2 lymfocyty, které převládají 

v časných lézích. Hladina B7-2 koreluje s sérovými hladinami IgE, coţ ukazuje 

potenciální roli této molekuly v syntéze IgE. [14] 

 

4.6.3. BUŇKY PŘEDKLÁDAJÍCÍ ANTIGEN 
Koţní léze AD pacientů obsahují významný počet Langerhansových buněk (LC) 

a  zánětlivých dendritických epidermálních buněk (IDEC), které mají na svém povrchu 

Rp s vysokou afinitou pro IgE (FcεRI). Ve zdravé kůţi se nenachází ţádná LC nebo 

IDEC s FcεRI. Oba typy dendritických buněk patří do skupiny myeloidních DC a hrají 

důleţitou roli v absorpci alergenů a jejich předkládání T lymfocytům. Klinická 

závaţnost FcεRI pozitivních LC je odrazem pozorování, ţe jejich výskyt je nezbytný 

k vyvolání ekzematózní reakce po aplikaci aeroalergenů v APT. FcεRI exprese na 

povrchu LC a IDEC můţe vyplývat ze zvýšené hladiny sérového IgE pozorovaného      

u AD pacientů, ale můţe být také spojena s fenotypem poškozené produkce 

transformujícího růstového faktoru TGF-β, protoţe se nedávno ukázalo, ţe oba stavy 

jsou spojené se stabilizací FcεRI na LC a IDEC in vitro. Kromě toho bychom mohli in 

vitro prokázat, ţe aktivované FcεRI LC zvyšují migrující kapacitu buněčných 

prekurzorů IDEC buněk a naivních T buněk prostřednictvím chemotaktických signálů. 

Naopak aktivované FcεRI IDEC produkují velké mnoţství  prozánětlivých cytokinů      

a chemokinů, např. IL-1α/β a TNF-α a mohou tímto zesílit zánětlivou imunitní reakci 

v kůţi AD pacientů. Navíc aktivované FcεRI IDEC přeměňují naivní T buňky na T 

buňky produkující INF-γ a produkují IL-12 a 18. 

 Plasmacytoidní DC (sekundární populace DC) jsou také zapojeny do 

patofyziologického systému AD. Aktivované pDC produkují interferon typu 1 a podílí 

se na obraně proti virům. Nedávné publikace poukázaly na to, ţe narozdíl od ostatních 

zánětlivých koţních chorob, je jen velmi málo pDC přítomno v lézích AD. Toto můţe 

vyplývat ze zvýšené exprese kůţi vlastních molekul, jako jsou koţní lymfocytární 

antigeny a L-selektin (adhezní molekula na leukocytech), CD62L, které jsou obě 
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vyjádřeny v nízkém stupni na pDC u AD pacientů. Zrovna tak jako LC a IDEC, pDC    

u AD pacientů mají na svém povrchu vysokou hladinu FcεRI a aktivace FcεRI vede ke 

změně povrchové exprese důleţité histokompatibilní třídy molekul, indukci produkce 

IL-10 a zvýšené apoptóze pDC. A co je nejdůleţitější, FcεRI preaktivovaný pDC 

produkuje nízkou hladinu interferonu 1 po stimulaci CpG motifs, coţ můţe vést ke 

zvýšené citlivosti AD pacientů k virovým infekcím. [13] 

 

4.6.4. EOSINOFILY 
Cytokiny Th2 lymfocytů podporují vtok aktivovaných eosinofilů do kůţe 

pacientů s AD. [14] Proto jsou infiltráty eosinofilů v AD lézích stejně tak jako zvýšený 

počet eosinofilů v periferní krvi často k vidění u pacientů s AD. Zpoţděná apoptóza 

eosinofilů a jejich rezistence k RAS proteinu byly popsány u určitých atopických 

chorob včetně vnitřní a vnější AD a můţe představovat molekulární základ pro 

pozorovanou eosinofilií. [21] 

 

4.6.5. CYTOKINY 
Kvůli Th2 povaze AD se mnoho experimentů zaměřilo na detekci Th2 cytokinů 

v koţních lézích AD. V souvislosti s tím bylo prokázáno, ţe zvýšené hladiny mRNA 

pro IL-4, -5 a -13 jsou přítomné v postiţené i nepostiţené kůţi. Navíc v akutních 

koţních lézích nebyla mRNA pro Th1 cytokiny jako je INF-γ a IL-12 významně 

detekována, zatímco  v chronických koţních lézích AD by mohlo být detekováno 

zvýšené mnoţství mRNA pro INF-γ, IL-5, IL-12 a GM-CSF. Tyto závěry vedou 

k předpokladu dvoufázového průběhu AD s Th2 odpovědí převládající v akutní fázi      

a Th1 převládající chronické fázi. [13] 

 

4.6.6. CHEMOKINY 
Rozpustné faktory, takové jako chemokiny, diktující buněčnou infiltraci, se 

nacházejí v akutních i chronických lézích AD. Chemokin vyskytující se v nejvyšších 

hladinách je  MIP-4/CCL18 (macrophage inflammatory protein), který můţe mít 

důleţitou roli v zahájení a zesílení zánětu kůţe. Navíc C-C (cystein-cystein) chemokiny: 

RANTES/CCL5 (regulated on activation, normal T cell expressed and secreted), MCP-

4/CCL13 (monocyte chemotactic protein-4) a eotaxin/CCL11, byly prokázány 
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v koţních lézích AD a nejspíš přispívají k chemotaxi CCR3+ eosinofilů a Th2 buněk. 

CCL18/DC-CK1 (CC chemokine ligand 18/dendritic cell-chemokine 1) je vysoce 

vyjádřený u AD a regulován produkty S.aureus. Kromě toho chemokin stromatu brzlíku 

lymfopoetin a MCD/CCL22 (makrophage-derived chemokines) produkované 

keratinocyty pacientů s AD jsou rovněţ zvýšené u AD. Tyto chemokiny přispívají 

k aktivaci CD11c+ dendritických buněk, které postupně produkují chemokiny, takové 

jako MDC/CCL22 a TARC/CCL17 (thymus activation-regulated chemokin), čímţ 

podporují selektivní odvádění CCR4+ Th2 buněk do kůţe. [13] 

 

Přehled důleţitých cytokinů a chemokinů je uveden v tabulce č .2.  

 

Tabulka č. 2  Cytokiny/chemokiny hrající roli v  patogenezi atopické dermatitidy [4] 

Cytokin/chemokin Role v atopické dermatitidě 

MCD/CCL22 Příjem a infiltrace T buněk; zvyšuje produkci IL-4,IL-5, IL-13 

a TNF-α T buňkami 

TARC/CCL17 

(thymus and activation 

regulated chemokin) 

Příjem a infiltrace T buněk; zvyšuje produkci IL-4, IL-5, IL-13 

a TNF-α T buňkami 

TSLP (thymic stromal 

lymphopoietin) 

Aktivuje dendritické buňky ke zvýšené produkci TARC a 

MCD 

IL-4 Aktivace B buněk a produkce IgE 

IL-5 Zvyšuje přeţití eosinofilů u chronické AD 

IL-13 Aktivce B buněk a produkce IgE 

CCL27/CTACK 

(cutaneus T cell-

attracting chemokine) 

Migrace a příjem lymfocytů 

IL-11 Produkce kolagenu typu I u chronické AD 

IL-17 Remodelace kůţe u akutní AD 

TGF-β Remodelace kůţe, protizánětlivý účinek 

RANTES Migrace/aktivace eosinofilů a T buněk; zvýšení adheze 

lymfocytů k endotelu 

IFN-γ Zvyšuje produkci MCP-1 a RANTES keratinocyty u chronické 

AD 

TNF-α Zvyšuje produkci MCP-1 a RANTES keratinocyty u chronické 

AD 
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4.7. KOMPLIKACE AD 
 

Komplikacemi AD mohou být např. keratoconus, subkapsulární katarakta a časté 

infekce jako jsou opakující se keratokonjuktivitida, otitis externa a koţní infekce. 

Kolonizace kůţe S. aureus je častá a aktivní infekce se můţe prezentovat jako impetigo, 

folikulitida nebo absces. Koţní virové infekce, obzvláště Herpes simplex virus               

a fungální kontaminace, musí být také zvaţovány jako jedna z moţností superinfekce 

kůţe. Pacienti s AD mohou trpět psychologickými a emocionálními komplikacemi 

vyplývajích z chronického nepříjemného stavu, který zohavuje vnější vzhled těla. [7] 

 

4.8. LÉČBA AD 
 

Jsou tři hlavní úrovně v léčbě AD (viz tab. č. 3) 

 péče o kůţi 

 vyhýbání se spouštěčům 

 farmakoterapie [6] 

 

Tabulka č. 3  Terapie AD [22] 

ATOPICKÁ DERMATITIDA 

Základní terapie 

 Péče o kůţi a opatření vedoucí ke zpětnému promaštění kůţe 

 Vyhýbat se iritujícím látkám, kolísání teploty, vlhkosti 

Vnější typ Vnitřní typ 

Alergologická léčba Ţádná alergologická léčba 

AD (lehká-mírná) AD (těţká) 

 Protisvědící léčba 

 Antibakteriální léčba 

 Protizánětlivá léčba 

 Takrolim/pimekrolim 

 Kortikosteroidy (topicky) 

 UV-světlo: UVA, UVB311nm 

 Protisvědící léčba 

 Antibakteriální léčba 

 Protizánětlivá léčba 

 Takrolim/pimekrolim 

 Kortikosteroidy (systémově) 

 UV-světlo: UVA1-vysoké 

dávky, (PUVA) 

 Cyklosporin A, 

Mykcophenolatatmofetil 

 

 

 

PÉČE O KŮŢI 
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Nejnovější doporučení jsou 

 pravidelné koupání k hydrataci kůţe a odstranění krust - uţitečné pro většinu 

pacientů k očištění a hydrataci kůţe 

 koupat se jednou denně po několik minut v teplé (ne horké vodě). [23]  

Velmi teplé vodě by se měli nemocní vyhýbat, aby zabránili vasodilataci, 

která můţe spouštět svědění a poškodit koţní bariéru horkem [5] 

 pouţít hydratační mycí prostředky; [23] mýt se jemným, neparfémovaným 

mýdlem s vyváţeným pH  [6] 

 vyhnout se antibakteriálním mycím prostředkům (mohou vést k bakteriální 

rezistenci) [23] 

 po koupeli by měl být povrch těla utřen měkkým ručníkem, poté by měla 

bezprostředně následovat aplikace topických léků a změkčujících prostředků 

nebo jen změkčovacích prostředků. Aplikace emoliencií by měla být často 

opakována k zachování optimální hydratace [6] 

 

VYHÝBÁNÍ SE SPOUŠTĚČŮM 

Pacienti by měli: 

 vyhnout se nošení oblečení, které můţe dráţdit kůţi (preferované je 

bavlněné oblečení) 

 vyhnout se přehřátí 

 udrţovat kůţi pokrytou oblečením, které chrání kůţi před různými spouštěči 

ţivotního prostředí 

 vyhnout se expozici konkrétních známých alergenů, které jsou 

determinovány alergickým testováním. 

 

FARMAKOTERAPIE 

Vyskytne–li se akutní zhoršení stavu, hlavní část lokální léčby představují 

kortikosteroidy, které jsou efektivní u většiny případů díky své protizánětlivé               

a imunosupresivní aktivitě. Účinnost kortikosteroidů by měla být upravená podle 

váţnosti choroby, a protoţe vedlejší účinky jsou přímo závislé na síle léku, léčba by 

měla být redukována jakmile je dosaţeno kontroly choroby. Pouţití systémových 

kortikosteroidů by mělo být omezeno na velmi váţné, chronické případy a mělo by být 

přerušeno (vysazování by mělo být postupné) při úlevě od hlavních symptomů. Ostatní 
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systémové léky, jejichţ pouţití by mělo být zváţené, zahrnují antihistaminika, 

interferon, cyklosporin a antimetabolity. 

Nesteroidní topické imunomodulátory, tacrolimus a pimecrolimus, přitahovaly 

spoustu pozornosti v posledních letech pro jejich efektivitu v léčbě AD. Jsou to 

inhibitory calcineurinu, účinně fungující jako imunosupresiva a ukázalo se, ţe jsou 

účinné v léčbě AD v mnoha studiích. Nicméně jako relativně nová třída, potenciální 

dlouhodobé vedlejší účinky inhibitorů calcineurinu jsou neznámé a zůstávají 

znepokující. Z těchto důvodů jsou topické kortikosteroidy nadále léky první volby          

a topické imunomodulátory jsou pouze doporučeny pro pouţití při specifických 

okolnostech. Aby se zabránilo sekundárním infekcím, které jsou poměrně časté             

u pacientů s AD, antimikrobiální látky jsou důleţitým doplňkem terapie. 

Antistafylokokový reţim musí následovat léčbu běţné infekce S. aureus viditelné u AD. 

Kromě toho antivirová a antifungální terapie musí také přicházet v úvahu, aby se 

mohly kontrolovat různé virové a houbové infekce. 

Další schválená terapie, která by měla být také zváţená pro léčbu AD, je 

fototerapie, aplikace kamenouhelného dehtu, psychoterapie, která pomůţe 

eliminovat emocionální spouštěče, a různé alternativní/doplňkové terapie, např. čínská 

bylinná terapie, hypnoterapie. [6] 

 

4.8.1. TOPICKÁ TERAPIE 

 

4.8.1.1. EMOLIENCIA 

Emoliencia jsou nepostradatelnou součástí základní terapie atopické dermatitidy. 

Pojem emoliencia označuje látky, které jsou schopné změkčovat kůţi. Emoliencia jsou 

pouţívána k tomu, aby bylo dosaţeno zmírnění svědění a zmenšení suchosti kůţe. 

Topická základní terapie emoliencii je vhodná jak v intervalu bez symptomů, tak i při 

výskytu poškození kůţe a měla by ovlivňovat všechny faktory, které udrţují chronické 

zánětlivé reakce. Toto se týká zejména: porušené koţní permeační bariéry, porušené 

látkové výměny epidermálních lipidů a úbytku zvlhčujících faktorů. Díky aplikaci 

emoliencii se permeační bariéra kůţe alespoň částečně obnoví. Tím dojde k redukci 

zbývající proliferace a k indukci diferenciace. Sekundární změny jsou pravděpodobně 

na základě následně zvýšené produkce tělu vlastních vodu vázajících látek a také díky 
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zvýšené schopnosti pokoţky vázat vodu. Dále se pravděpodobně ztíţí vstup alergenů 

z okolního prostředí, a proto se odstraní spouštěče zánětlivé reakce.  

 

Existuje velký počet rozdílných emoliencií a výběr vhodné látky velmi závisí na 

preferenci pacienta. Při pravidelném pouţívání mají emoliencia prokazatelný steroidy 

šetřící efekt. V zásadě starší pacienti snášejí raději mastnější konzistenci, zatímco mladí 

a tělesně aktivní pacienti si stěţují na příliš silné pokrytí kůţe a na překáţku sekrece 

potu. Mastnější konzistence jsou také vhodné v zimě, poněvadţ velmi suchý zimní 

vzduch (silně redukuje absolutní, ne relativní vzdušnou vlhkost) vede k zesílenému 

vysušení kůţe. Naproti tomu v létě by měly být pouţívány lehčí preparáty (viz tab. č.4). 

Na obličej nesmějí být rovněţ pouţívány ţádné mastnější, vazelinu obsahující 

preparáty, protoţe mohou při dlouhodobém pouţívání vyvolat periorální dermatitidu.  

 

Tabulka č. 4  Výběr obsahových látek ke kožní péči [19] 

Místo aplikace Produkt 

Obličej Krém bohatý na vodu 

Končetiny Mast bohatá na lipidy 

Akutní AD Krém bohatý na vodu 

Chronická AD Mast bohatá na lipidy 

Letní období Krém bohatý na vodu 

Zimní období Mast bohatá na lipidy 

 

Topické preparáty mohou být rozděleny do různých skupin.  

Podle pouţití můţeme topické preparáty rozdělit na: 

Krémy (vícefázové preparáty, které se skládají z lipofilní a hydrofilní fáze: 

olej/voda- voda/olej krém) 

Masti (na jednofázovém základě, jsou rozděleny v kapalinné nebo v pevné 

součásti, hydrofilní masti, obsahují všeobecně směs z kapalných a pevných 

polyethylenglykolů, hydrofobní masti se obecně skládají z parafínu, olejů, zvířecích 

tuků nebo vosků) 

Gely (hydrofilní nebo hydrofobní) 

Pasty (polotuhé preparáty, které obsahují vysoký podíl pevných součástí, které 

jsou rozděleny do jemného základu) 



 25 

Kapalné přípravky, jako například suspenze, roztoky nebo emulse (např. léčivé 

olejové koupele) 

 

Galenické příprava topických preparátů by měla být bezpodmínečně 

přizpůsobena postiţené části těla, protoţe suchost kůţe se manifestuje rozdílně na 

různých místech. U suché kůţe je dávána obecně přednost krémům voda/olej nebo 

mastím. Ovšem na tuky bohaté preparáty mohou vést k dyshydróze při aplikaci na 

vnější část rukou a nohou. Dále je moţná iritace a macerace v triginózní oblasti, takţe 

zde by se měly pouţívat pasty nebo mazání s menším obsahem tuku. Při péči o pokoţku 

hlavy s vlasy se upřednostňuje pouţití roztoků. 

 

Základy bohaté na tuky 

Jako základní terapeutika slouţí především základy bohaté na tuky. Tuky zvyšují 

hydrataci kůţe a sniţují například díky okluzi transepidermální ztrátu vody. Obecně 

platí, ţe se stoupající suchostí kůţe by měl stoupat podíl tuku v základu a podíl vody se 

sniţovat. Základy silně obsahující vodu (např. lotio, typ emulse olej/voda) mohou zesílit 

suchost kůţe. 

Obvyklé tuky a oleje v emolienciich jsou např. minerální oleje (vaselina), 

mastné kyseliny, lanolin a triglyceridy. Kvantitativně jsou nejvíce pouţívány minerální 

oleje. 

 

Zvlhčující faktory 

Emoliencia v mnoha případech obsahují faktory zadrţující vlhkost. To jsou 

hlavně nízkomolekulární látky s vysokou vazebnou schopností pro vodu. Aplikace 

faktorů zadrţujících vlhkost způsobí zvýšení obsahu vody ve stratum corneum. 

Močovina se osvědčila jako účinná látka pro topickou terapii AD. Má 

antipruriginósní, keratolytické a lehce antibakteriální účinky a způsobuje lepší zvlhčení 

pokoţky. Močovina můţe u AD, obzvláště u dětí nebo u erozivní poškozené kůţi, vést 

k iritaci a pálení kůţe. Pálení trvá většinou jen velmi krátce, často asi jen 1-2 minuty. 

Přesto děti tyto masti odmítají. Podobně účinné je glycerol, laktát, sorbitol a panthenol. 

 

Není ţádná mast na všechny případy. Terapie emoliencií se  musí přizpůsobit 

stádiu AD, věku pacienta, lokalizaci a ročnímu období.  
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VÝBĚR EMOLIENCIÍ NA ZÁKLADĚ FÁZE NEMOCI 

 

Akutní fáze 

V akutní fázi jsou v popředí silné svědění, zarudnutí, tvorba puchýřků                 

a eventuálně mokvání. Terapeuticky by zde mělo být nasazeno chlazení a vysušení (při 

silné exudaci). Léčba probíhá podle dermatologického pravidla: změkčovat                    

a změkčovat. Při silné exudaci mohou přinést úlevu nejprve vlhké obklady napuštěné 

vodou nebo fyziologickým roztokem kuchyňské soli. Potom můţe být pouţit přípravek 

olej/voda. Pokud jde o akutní AD bez exudace, můţe být krém nanášen přímo na kůţi. 

Potom se přiloţí přes postiţené místo obvaz před tím vloţený do vlaţné vody. Potom se 

připevní další suchý obvaz. Doba ponechání obvazu se odvíjí podle stupně těţkosti AD 

2-8 hodin. 

 

Subakutní fáze 

Podle doznívajících erytematózních potíţí, při ale ještě zřetelně viditelné AD, 

můţe nastat přechod léčby na preparáty obsahující tuk. K pouţití přichází v úvahu 

především krémy, a později  také amfifilní základy. 

 

Chronická fáze 

V chronické fázi AD (lichenifikace a xeróza) by se mělo přejít zpátky k léčbě 

mastné. Přitom se nanášejí krémy voda/olej nebo masti nejméně dvakrát denně (nebo 

dokonce raději častěji). 

Mnoţství potřebných emoliencií bývá pacienty, ale také mnoha lékaři, často 

podceňováno. Pro aplikaci na celé tělo by mělo být pouţito na jedno uţití 20 g. V krátké 

otevřené studii bylo zjištěno, ţe většina pacientů nanáší ovšem bohuţel jen 2 g a méně. 

[24] 

 

4.8.1.2. KORTIKOSTEROIDY 

Kortikosteroidy se pouţívají v imunosupresivní terapii od roku 1949, kdy byl 

syntetický kortison poprvé pouţit k léčbě revmatoidní artritidy. Tato událost byla rychle 

následována objevem topického hydrokortisonu v roce 1950. [25] 
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  Pro léčbu subakutní, akutní a chronické AD jsou od 50 let k dispozici topické 

kortikosteroidy, které se v Evropě dělí do čtyř tříd (viz. tab. č. 5) se zřetelem na jejich 

sílu účinku. [22]  

 

Tabulka č 5  Klasifikace kortikosteroidních extern podle účinnosti [26] 

Skupina sloučenina - koncentrace preparát 

I. 

dexamethasonacetát 0,01% 
DEXAMETHAZON LÉČIVA, 

crm 

hydrokortisonacetát 1% HYDROCORTISON LÉČIVA, 

ung 

(+ natamycin a neomycin) PIMAFUCORT, crm, lot, ung 

prednisolon 0,4% LINOLA-H-FETT N, crm 

(+ estradiol a kyselina salicylová) ALPICORT F, sol  

(+ kyselina salicylová) ALPICORT, sol  

(+ klotrimazol a hexamidin) IMACORT, crm  

(+ kliochinol) PREDNISOLON J, ung  

II. 

dexamethasonacetát 0,025%  
DEXAMETHAZON LÉČIVA, 

ung 

flumetasonpivalát 0,02%  

(+ pix lithantracis – kamenouhelný dehet) LOCACORTEN TAR, ung 

(+ kliochinol) LORINDEN C, ung  

(+ kyselina salicylová) LORINDEN A, ung  

hydrokortisonbutyrát 0,1% LOCOID 0,1%, crm, ung 

LOCOID LIPOCREAM 0,1%, 

crm 

LOCOID 0,1% LOTION, lot 

LOCOID CRELO, emul 

LATICORT, crm, ung 

triamcinolonacetonid 0,1% TRIAMCINOLON LÉČIVA, 

crm, ung 

TRIAMCINOLON-GALENA, 

lot  

(+ kyselina salicylová) TRIAMCINOLON S LÉČIVA, 

ung 

(+ kyselina salicylová a 

karbethopendeciniumbromid) 

TRIAMCINOLON-GALENA, 

tct 
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Tabulka č 5  Pokračování 

 (+ kloroxin) TRIAMCINOLON GALENA, 

drm. pěna   

TRIAMCINOLON 

COMPOSITUM, spr 

TRIAMCINOLON E LÉČIVA, 

ung 

III. 

betamethasondipropionát 0,05%  DIPROSONE, crm, ung 

KUTERID, crm, ung 

BELODERM, crm, ung 

(+ kyselina salicylová) BELOSALIC, ung, lot  

DIPROSALIC, ung, liq  

betamethasonvalerát 0,1% BETNOVATE, crm, ung 

budesonid 0,025% APULEIN crm, ung 

fluocinolonacetonid 0,025% SYNALAR, crm, ung, gel 

GELARGIN, gel,  

GELARGIN LOT, lot 

GELARGIN UNG, ung 

FLUCINAR, gel, ung 

flutikasonpropionát 0,05%  CUTIVATE KRÉM, crm 

CUTIVATE MAST, ung 

halcinonid 0,1% BETACORTON, liq 

(+ urea) BETACORTON U, crm 

BETACORTON U MASTNÝ 

KRÉM, crm 

(+ kys. salicylová) BETACORTON S, liq 

methylprednisolonaceponát ADVANTAN, ung, crm, crm 

fett  

momethasonfuroát 0,1% ELOCOM, crm, ung, lot 

prednikarbát 0,25% DERMATOP, crm, ung 

IV. 

fluocinolonacetonid 0,2% GELARGIN FORTE UNG, 

ung 

GELARGIN FORTE LOT, lot 

klobetasoliumpropionát 0,05% DERMOVATE, crm, ung 
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Je moţné učinit několik obecných tvrzení o topických kortikosteroidech: 

 není důkaz, ţe kombinace antibiotikum/kortikosteroid je více účinná neţ 

samotný kortikosteroid 

 typ vehikula pouţitého pro topický kortikosteroid můţe zvýšit jeho účinnost 

 pacienti preferují kosmeticky přijatelné topické kortikosteroidní krémy 

 není důkaz k podpoře pouţití topického kortikosteroidu jedenkrát denně oproti 

pouţití dvakrát denně 

 není zde důkaz, aby byl dán podnět k tomu, ţe ztenčení kůţe je problémem při 

správném pouţití topických kortikosteroidů 

 zředění topických kortikosteroidů neredukuje nezbytně vedlejší účinky – můţe 

to ovlivnit stabilitu, kompatibilitu a mikrobiální čistotu.  

 

Intermitentní uţívání mírných aţ středně účinných topických kortikosteroidů 

v kombinaci s emolienciemi je standardní léčba choroby. Léčba více účinnými 

kortikosteroidy můţe být potřebná k úlevě při akutním vzplanutí. Krátkodobá léčba 

silným topickým kortikosteroidem (0,1% betamethason valerát) měla lepší výsledky 

v 18-ti týdenní zkoušce neţ dlouhodobé pouţívání 1% hydrokortisonu.  

 

Doporučení pro uţívání topických kortikosteroidů v AD jsou následující: 

 Většinou léčba vyţaduje iniciální uţití středně silných kortikosteroidů. 1% 

hydrokortison je doporučen u dětí s mírnou aţ středně těţkou AD kromě 

speciální péče.  

 Většina topických kortikosteroidů je aplikována buď jednou nebo dvakrát denně 

k indukci úlevy. Potom intermitentní uţití, typicky dvakrát týdně, můţe být 

pokračováním k udrţení kontroly. Měly by být vybrány nejméně silné preparáty 

postačující ke kontrole choroby.  

 Vysoce účinné topické kortikosteroidy mohou být potřebné pro krátkodobou 

léčbu oblastí s lichenifikací nebo ztluštělé kůţe.  

 Vehikulární základ ovlivňuje sílu, masti jsou silnější neţ krémy. Mokrý zábal     

a okluze zvyšují sílu a méně účinné topické kortikosteroidy by měly být 

pouţívány tímto způsobem. 
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 K utišení zánětu uţít méně topických kortikosteroidů a více hydratace. Středně 

účinné topické kortikosteroidy uţité bezprostředně po koupeli mohou být 

pouţívány intermitentně v kombinaci s emoliencii. [23] 

 

 

MECHANISMUS ÚČINKU 

Tyto léčebné prostředky uplatňují protizánětlivý, antiproliferativní, 

imunosupresivní a vasokonstrikční efekt v léčbě AD. Vasokonstrikční účinek, který 

mají na dermální kapiláry, sniţuje erytém v oblasti lézí. 

Protizánětlivý a imunosupresivní účinek kortikosteroidů je z velké části 

zprostředkovaný regulací genů vnímavých ke kortikoidům. Na molekulární úrovni se 

kortikoidy váţí s cytoplasmatickým glukokortikoidním receptorem tvořící komplex 

steroid-receptor. Komplex se translokuje do jádra a váţe se jako homodimer k DNA     

(k části vnímavé ke glukokortikoidům), takto můţe buďto stimulovat nebo inhibovat 

transkripci určitých genů a ovlivnit tak syntézu proteinů (viz. obr. č. 3) 

Kromě tohoto přímého regulačního účinku na transkripci genů, kortikosteroidy 

mohou také nepřímo regulovat transkripci blokací jiných transkripčních faktorů. 

Zejména zvyšují buněčnou hladinu inhibičního jaderného faktoru κBα (IκBα) stimulací 

IκBα genu. IκBα protein naopak inhibuje transkripci vazbou na jaderný faktor NF-κB, 

coţ je jiný regulátor transkripce, aby zabránil jeho pozdější translokaci do jádra. Tímto 

způsobem mohou kortikoidy zasáhnout do transkripce genů, které neobsahují část 

vnímavou ke glukokortikoidům (viz. obr. č.3) 
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Obrázek č. 3  Mechanismus účinku kortikosteroidů na molekulární úrovni. GRE část 

vnímavá ke glukokortikoidům; IκBα-NF-κB inhibiční faktor; NF-κB-jaderný faktor-

kappa B. [25] 

 

 

Takto kortikoidy inhibují transkripci různých genů prozánětlivých cytokinů 

účastnících se koţních chorob, včetně genů pro interleukiny IL-1, IL-2, IL-6, INF-γ        

a TNF-α. Kortikosteroidy také stimulují lymfocytární expresi genů protizánětlivých 

cytokinů, např. změněný růstový faktor β a IL-10. Prostřednictvím regulace produkce 

cytokinů kortikoidy pravděpodobně hrají roli v rovnováze Th lymfocytů typu 1 a typu 2 

v koţních lézích. Protizánětlivý efekt, který je spojený s léčbou kortikosteroidy, spočívá 

včetně inhibice kapilární dilatace a dermálního edému také s potlačením funkce 

endoteliálních buněk a lymfocytů. Kortikoidy také sniţují vaskulární permeabilitu, 

tímto interferují s přeskupováním lymfocytů do oblasti koţních lézí. [25] 

Velmi významným proteinem, který je ovlivněn vazbou kortikoidů na receptor, 

je lipokortin. Je označovaný také jako anectin. Z funkčního hlediska můţeme hovořit 

také o lipomodulinu nebo makrokortinu. Makrokortin ovlivňuje fosfolipázu A2, která 

ovlivňuje tvorbu kyseliny arachidonové (viz. obr. č. 4).  

Kyselina arachidonová je prekursorem leukotrienů a prostaglandinů a dalších 

mediátorů, které jsou významné při zánětlivých reakcích kůţe. Podle nejnovějších 
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poznatků ovlivňují kortikoidy metabolismus kyseliny arachidonové bez závislosti na 

makrokortinu. [27] 

 

Obrázek č. 4  Schematické znázornění metabolické cesty kyseliny arachidonové 

mající za následek tvorbu destičkového aktivačního faktoru (PAF), leukotrienů, 

prostaglandinů, tromboxanů. [28] 

 

 

Dalším významným účinkem kortikosteroidů je antimitotická aktivita, která se 

projevuje především v koţních keratinocytech. Kortikoidy tlumí obecně proteosyntézu, 

především na úrovni fibroblastů, které syntetizují kolagen a glykosaminoglykany. Tímto 

mechanismem vysvětlujeme atrofizační účinky kortikoidů. [27] 

Kortikosteroidy inhibují také proliferaci různých typů buněk včetně T 

lymfocytů. Antiproliferativní účinek kortikosteroidů nebyl jasně definován, ale 

pravděpodobně vyţaduje blokádu expresi cytokinů a tím potlačení účinků cytokinů. 

Nějaké antiproliferativní účinky kortikosteroidů jsou zprostředkovány lipokortinem. IL-

10 a přeměněný růstový faktor beta 1 umocňují inhibiční účinek kortikosteroidů na 

proliferaci T lymfocytů [25] 

 

NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY 

Topické kortikosteroidy mohou být označeny za účinné a bezpečné jen pokud 

jsou vhodně pouţívány. Lokální vedlejší účinky se vyskytují příleţitostně s příliš 

častým pouţíváním, velmi často u pacientů, kteří buďto nechtějí nebo se obávají přestat 

uţívat léky, i kdyţ jsou projevy choroby odstraněny. Těmto pacientům zřejmě nebyly 

dány vhodné instrukce ohledně aplikace kortikosteroidů nebo mohou být léčeni 
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neefektivními molekulami, které redukují symptomy, ale neodstraní chorobu: toto vede 

spíše k chronické neţ k intermitentní aplikaci. [29] 

Steroidní fobie, tj. neochota uţívat topické kortikosteroidy, kvůli přehnanému 

vnímání vedlejších účinků, se ukázala být významným problémem. [23] 

 

Systémové neţádoucí účinky 

Zevní aplikace účinnějších kortikoidních preparátů můţe způsobovat celkové 

neţádoucí účinky. Především můţe dojít k potlačení osy hypothalamus-hypofýza-

nadledvinky. To lze očekávat především tehdy, kdyţ se terapeuticky ošetřují velké 

plochy, pouţívá se oklusivní formy aplikace a pouţívají se vysoké koncentrace 

účinných látek v externu, zvláště tehdy pokud je látka rozpuštěna v základu, který 

zvyšuje penetraci. 

V uvedené souvislosti je třeba zdůraznit, ţe především pouţití prostředků, které 

zvyšují penetraci kortikoidů do kůţe, zvláště při pouţití účinných kortikoidů, 

dosahujeme vyššího rizika systémových neţádoucích účinků. 

Jako typický příklad můţeme uvést pouţití propylenglykolu jako látky, která 

zvyšuje penetraci kortikoidů a betametazon dipropionátu jako kortikoidního preparátu. 

U některých hromadně vyráběných léčivých přípravků pozorujeme zvýšení penetrace    

v tom případě, kdyţ tyto preparáty obsahují kromě kortikoidů také kyselinu salicylovou. 

Na opačném pólu penetrability pak můţeme jmenovat kombinaci urey se slabě 

působícím kortikoidem, jako je třeba hydrokortison. 

Při pouţití vysoce účinného glukokortikoidu clobetasol propionátu stačí 14 g 

preparátu za týden k vyvolání supresivního účinku osy hypothalamus-hypofýza-

nadledvinky. Při kombinaci betametazon dipropionátu s propylenglykolem lze tuto 

supresi pozorovat při aplikaci 49 g výrobku týdně. 

Pokud vyslovíme podezření na supresi osy hypothalamus-hypofýza-nadledvinky 

u konkrétního pacienta, lze pouţít test s ACTH. Pokud se pacientovi aplikuje 250 μg 

syntetického alfa-1-24-ACTH jako bolus, mělo by po 30 aţ 60 minutách dojít ke 

zvýšení plazmatické hladiny kortisolu nad 180 μg/l. 

Při zevní kortikoidní terapii můţeme vyvolat i Cushingův syndrom. Zvláště 

vysoké je toto riziko neţádoucího účinku u malých dětí. V extrémním případě můţe 

dojít k útlumu růstu. [27] 

Prolongované uţití můţe pacienty učinit náchylnými ke kataraktě a glaukomu. 

[29] 
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Místní neţádoucí účinky 

Mezi lokální neţádoucí účinky řadíme na prvním místě ztenčení kůţe. V prvních 

týdnech aplikace je bezesporu reverzibilní. Dosud není definována časová hranice, při 

které dojde k vytvoření trvalé atrofie. Klinicky se atrofie projevuje ztenčením kůţe, 

vidíme prosvítání drobných cév ve smyslu teleangiektázií a zvýšenou zřasitelnost kůţe 

vzhledu cigaretového papíru. Tyto projevy jsou výsledkem atrofie koria. Při pouţití 

vysoce účinných lokálních kortikoidů můţeme navíc vidět epidermální atrofii, která se 

klinicky projevuje jako exsikační dermatitida. Tento klinický obraz se můţe snadno 

zaměnit s obrazem atopického ekzému, který dal původně příčinu k indikaci terapie 

kortikoidy. 

Další významný neţádoucí účinek v místě aplikace pozorujeme především         

v obličeji. Jsou to projevy, které připomínají periorální rozaceiformní dermatitidu.        

S těmito neţádoucími účinky je třeba počítat při pouţití středně účinných a účinných 

kortikoidů, ale i při aplikaci modernějších středně silných kortikoidů. Rozvoj těchto 

koţních změn se dá připsat dlouhodobě působícímu vazokonstrikčnímu účinku              

v obličeji. 

I kortikoidní preparáty mohou vyvolat kontaktní alergický ekzém. Neplatí to 

pouze pro preparát jako celek, ve kterém mohou alergen představovat součásti 

masťového základu, ale můţeme vidět i alergickou reakci na samotnou účinnou látku.  

V dnešní době se popisuje frekvence těchto neţádoucích alergických reakcí ve výši 2-

5% u všech nemocných s kontaktním ekzémem. 

Vedoucí látkou k testování těchto reakcí je povaţován v dnešní době tiksocortol 

vivalat. Je to látka, která se za běţných podmínek v dermatologických preparátech 

nepouţívá. Relativní výskyt kortikoidní alergie u jednotlivých lokálních kortikoidních 

preparátů se nedá v dnešní době přesně vyčíslit, protoţe neexistuje přesná statistika 

spotřeby jednotlivých preparátů v porovnání s počtem alergických reakcí, které mohou 

vyvolávat. 

Vedoucí úlohu při těchto alergických reakcích mohou sehrávat pravděpodobně 

takové metabolity, které mají jednu aldehydovou skupinu na pozici C21 a jsou 

označovány jako steroidní glyoxaláty. Tyto substance se kovalentně váţí na arginin        

a tvoří tak stabilní molekulu, která můţe být imunologicky aktivní, to znamená, ţe 

působí antigenně. 
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Zevní aplikace kortikoidů můţe zhoršovat průběh infekčních chorob. To platí 

především pro mykotické infekce. V této souvislosti se pouţívá ne zcela přesného 

označení z kombinace angloamerického a latinského názvu tinea inkognito. [27] 

Dalšími místními účinky jsou hypopigmentace, steroidní akné, zvýšený růst 

ochlupení. [23] 

 

4.8.1.3. INHIBITORY CALCINEURINU 

Topické inhibitory calcineurinu vycházejí z potřeby pouţití léků, které by účinně 

kontrolovaly zánětlivý proces, byly dobře tolerovány a nezpůsobovaly neţádoucí 

účinky ani při dlouhodobém uţívání. [30] 

Jsou zde systémové inhibitory calcineurinu, takové jako například cyklosporin. 

Nicméně, cílem bylo vyvinout účinné léky pro topické pouţití, takové u kterých jsou 

minimalizované systémové neţádoucí účinky nebo jsou nepřítomné. Inhibitory 

calcineurinu, takové jako cyklosporin, mají farmakologické vlastnosti, které nedosahují 

poţadovaných účinků při topickém pouţití. Jsou zde dva inhibitory calcineurinu 

dostupné pro topické uţití: pimekrolimus a takrolimus. [25] 

 

MECHANISMUS ÚČINKU 

Inhibitory calcinuerinu zahrnují  léky, jejichţ cílem jsou aktivované T-buňky, 

které reagují na proteinové antigeny. [31]  

Tyto látky se váţí na cytoplasmatické proteiny (imunofiliny) a výsledkem je 

komplex poutající calcineurin. Ligandem cyklosporinu je cyklofilin, zatímco 

pimekrolimus a takrolimus se váţí na makrofilin-12. [32] 

Komplex inhibuje serin-threoninovou fosfatázu calcineurin, coţ je calcium 

dependentní fosfatáza nutná k aktivaci jaderného transkripční faktoru aktivovaných T-

buněk (NF-AT). Aktivovaný NF-AT naopak váţe promotor genu IL-2 (mezi jinými)        

a iniciuje transkripci, která je důleţitá pro plnou aktivaci T-buněk. [31] 

V přítomnosti inhibitorů calcineurinu není NF-AT defosforylován 

calcineurinem, a proto se nemůţe translokovat do jádra. [30] 

Při blokaci transkripce závislé na NF-AT je zastavena aktivace a proliferace T-

buněk, redukuje se imunitní odpověď zprostředkovaná T-buňkami. [31] 
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Calcineurin je cytoplasmatický protein přítomný v několika typech buněk včetně 

lymfocytů a dendritických buňkách. Po aktivaci působí na transkripční faktor 

zánětlivých interleukinů, jako je IL-2, IL-3, IL-4 a TNF-α (viz. obr. č. 5). [30] 

Obrázek č.5   A) Mechanismus účinku transkripčního faktoru NF-AT 

Prostřednictvím calcineurinu [30] 

B) Mechanismus účinku inhibitorů calcinuerinu   

IF-imunofilin, NF-AT-transkripční faktor, P-fosfát, PLC-fosfolipáza C, TK-tyrosin 

kináza    
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4.8.1.3.1. PIMEKROLIMUS (SDZ ASM  981) 

 

Obrázek č. 6  Strukturní vzorec pimekrolimu [33] 

 

 

Pimekrolimus (viz. obr. č. 6) je jedním z nové třídy ascomycinových 

makrolaktámových imunomodulátorů, které byly vyvinuty k léčbě zánětlivých koţních 

chorob. Pimekrolimus je bezbarvá, pevná sloučenina s molekulovou hmotností 810,48 

daltonů. [34] 

Pimecrolimus je k dispozici jako 1% krém (Elidel). [22] 

 

MECHANISMUS ÚČINKU 

Jeho mechanismus účinku, stejně jako ostatních imunomodulačních makrolidů, 

spočívá v inhibici calcineurinu prostřednictvím vazby na makrofilin-12, hlavní 

imunofilin přítomný v lidském cytosolu. 

Experimentální a in vitro studie prokázaly, ţe pimekrolimus má vysokou afinitu 

k makrofilinu-12 a představuje následující účinky: 

 inhibuje syntézu interleukinů Th1, jako jsou IL-2 a INF-γ 

 inhibuje syntézu interleukinů Th2, jako jsou IL-4 a IL-10 [30] 

Sníţení produkce dalších cytokinů včetně IL-5, IL-10 a TNF-α je v závislosti na 

dávce. [34] 

Pimekrolimus vykazuje selektivní působení na T-buňky a ţírné buňky na rozdíl 

od více pleiotropních cílů takrolimu a kortikosteroidů. Navíc pimekrolimus zamezuje 

ţírným buňkám uvolňovat prozánětlivé mediátory včetně histaminu, cytokinů, tryptázy 

a eikosanoidů. 
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Je důleţité zdůraznit, ţe tyto účinky by měly být omezené na kůţi, takţe 

nedochází ke zhoršení imunitní funkce jako celku.[32] 

Pimekrolimus postrádá obecné antiproliferativní působení na keratinocyty, 

endoteliální buňky a fibroblasty a na rozdíl od takrolimu a kortikosteroidů neovlivňuje 

diferenciaci, maturaci, funkci a ţivotnost epidermálních dendritických buněk. Studie na 

myších prokázaly, ţe topický pimekrolimus nepůsobí na epidermální Langerhansovy 

buňky nebo antigen presentující buňky. V léčbě AD, betamethason, ale ne 

pimekrolimus způsobuje depleci Langerhansových buněk. Oba dva léky významně 

redukují T buňky v koţní biopsii. [35] 

Narozdíl od kortikosteroidů, pimekrolimus a takrolimus neovlivňují endoteliální 

buňky a fibroblasty, a proto nevyvolávají telangiektasii a atrofii kůţe. [32] 

 

PERMEACE PIMEKROLIMU KŮŢÍ 

Permeace topických léků kůţí vede k jejich zvýšení v systémové cirkulaci, coţ 

můţe vést k systémovým vedlejším účinkům. Tendence pimekrolimu proniknout kůţí je 

asi 90 krát niţší neţ u kortikosteroidů a asi 9 krát niţší neţ u takrolimu. Rozdíly 

související s koţní penetrací mohou být vysvětleny odlišným rozdělením 

lipofility/hydrofility uvnitř molekul a s vyšší molekulovou hmotností pimecrolimu        

a tacrolimu (asi 800 Da) v porovnání s kortikosteroidy (asi 470 Da). Vlastní schopnost 

pimecrolimu a tacrolimu projít rohovitou vrstvou kůţe je podobná, zatímco další 

penetrace je oslabena v případě pimekrolimu. [32] 

Bylo provedeno několik pozorování k posouzení absorpce pimekrolimu, včetně 

jeho aplikace na rozsáhlý povrch těla (aţ na 92% postiţených míst) a pouţití na 

průměrné koţní léze s vysokou rychlostí absorpce. Následkem výše uvedených 

vlastností molekuly byly jeho krevní hladiny trvale nízké dokonce i při aplikaci na 

rozsáhlé plochy po více jak jeden rok. Po 3 měsíční aplikaci u dospělých byly zjištěny 

sérové hladiny pod 1,4 μg/ml u všech pacientů a 78% pacientů mělo hladiny pod 

limitem detekční metody. Po roční aplikaci bylo 98% měření pod limitem detekční 

metody. Při pozorování hodnotícím kinetiku absorpce pimekrolimu u 10 dětí ve 

věkovém rozmezí 1-4 let 63% shromáţděných vzorků neobsahovalo pimekrolimus 

v krevní cirkulaci. [30] 

Můţeme tak předpokládat, ţe perkutánní absorpce pimekrolimu (viz. obr. č. 7) 

do systémové cirkulace není klinicky významná. Kromě toho více selektivní působení 
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pimekrolimu můţe objasnit niţší riziko systémové imunitní suprese, a tak poskytnout 

lepší bezpečnostní zisk neţ ostatní topické léky. [32] 

 

Obrázek č. 7  Permeace 1% pimekrolimus krému [36] 

 

 

 

4.8.1.3.2. TAKROLIMUS (FK 506) 

 

Obrázek č. 8  Strukturní vzorec takrolimu [37] 

 

 

Takrolimus (viz. obr. č. 8)  byl objeven v roce 1987 při výzkumu v Japonsku, 

kde byly zkoumány makrolidy s imunosupresivními vlastnostmi produkované bakterií 
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Streptomyces tsukubaensis, proto jméno takrolimus (tsukuba macrolide 

immunosuppressant). Ačkoliv byl zpočátku syntetizován pro systémové pouţití 

k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu, topická forma byla vyvinuta za účelem 

dosáhnout lokálního imunomodulačního prospěchu bez rozvinutí systémových 

neţádoucích účinků. Výsledkem je jeho nynější schválení pro pouţití při terapii 

alergických ekzematózních reakcí. [30] 

 

Takrolimus je k dispozici ve formě masti o koncentraci 0,03 a 0,1% (Protopic). 

[22] 

 

MECHANISMUS ÚČINKU 

Takrolimus penetruje membránou buněk účastnících se zánětu u AD. Po 

navázání na imunofilin inhibuje syntézu calcineurinu v lymfocytech, dendritických 

buňkách, basofilech a eosinofilech. Výsledné imunologické účinky byly pozorovány 

v experimentálních a in vitro studiích a zahrnují: 

 sníţení transkripce a syntézy IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, GM-CSF v T lymfocytech, 

TNF-α a INF-γ 

 redukci dendritických buněk, coţ jsou antigen prezentující buňky  

 sníţení syntézy mediátorů ţírných buněk a basofilů produkovaných 

calcineurinem 

 sníţení uvolňování histaminu periferními basofily (in vitro studie) 

 sníţení hladiny substance P a produkce neuronálního růstového faktoru 

keratinocyty, coţ pomáhá redukovat svědění 

Tyto účinky zajistí kontrolu zánětlivého procesu, protoţe T lymfocyty jsou méně 

aktivované a dendritické buňky mají na svém povrchu niţší mnoţství FcεRI. Nicméně 

inhibice IDEC je více vyjádřena v porovnání s Langerhansovými buňkami. 

U pacientů léčených takrolimem je pozorována také redukce v populaci bakterie        

S. aureus (viz. obr. č. 9). Takrolimus má i fungicidní aktivitu proti Malassezia furfur. 

[30] 
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Obrázek č. 9  Vývoj kolonizace S.aureus (SA CFU/cm
2
), transepidermální ztráty vody 

(TEWL) a SCORAD při terapii AD mastí obsahující takrolimus v koncentraci 0,1% 

jednou denně [38] 

 

 

4.8.1.3.3. BEZPEČNOST INHIBITORU CALCINEURINU 

 

LOKÁLNÍ NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY 

Inhibitory calcineurinu jsou všeobecně dobře tolerovány, nejběţnějšími 

vedlejšími účinky jsou pálení a svědění v místě aplikace. Pálení a svědění kůţe obvykle 

zmizí se zlepšením AD, protoţe perkutánní penetrace je větší v místě zánětu kůţe          

a minimální v normální kůţi. [39] Pokud jde o pimekrolimus, takovéto vedlejší účinky 

byly pozorovány u všech věkových skupin s frekvencí v rozmezí od 1,5–25%. 

V některých případech bylo pálení a svědění důvodem přerušení léčby pimekrolimem. 

Tyto vedlejší účinky jsou více časté u 0,1% takrolimu. Pocit pálení obvykle začíná brzy 

po aplikaci léku, trvá hodinu a má sklon redukovat svou intenzitu ke konci prvního 

týdne léčby. Frekvence svědění v místě aplikace nebyla nikdy vyšší neţ závěry 

pozorované u pacientů, kteří dostávali pouze vehikulum. Přesto v porovnání 

s kortikoidy, pálení a svědění bylo více častěji pozorováno u pacientů pouţívající 

takrolimus. [30] 

 

SYSTÉMOVÉ NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY 

Aplikace topického takrolimu nebo pimekrolimu nevede k systémovým 

vedlejším účinkům. Nejsou zjištěny změny jaterních nebo ledvinových funkcí ani ţádný 

jiný typ zhoršení. Toto je pravděpodobně díky předtím uvedenému hledisku ohledně 

nízké nebo nedekovatelné sérové hladině těchto drog. [30] 
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Kancerogenita 

10. 3. 2005 uveřejnila FDA na radu grémia expertů (Pediatric Advisory 

Commitee) tzv. „Black Box Warning“ pro preparáty Protopic (Tacrolimus) a Elidel 

(Pimecrolimus). 

Ve varování se FDA odkazuje na následující body: 

 existuje potenciální riziko vývoje rakoviny po aplikaci Protopicu nebo Elidelu 

 tato úvaha se opírá o zvířecí experimenty, jednotlivá hlášení a o vědomosti        

o tom, jak léky této skupiny účinkují 

 aby mohlo být stanoveno, jak je aplikace Protopicu a Elidelu s výskytem 

rakoviny spojena, je potřeba provést klinické dlouhodobé studie, které budou 

trvat 10 a více let. Zatím zůstává riziko neznámé. [40] 

 

FDA nedoporučila pozastavení léku, ale dala pokyn, aby lékaři varovali pacienty 

před moţným rizikem. [30] 

 

Se zřetelem na jednotlivá hlášení podávají prameny FDA následující informace: 

Existuje 19 zpráv o vedlejších účincích spojených s kancerogenitou, z toho 9 případů 

lymfomů a 10 případů koţních tumorů v průběhu léčby mastí Protopic. Diagnózy 

obsahují karcinom buněk destičkového epitelu, koţní sarkom, maligní melanom a jiné 

druhy koţní rakoviny. 

Pro léčbu krémem Elidel FDA uvedla 10 zpráv o vedlejších účincích spojených 

s kancerogenitou. Přitom se jedná o 4 případy u dětí (3-6 let) a o 6 případů u dospělých, 

přičemţ v 6 případech se jedná o koţní tumory a ve 4 případech o lymfomy. Diagnózy 

koţních tumorů zahrnují karcinom buněk destičkového epitelu, karcinom basálních 

buněk a ostatní blíţe nespecifikované karcinomy. [40] 

 

4.8.1.3.4. PARAMETRY SPRÁVNÉHO VÝBĚRU TOPICKÉ 
TERAPIE PIMEKROLIMEM A TAKROLIMEM 

 

V tabulce č. 6 je uveden přehled parametrů pro výběr topické terapie inhibitorů 

calcineurinu. 
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Tabulka č. 6  Parametry správného vyběru pro topickou terapii pimecrolimus a 

tacrolimus [24] 

 Topická terapie pimecrolimus Topická terapie tacrolimus 

Indikace 

 Dospělí: lehká aţ středně 

těţká AD 

 Jen u pacientů, kteří na 

obvyklou terapii dostatečně 

neodpovídají nebo ji 

nesnášejí 

 Děti od dvou let: lehká aţ 

středně těţká AD, která 

dostatečně neodpovídá na 

běţnou terapii 

 Dospělí: středně těţká aţ 

těţká AD 

 Jen u pacientů, kteří na 

obvyklou léčbu dostatečně 

neodpovídají nebo ji nesnášejí 

 Děti od dvou let: středně těţká 

aţ těţká AD, která dostatečně 

neodpovídá na běţnou terapii 

Doporučení 

k úsporné 

léčbě 

 Pouţití v první terapeutické 

linii je nehospodárné 

 Pouţití v první terapeutické 

linii je nehospodárné 

Neţádoucí 

účinky 

 Reakce v místě aplikace 

 Lymfadenopatie 

 Herpes simplex 

 Riziko bakteriálních koţních 

infekcí je zvýšené u pacientů 

s těţkou AD 

 Podráţdění kůţe různým 

způsobem 

 Zvýšená koţní citlivost 

 Hyperasthesie 

 Folikulitida, akne, Herpes 

simplex 

 Lymfadenopatie 
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Tabulka č  6 Pokračování 

Ostatní 

 Ţádné očkování během léčby 

pimecrolimem (hlavně u 

dětí) 

 Nebezpečí: UV-světlo, 

myslet na ochranu před 

sluncem 

 Pouţití v těhotenství nebo v 

době kojení jako u pacientů 

s geneticky podmíněnou 

poškozenou epidermální 

barierou a generalizovanou 

erytrodermii se nedoporučuje 

 Nepouţívat ţádné prostředky 

k péči o kůţi 2 hodiny před a 

po aplikaci pimecrolimus na 

místo aplikace 

 Pimecrolimus nenanášet na 

infikovaná místa kůţe 

 Ţádné očkování během léčby 

tacrolimustakrolimem (hlavně 

u dětí) 

 Nebezpečí: UV-světlo, myslet 

na ochranu před sluncem 

 Pouţití v těhotenství nebo v 

době kojení jako u pacientů 

s geneticky podmíněnou 

poškozenou epidermální 

barierou a generalizovanou 

erytrodermii se nedoporučuje 

 Nepouţívat ţádné prostředky 

k péči o kůţi 2 hodiny před a 

po aplikaci tacrolimus na 

místo aplikace 

 Tacrolimus nenanášet na 

infikovaná místa kůţe 

 

4.8.1.3.5. VÝHODY A NEVÝHODY TOPICKÝCH 
IMONOMODULÁTORŮ VZHLEDEM K EXTERNÍM STEROIDŮM 

 

Výhody 

 ţádná koţní atrofie (obličej, bérce!) 

 ţádné zvýšení nitroočního tlaku (oční víčka!) 

 ţádná závislost (obličej!) 

 v současné době lepší compliance 

 nízká resorpce (děti!) 

 

Nevýhody 

 počáteční pálení, obzvláště při aplikaci takrolimu (takrolimové masti) 

 relativně slabá účinnost pimekrolimu 
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 nejasné údaje ohledně dlouhodobé toxicity a fotokarcinogenity (>1 rok) 

 vyšší cena [22] 

 

4.8.1.4. DEHET 

Dehet (pix) je produkt suché destilace kamenného uhlí, hnědého uhlí, 

bituminózních břidlic nebo dřeva. Dehty obsahují asi 10000 různých chemických látek. 

Mezi nimi najdeme heterocyklické aromatické uhlovodíky jako jsou benzpyrenové 

fenoly, chinoliny a další známé látky, případně směsi. Kamenouhelný dehet byl do 

dermatologické terapie zaveden v 19. století Brocqem. Jiţ tehdy popsal v USA 

Goeckerman fotosenzibilizační účinek ve spojení s ultrafialovou fototerapií. 

Z kamenouhelného dehtu (pix lithanthracis) lze získat extrakt – Liquor carbonis 

detergens. Kamenouhelný dehet má charakteristický zápach a černohnědou barvu, je 

mísitelný se základy na bázi vody i masti. 

 

MECHANISMUS ÚČINKU 

Destilát z kamenouhelného dehtu má účinky, které můţeme od lokálně 

aplikovaného preparátu očekávat - adstringentní, antipruriginózní, 

antiproliferativní, antimykotické i antibakteriální. Při chronické aplikaci dochází 

v experimentech na zvířatech ke ztluštění kůţe, která se označuje jako dehtová 

akantóza. Při dlouhodobém podávání pak u zvířat nastupuje epidermální atrofie. In vitro 

bylo na lidských keratinocytech prokázáno, ţe po aplikaci dehtového přípravku dochází 

k útlumu syntézy DNA. 

Útlum syntézy DNA, který je vyvolán v lidské epidermis, lze ještě prohloubit 

ozářením UVA. Nejvýznamnější látky, které způsobují senzibilizační účinky dehtu, jsou 

acridin, fenantracen a pyridin. Aromatické látky, které jsou obsaţené v kamenouhelném 

dehtu, pronikají do buněčného jádra pomocí cytoplasmatického receptoru (Ah–

receptor), čímţ dochází k aktivaci příslušného genového lokusu. Tímto způsobem je 

ovlivňována aryl-hydrokarbon-hydroxyláza a NAD(P)-H-chinon-reduktáza. Aromatické 

látky z kamenouhelného dehtu, jako například benzpyren, se mohou v lidské kůţi 

metabolizovat. 

 

Obvyklé koncentrace pro kamenouhelný dehet se pohybují od 1 do 20%.  
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NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY 

Zvláště v intertriginózní lokalizaci a v oblastech, kde jsou četné vlasové folikuly, 

můţe dojít při aplikaci různých dehtových a břidlicových přípravků k folikulitidě. 

Pokud se aplikuje dehtový preparát na velké plochy, musíme počítat s jeho 

nefrotoxickými účinky. Je třeba pamatovat na moţnost fototoxické reakce, která se 

projevuje především pálením. Při nanášení na obličej můţe vzniknout dehtové akné. 

Stále se diskutuje riziko vzniku koţních tumorů vyvolaných dehtovými 

preparáty. Z toxikologického hlediska je třeba s ohledem na jednotlivé látky obsaţené 

v dehtu s touto eventualitou počítat. Dehtové přípravky se snaţíme neaplikovat na 

místa, která jsou na vznik tumorů vyvolaných dehty, nejcitlivější, jako je scrotum, 

inguinální a perianální oblast. Při dlouhodobém podávání dehtových preparátů, 

především ve výše uvedených oblastech, byl opakovaně popsán vznik spinocelulárního 

karcinomu, i kdyţ se dosud vţdy jednalo o ojedinělé nálezy. Zvláště je třeba uvaţovat        

o kancerogenní potenci při současném ozařování ultrafialovým zářením. V tomto 

případě se znásobuje riziko vzniku nádoru. [27] 

 

4.8.2. SYSTÉMOVÁ TERAPIE AD 
 

4.8.2.1. METOTREXÁT 

 

Obrázek č. 10  Strukturní vzorec metotrexátu [37] 

 

 

Metotrexát (viz. obr. č. 10) je antimetabolit, silný inhibitor chemotaxe 

zánětlivých buněk a syntézy cytokinů. [27] 

 

MECHANISMUS ÚČINKU 

Metotrexát je antagonista kyseliny listové. [14] Kompetitivně, případně 

ireverzibilně, se váţe na hydrofolátreduktázu s větší afinitou neţ kyselina listová. Tímto 

způsobem se tlumí syntéza kyseliny tetrahydrolistové, coţ je látka, která je potřebná pro 
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syntézu purinových bazí a thymidylátu, a tím i pro DNA a RNA. Tím dochází k inhibici 

buněčného dělení v S-fázi buněčného cyklu.   

 Inhibici dihydrofolátreduktázy můţeme zrušit luekovorinem (kyselinou 

folinovou). [27] 

Enzymatická reakce nejvíce inhibovaná metotrexátem je konverze 5-

aminoimidazol-4-karboxamid ribonukloetidu (AICAR) na formyl-AICAR, toto vede ke 

kumulaci intracelulárního AICAR. Léčba zvířat vysokými dávkami AICA-

ribonukleosidem (prekursor AICAR) má za následek zvýšené uvolňování adenosinu do 

krve a předpokládá se, ţe adenosin hraje důleţitou roli v ještě nekompletně 

definovaném mechanismu imunosuprese metotrexátu. V monocytech/makrofázích 

adenosin prokázal koordinovaný protizánětlivý účinek inhibicí TNF-α, IL-6, IL-8 a 

stimulací transkripce antagonisty IL-1 receptoru a produkcí IL-10. A proto je 

předpokládáno, ţe metotrexát způsobuje imunosupresi a změnu odpovědi z Th1 na Th2, 

jak potlačením produkce zánětlivých cytokinů, tak stimulací produkce přirozených 

inhibitorů cytokinů, takových jako je antagonista IL-1 receptoru. [14] 

 

NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY  

Cytopenie a gastrointestinální potíţe jsou primární neţádoucí účinky                  

u krátkodobé terapie metotrexátem a měly by být monitorovány. [27] 

Přehled neţádoucích účinků uvádí tabulka č. 7. 

 

Tabulka č. 7  Nežádoucí účinky metotrexátu [27] 

Lokalizace Neţádoucí účinky 

kůţe exantémy; toxické koţní reakce (např. 

svědění, fotosenzibilizace); vypadávání 

vlasů, dermatitis) 

svaly a kosterní systém osteoporóza 

gastrointestinální trakt gastrointestinální poruchy (nauzea, 

průjem, zvracení); intestinální krvácení; 

ulcerace v ústní dutině a v trávicím traktu; 

stomatitis 
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Tabulka č  7 Pokračování 

játra poškození jater 

metabolismus hyperurikémie 

endokrinní systém poruchy spermatogeneze a ovulace 

cévy vaskulitis 

dýchací cesty plicní infiltráty, plicní fibróza 

krev porucha hematopoezy 

urogenitální trakt poruchy ledvin 

imunitní systém alergické reakce – imunosuprese 

ostatní koţní a slizniční zánětlivé změny (př. 

dermatitis, stomatitis); teratogenní 

poškození 

 

DÁVKOVÁNÍ 

Pro léčbu AD je doporučena dávka 2,5 mg po čtyři následující dny v týdnu. Tuto 

léčbu pouţijeme pro kontrolu nemoci u vybraných pacientů s rozšířenou těţkou AD, 

která nemůţe být dobře udrţována topickými kortikosteroidy. Kdyţ je zánět pod 

kontrolou, snaţíme se po 3-6 měsících dávky metotrexátu sníţit. [41] 

 

KONTRAINDIKACE 

 akutní infekce 

 těţký dřeňový útlum  

 poruchy jaterních funkcí 

 ulcerace v trávicím traktu 

 insuficience ledvin (nefrotoxický i v nízkém dávkování, ve vyšším dávkování 

navíc vliv na funkční změny působením krystalizace metotrexátu) 

 gravidita 

 kojení [27] 

 

LÉKOVÉ INTERAKCE 

Byla popsána interakce s celou řadou léků. Toxicita methotrexátu se můţe zvýšit 

nejen působením látek, které ovlivňují kostní dřeň, ale také nesteroidními antiflogistiky, 
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fenytoinem, barbituráty, tetracykliny, chloramfenikolem, sulfonamidy, kyselinou 

paraaminobenzoovou, kyselinou paraaminohippurovou a metamizolem [27] 

 

4.8.2.2. AZATHIOPRIN 

 

Obrázek č. 11  Strukturní vzorec azathioprinu [37] 

 

Azathioprin (viz. obr. č. 11) je purinový analog s antiproliferativními               

a protizánětlivými vlastnostmi. [27]  

Azathioprin byl vyvinut pro kontrolu odmítnutí transplantace, ale od té doby, co 

se stal na začátku roku 1960 dostupným, byl pouţíván jako imunosupresivum                

v neschválených indikacích. Dermatologická praxe není výjimkou a ačkoliv data 

pokrývají pouze doporučení pro jeho pouţití v léčbě dermatomyozitidy, systémového 

lupus erythematodes a pemphigus vulgaris, azathioprin je běţně podáván k léčbě 

několika jiných zánětlivých dermatóz. 

Nedávný průzkum ukázal ţe 75% z 248 dermatologických specialistů ve Velké 

Británii pouţívá azathioprin k léčbě AD, která nereaguje na obvyklou topickou léčbu. 

To se děje navzdory jeho potenciální závaţné toxicitě a absenci případných 

kontrolovaných studií, které by prokázaly, zda je prospěšný. [42] 

 

METABOLISMUS AZATHIOPRINU 

Azathioprin je štěpen uvnitř buněk na 6-merkaptopurin (6-MP)                            

a methylnitroimidazolové deriváty. Počáteční krok v konverzi 6-MP na jeho aktivní 

metabolit (TGNs) je katalyzován hypoxanthin-guanin fosforibosyltransferázou 

(HGPRT). Toto vede ke vzniku thiosin monofosfátu (TIMP). Jak 6-MP, tak TIMP jsou 

jednotlivě inaktivovány methylací na me-MP a me-TIMP. Tato reakce je katalyzována 

thiopurinovou methyltransferázou (TPMT). Metylace soutěţí s aktivací metabolické 

dráhy a regulací mnoţství TGNs přítomného v cílových buňkách. Kromě toho je 6-MP 
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inaktivován xanthinoxidázou (XO, převáţně v játrech a gastrointestinálním traktu) na 

kyselinu thiomočovou (TA) (viz. obr. č. 12). Proto současné podávání azathioprinu           

a allopurinolu (inhibitor XO) má za následek nadměrnou kumulaci TGN a vysokou 

pravděpodobnost toxicity. [42] 

 

Obrázek č. 12  Schéma metabolismu azathioprinu [42] 

 

  

MECHANISMUS ÚČINKU 

Azathioprin působí jako nepravý prekursor při syntéze adeninových                     

a guaninových nukleotidů.[27] Azathioprin je metabolizován v játrech na 6-MP pomocí 

enzymu glutathionin S-transferáza. Další konverze 6-MP, která probíhá v játrech a ve 

střevech, vede ke vzniku 6-thioguaninových nukleotidů. Tyto nukleotidy představují 

metabolické analogy. [14] Hlavní účinek je patrný v S-fázi buněčného cyklu. 

Imunosupresivní účinky se projevují především při ovlivňování syntézy DNA 

v lymfatických buňkách. Přitom jsou více ovlivňovány T-lymfocyty neţ B-lymfocyty. 

[27] 

 

DÁVKOVÁNÍ 

Typické dávkování je 2-2,5 mg/kg/den. Pacienti by měli být upozorněni, ţe 

zlepšení můţe nastat aţ za 6 týdnů. [41] 

 

TOXICITA 

Léčba je obvykle rezervována buď pro ţivot ohroţující dermatózy (např. 

imunobulózní choroba) nebo pro choroby způsobující podstatnou morbiditu (např. 
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chronická aktinická dermatitida). Toto omezení nastalo částečně kvůli nedostatku dat 

z kontrolovaných studií, ale hlavně z obavy z toxicity. 

Je znepokojující, ţe dlouhodobá léčba azathioprinem můţe predisponovat 

k malignitidě, převáţně ke koţnímu karcinomu ze skvamózních buněk a k non-

Hodgkinově lymfomu. Karcinogenita je velmi dobře pozorována u pacientů 

po transplantaci, kteří uţívali mnoho let azathioprin v kombinované imunosupresivní 

léčbě. Nicméně při pouţití v krátkodobé aţ středně dlouhé době k léčbě zánětlivého 

stavu, jako je zánětlivá střevní choroba, se zdá, ţe azathioprin nevyvolává zvýšené 

riziko rakoviny.  

 Spornou otázkou je moţný efekt azathioprinu na plodnost a vývoj plodu. Je 

zde teoretický riziko teratogeneze. Toto je zaloţeno na zvířecích experimentech,            

u kterých byly pouţity velmi vysoké dávky azathioprinu. Nicméně v praxi byl 

azathioprin uţit u sexuálně aktivních muţů a ţen starších třiceti let, a nebyla 

zaznamenána jasná spojitost mezi lékem a incidencí fetálních abnormalit. Zdá se také, 

ţe zde není ţádný efekt na plodnost. Ačkoliv se můţe vyskytnout normální těhotenství, 

fetální expozice azathioprinem je spojována s různými vedlejšími účinky, včetně 

růstové retardace a imunologických abnormalit. Proto by měl být lék vyhrazený pro 

uţití v těhotenství pouze pro váţné nebo ţivot ohroţující choroby.  Současná 

doporučení jsou, ţe sexuálně aktivní muţi a ţeny uţívající azathioprin by měli pouţívat 

adekvátní kontracepci. Kojení není také doporučováno, protoţe nízké koncentrace 

azathioprinu jsou přítomny v mateřském mléce.  

Při krátké a středně dlouhé léčbě mohou být vedlejší účinky rozděleny na 

hypersensitivní reakce (např. horečka, ztuhlost, myalgie, artralgie a příleţitostná 

pankreatitida) a na dávkově závislé (např. gastrointestinální obtíţe). Nejběţnější 

udávané váţné dávkově závislé účinky jsou hepatotoxicita a myelotoxicita. Chronická 

leukopenie se vyskytuje v 5-25% a akutní porucha kostní dřeně se vyskytuje vzácněji. 

Rozdílná citlivost jedinců k azathioprinem indukované myelosupresi souvisí s aktivitou 

klíčového enzymu v metabolismu azathioprinu, thiopurinmethyltransferázou (TPMT). 

V roce 1980 se ukázalo, ţe aktivita TPMT je kontrolována alelovým polymorfismem, 

buď pro vysokou (TPMT
H
) nebo nízkou (TPMT

L
) enzymovou aktivitu. Asi 10% 

populace jsou heterozygoti na TPMT lokusu. Heterozygoti mají střední aktivitu TPMT 

a mají malé riziko vzniku myelotoxicity. Homozygoti TPMT
L 

(0,33%) postrádají TPMT 

a je velká pravděpodobnost vývoje váţné myelosuprese způsobené azathioprinem. U 

pacientů se sekundárním akutním poškozením kostní dřeně azathioprinem Lennard et al. 
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demonstrovali, ţe extrémně nízká aktivita TPMT souvisí s velmi vysokými hladinami 

TGN. Naopak homozygoti TPMT
H
 mají vysokou/normální aktivitu TPMT, nízké 

hladiny TGN a mohou vykazovat neadekvátní terapeutickou odpověď na běţné dávky 

azathioprinu. [42] 

Proto by se měla sledovat hladina TPMT. Rutinní monitorování by mělo být 

dvoutýdenní po dobu jednoho měsíce, potom jednou za měsíc během terapie a mělo by 

zahrnovat kompletní krevní obraz, vyšetření renálních a jaterních funkcí a kompletní 

analýzu moči. [41] 

 

NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY 

 nauzea 

 anorexie 

 zvracení 

 průjem 

 útlum kostní dřeně 

 prořídnutí vlasů 

 ovlivnění jaterních funkcí 

 intrahepatická cholestáza 

 polékové exantémy, akutní pankreatitis, alveolitis, svalové a kloubní bolesti, 

všeobecný chorobný pocit 

 pokles krevního tlaku 

 poruchy srdečního rytmu 

 zvýšená vnímavost k infekčním chorobám [27] 

 

KONTRAINDIKACE 

 těţké jaterní poruchy 

 těţké dřeňové útlumy 

 gravidita [27] 

 

4.8.2.3. KORTIKOSTEROIDY  

V akutní fázi nemoci je systémové podání kortikosteroidů terapeutickou 

moţností volby, která často při rychlém nasazení umoţní ztišení svědění a vyléčení lézí.  
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Mohou být nasazeny ve formě krátkodobé nárazové terapie nebo po několik týdnů 

v plíţivém dávkování. [22]  

Rychlost odpovědi, krátkodobá snášenlivost a relativně nízká cena dělá 

prednison (viz. tab. č.8) velice atraktivní v léčbě u pacientů i lékařů. Nicméně dobře 

dokumentované vedlejší efekty při dlouhodobém pouţití kortikoidů, včetně osteopenie a 

katarakty způsobily, ţe jeho uţití u chronických chorob, jako je AD, musí být 

limitováno. Jednou nebo dvakrát ročně 6-8 dnů trvající léčba prednisonem můţe 

bezpečně pomoci ukončit hlavní vzplanutí choroby, ale steroidní závislost a pacientův 

nátlak o opakování léčby jsou téměř univerzální. Zpětné vzplanutí a sníţení účinku dělá 

při opakovaném pouţití kortikosteroidy velmi neatraktivní.  

V léčbě AD trvající celý ţivot se mohou u pacientů hromadit toxické účinky 

systémových kortikosteroidů uţívaných od mnoha týdnů po měsíce. Kaţdý den, včetně 

dávkovacího reţimu ob den, se mohou sčítat problémy konečné osteopenie nebo 

katarakty. Prolongovaná systémová terapie kortikosteroidy můţe také zvýšit náchylnost 

pacientů k virovým, bakteriálním a houbovým infekcím a ţivým vakcínám.  

Cílem léčby je ihned přerušit probíhající zánět dávkami prednisonu 60-80 

mg/den (dávka pro 12 leté děti a starší). [41] Na základě moţného potlačení růstu je od 

dlouhodobého podávání u dětí co moţná nejvíce upuštěno. [22] Proto u mladších dětí 

pouţíváme systémovou terapii kortikosteroidy pouze vzácně, protoţe téměř stejně 

rychlého prospěchu je dosaţeno agresivním uţitím topických steroidů (např. 0,1% 

triamcinolonová mast) dvakrát denně po koupeli po 3-7 dnů. [41] 

 

Tabulka č. 8  Prednison [5] 

PREDNISON 

Dávkování pro 

dospělé 

1-2 mg/kg/den p.o. po 7-14 dnů pulsní terapie, následuje pomalé 

sniţování 

Dávkování pro 

děti 

Adolescenti těţkou nepoddajnou AD: stejné dávkování jako u 

dospělých 

Kontraindikace Dokumentovaná hypersenzitivita, virové infekce, peptický vřed, 

jaterní insuficience, infekce pojivové tkáně, houbová nebo 

tuberkulózní infekce kůţe 
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Tabulka č 8  Pokračování 

Interakce  Současné podávání estrogenů můţe sníţit clearance prednisonu; 

součané podávání digoxinu můţe způsobit digitalisovou toxicitu 

následovanou hypokalémií; fenobarbital, fenytoin a rifampicin mohou 

zvýšit metabolismus glukokortikoidů (zváţit zvýšení udrţovací 

dávky); monitorovat kalemii, pokud jsou současně podávána diuretika 

Těhotenství Obvykle bezpečný, ale prospěch z léčby musí převáţit riziko 

Neţádoucí 

účinky 

Vývoj strií, koţní atrofie, periorální dermatitidy, růţe a 

teleangiektazie; náhlé přerušení podávání glukokortikoidů můţe 

způsobit ledvinnou krizi; hyperglykémie, edém, osteonekróza, 

myopathie, vředová choroba, hypokalemie, osteoporóza, psychóza, 

myasthenia gravis, suprese růstu a infekce se mohou vyskytnout při 

uţívání glukokortikoidů 

 

4.8.2.4. CYKLOSPORIN A 

 

Obrázek č. 13  Strukturní vzorec cyklosporinu A [37] 

 

 

 

Cyklosporin A (viz. obr. č. 13) je od  roku 1997 povolená imunosupresivně 

účinkující látka pro léčbu AD. [22] 

 

MECHANISMUS ÚČINKU 

Cyklosporin se váţe na cyklofilin a inhibuje calcineurin (viz mechanismus 

účinku inhibitorů calcineurinu). Ovlivňuje časnou fázi imunitní odpovědi, interferuje 

v procesu antigen, antigenprezentující mikrofágy, dendritické buňky a T lymfocyty. 
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Lymfokiny, jako je faktor inhibující makrofágy, jsou tlumeny, takţe je k dispozici méně 

makrofágů. Dále se tvoří méně IL-1 a IL-2. IL-2 stimuluje sekreci INF-γ, který 

ovlivňuje proliferaci Th lymfocytů. Dále je omezováno zrání Tc lymfocytů. 

Supresorové T lymfocyty neovlivňuje. Na buněčné úrovni se účinku dosahuje 

potlačením signálového přenosu, který je závislý na kalciových iontech. Cyklosporin se 

váţe na kalmodulin a tím omezuje aktivaci proteinkináz a fosfolipázy A2, coţ kromě 

jiného vede k inhibici syntézy prostaglandinů. [27] 

 

CYKLOSPORIN A A AD 

Ačkoliv jsou zprávy o dlouhodobém ústupu choroby po cyklosporinu, relaps 

v rozmezí týdnů po přerušení léčby je pravidlem, jestliţe se nepokračuje agresivní 

přechodnou nebo „stabilizující“ terapií. Intermitentní dávkovací plán nezmění 

pravděpodobnost nebo míru relapsu. Typická počáteční dávka je 5mg/kg/den                  

a terapeutická odpověď je znát během několika dnů aţ jednoho týdne. Po dvou týdnech 

můţe začít sniţování o 100 mg kaţdý druhý týden. Obráceně, dávkování ob den můţe 

začít na denní dávce 300 mg, s cílem přerušení terapie za 3-6 měsíců. Poté co je dávka 

cyklosporinu sníţená, by měla být zahájena stabilizující terapie, např. kombinace 

UVA/UVB, která umoţní zpětný přechod k topické terapii a zabrání opětovnému 

vzplanutí zánětu kůţe.  

Zatímco výběr počáteční dávky je různý, preferujeme začít s účinným 

dávkováním v naději na sníţení celkové doby trvání léčby. Někdo preferuje niţší 

iniciální dávky 2-3mg/kg/den, obzvláště v pediatrii, kde je při vyšších dávkách 

zaznamenána např. nausea. Naopak, alespoň v dospělosti, jsou potřebné iniciální dávky 

7/mg/kg/den k vyvolání úlevy u příleţitostných velmi těţkých případů. [41] 

 

LÉKOVÉ INTERAKCE 

Ačkoliv je cyclosporin obecně dobře snášen, můţe interagovat s mnohými léky. 

Látky, které kompetitivně inhibují enzymy cytochromu P450, mohou zvýšit hladiny 

cyklosporinu: antibiotika (erytromycin, doxycyklin, rifampicin, trimetoprim-

sulfametoxazol), azolová antimykotika, diuretika (furosemid, thiazidy) a steroidní 

hormony. Jiné léky mohou působit synergisticky ve smyslu zvýšení nefrotoxicity: 

diuretika, aminoglykosidová antibiotika, trimoteprim-sulfametoxazol, amfotericin B       

a nesteroidní protizánětlivé látky. [41] Během terapie nemají být podávána jiná 
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imunosupresiva, protoţe by nadměrná imunosuprese mohla zvýšit vnímavost 

k infekčním chorobám a také moţnost maligních lymfomů. [27] 

 

NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY 

Jsou obvykle závislé na dávce a reagují příznivě na její sníţení. Nejčastěji 

pozorované neţádoucí účinky shrnuje tabulka č. 9. [27] 

Renální toxicita a hypertenze jsou primární vedlejší účinky cyklosporinu a měly 

by být monitorovány v základní linii, a to ve 2 týdnech, v 1 měsíci a potom měsíčně 

během léčby. [41] Riziko nefrotoxicity stoupá zejména při denních dávkách >5mg/kg, 

se zvyšující se hladinou sérového kreatininu a s vyšším věkem. [22] Při opatrném 

výběru pacientů a monitorování je cyklosporin bezpečné, účinné systémové 

terapeutikum pro léčbu těţké nepoddajné AD. [41] Naprostou většinu neţádoucích 

účinků (včetně vývoje nádorových či lymfoproliferativních chorob) lze                          

u dermatologických pacientů při dodrţování obecných zásad pro léčbu cyklosporinem A 

včas zjistit a vhodnou úpravou dávky eliminovat. [27] 

 

Tabulka č. 9  Nežádoucí účinky při systémovém podání cyklosporinu A [43] 

Nefrotoxicita  

Hypertonus  

Poruchy elektrolytového rovnováhy hypomagnesiemie 

hyperkaliemie 

Neurologické symptomy bolesti hlavy 

třes rukou 

parastesie 

křeče 

zvýšený pocit tepla v akrálních částech 

toxické účinky na centrální nervovou 

soustavu 
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Tabulka č 9  Pokračování 

Gastrointestinální symptomy nevolnost 

průjem 

anorexie 

zvýšené jaterní testy (sérový bilirubin, 

transaminázy) 

Účinky na pohybový aparát bolesti kloubů a svalů 

myopatie 

hyperurikemie 

osteopenie 

Hyperlipidemie  

Hypertrofie dásní  

Hypertrichóza  

Folikulitida  

Vzestup sérového kalcitriolu  

Lymforetikulární malignity  

Koţní malignity  

 

KONTRAINDIKACE 

Kontraindikací je přecitlivělost na cyklosporin, insuficience ledvin, závaţná 

onemocnění jater, zvýšené sérové hladiny kalia, maligní nádory, neovlivnitelný vysoký 

krevní tlak a infekční choroby, současné pouţívání PUVA, retinoidů nebo 

imunosupresivní terapie. Opatrnosti je třeba u pacientů s hyperurikemií. [27] 

 

Topická terapie cyklosporinem se ukázala být neúčinná, protoţe jeho velká 

molekulová hmotnost zabraňuje potřebné koţní penetraci. [14] 
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4.8.2.5. MYKOFENOLÁT MOFETIL 
 

Obrázek č. 14  Strukturní vzorec mykofenolátu mofetil [37] 

 

 

Mykofenolát mofetil (viz. obr. č. 14) je semisyntetický morfolinoethyl ester 

kyseliny mykofenolové, který je rychle hydrolyzován na kyselinu mykofenolovou 

v zaţívacím traktu. [31] 

 

MECHANISMUS ÚČINKU 

Mykofenolát mofetil má imunosupresivní, antivirovou, antifungální               

a antibakteriální aktivitu. Eukaryotická inosinmonofosfátdehydrogenáza je klíčovým 

enzymem de novo syntézy purinů. Mykofenolová kyselina nekompetitivně inhibuje 

inosinmonofosfátdehydrogenázu a tím konverzi inosin-5-fosfátu a xantin-5-fosfátu na 

guanosin-5-fosfát, který je nutným prekursorem pro syntézu RNA a DNA. Tudíţ cílem 

mykofenolátu jsou typy buněk účastnící se de novo syntézy purinů, jako jsou T a B 

lymfocyty. K tomuto kyselina mykofenolová inhibuje produkci protilátek, prezentaci 

antigenu, aktivaci Tc lymfocytů a influx leukocytů. [31] 

 

MYKOFENOLÁT MOFETIL A AD 

Typické dávkování začíná na 1-1,5 g dvakrát denně u dospělých pacientů           

a nejběţnější hlášený neţádoucí účinek je GIT nevolnost. Můţe se také vyskytnout 

cytopenie, která je reverzibilní a dávkově závislá. Dlouhodobé experimenty neshledaly 

MPA kancerogenní a kumulativní procento hlavních infekcí bylo srovnatelné 

s azathioprinem. [41] 
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4.8.2.6. MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY 

Monoklonální protilátky jsou rychle se rozrůstajícím léčebným postupem 

dávající naději v kontrole takových chorob jako jsou lupénka, revmatoidní artritida         

a Crohnova choroba. 

Chimérní monoklonální protilátka infliximab se váţe na TNF-α a inhibuje 

migraci leukocytů a uvolnění TNF-α prozánětlivých cytokinů. Bylo prokázáno, ţe 

pacienti s AD mají zvýšené sérové a tkáňové koncentrace TNF-α. U pacientů s mírnou 

aţ těţkou AD resistentní ke konvenční terapii, kterým byl intravenózně podáván 

infliximabu (5mg/kg), došlo brzy ke zlepšení EASI (Eczema Area and Severity Index, 

znamená sníţení z 22,5 na 10,6 ve druhém týdnu) a váţnosti svědění. Nicméně, 

účinnost nebyla trvalá. Pacienti, kteří neodpověděli na léčbu, mohli mít vyvinuté anti-

TNF-α protilátky. Paradoxně byly zaznamenány AD podobné erupce umocněné 

infliximabem, moţná díky down-regulaci cytokinů Th1, vyplývající v manifestaci Th2 

choroby. 

Basiliximab je chimérní monoklonální protilátka, která se váţe na IL-2 receptor 

a inhibuje IL-2 zprostředkovanou proliferaci T buněk. Pacienti s těţkou AD, kteří byli 

léčeni 20mg basiliximabem i.v. dvakrát denně po 4 dny, měli redukci v SCORAD 

z 68,6 na 37,1 ve 4. dni, s dalším sníţením na 14,25 ve 14. dni. 

Omalizub, rekombinantní humánní monoklonální anti-IgE, prudce redukuje IgE 

a expresi FcεRI a byl účinný v redukci zhoršení astmatu a alergické rinitidy. Do dneška 

nejsou hlášení o jeho pouţití v léčbě AD.  

Vedlejší účinky infliximabu jsou včetně infekce, hlavně reaktivace tuberkulosy, 

infusní reakce, pancytopenie a systémový lupus erythematosus spojený 

s autoprotilátkami a klinickými rysy.  

 

Role monoklonálních protilátek v léčbě AD je stále experimentální a další studie 

jsou potřebné. [39] 

 

4.8.2.7. INTRAVENOSNÍ IMUNOGLOBULIN  

Intavenosní imunoglobulin (IVIg) je produktem plazmy připravený od 10000 aţ 

20000dárců v dávce, ve studené etanolové frakci. 
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Imunomodulační mechanismy IVIg jsou zprostředkované prostřednictvím Fc 

části IgG (který interaguje s Fc Rp a komplementem) nebo místem váţícím antigen, coţ 

jsou různé oblasti molekuly protilátky F(ab´). Byl navrţen řetězec mechanismů: 

 funkční blokáda Fc Rp na makrofázích sleziny 

 inhibice poškození zprostředkovaných komplementem 

 modulace produkce cytokinů a antagonistů cytokinů 

 neutralizace cirkulujících protilátek antiidiotypickými protilátkami v IVIg 

 neutralizace patogenů zapojených v etiologii autoimunní choroby 

 blokáda Fas interakcí s anti-Fas protilátkami obsaţenými v IVIg (toto můţe 

být důleţité se zřetelem k nedávno popsané T buňkami zprostředkované Fas 

indukované apoptóze keratinocytů u AD) 

 vazba na adhezní molekuly, např. leukocytární funkční antigen 1 (LFA-1) 

 antiproliferativní účinek na B a T lymfocyty 

 zvýšený stupeň metabolismu protilátek [44] 

 

IVIG A AD 

Vysoké dávky IVIg přináší prospěch v léčbě těţké AD. V experimentech, které 

ukázaly zlepšení, byly pouţity vysoké dávky IVIg (přibliţně 2 g/kg tělesné váhy) 

v několika cyklech a v kombinaci s prednisonem. [39] 

 

VEDLEJŠÍ ÚČINKY 

Vedlejší účinky IVIg jsou všeobecně mírné. Vyskytují se během 30-60 minut po 

začátku infuse a zahrnují návaly horka, myalgii, horečku, mrazení, nauseu nebo 

vomitus, napětí v prsou, sípání, bolest hlavy, změny krevního tlaku a tachykardii. [44] 

Aseptická meningitida se můţe vyskytnout aţ o 11 dnů později. [39] 

 

4.8.2.8. INTERFERON-Γ 
 

Interferony byly mezi prvními modifikátory imunitní odpovědi vyvinuté pro 

pouţití v dermatologii. Inteferony jsou rodinou přirozeně se vyskytujících 

glykoproteinů, které mají široké spektrum antivirové, antitumorové a imunomodulační 

aktivity. [31] 
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INF-γ (viz. obr. č. 15) je cytokin, který inhibuje syntézu IgE a proliferaci Th2 

buněk, které produkují IL-4 a IL-5. [14] Dlouhodobé experimenty ukázaly, ţe 

rekombinantní INF-γ je bezpečný a dobře tolerován, nejběţnějším vedlejším účinkem je 

syndrom podobný chřipce. Tomu bylo efektivně zabráněno premedikací paracetamolem 

a podáním léku před spaním. Pacienti s nízkými hladinami sérového IgE a krevní 

eosinofilii se zdáli mít největší prospěch z léčby rekombinantním INF-γ. Ačkoliv 

rekombinantní INF-γ je drahý a poţaduje denní subkutánní aplikaci, ukázal se být 

bezpečnou alternativou pro dospělé pacienty s těţkou AD, u kterých selhaly ostatní 

formy léčby. [39] 

 

Obrázek č. 15  Dimer interferonu gama [33] 

 

4.8.2.9. ANTIHISTAMINIKA A ANTIALERGIKA 

Protoţe se histamin uvolňuje z ţírných buněk a basofilů je názor, ţe hraje 

nějakou roli v AD. H1 antihistaminika jsou často pouţívána jako antipruritické agens 

v léčbě AD. [45] Pouţití takovýchto látek je zbytek zastaralé představy, tj. lékaři se po 

mnoho desetiletí domnívali, ţe histamin uvolněný z ţírných buněk spouští zánět            

a způsobuje svědění u AD. Ranné studie zaznamenaly zvýšené hladiny histaminu 

v exematózní a normální kůţi AD pacientů, toto bylo spojeno s charakteristickým 

znakem AD – svěděním a vedlo to k bezmyšlenkovité domněnce, ţe H1 antihistaminika 

budou efektivní v léčbě pruritu. 

Cetirizin, proléčivo hydroxizinu zpočátku bylo oznámeno, ţe inhibuje odvod 

eosinofilů a klinické zkoušky provedené u AD byly optimistické, ale jako u všech studií 

antihistaminik u této choroby, nebyl pozorován ţádný významný prospěšný účinek. 

Nedávný posudek účinku antihistaminik u AD shledal malou podporu antipruritického 

účinku. [41] 
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Hlavním účinkem antihistaminik na svědění se jeví být sedativní efekt. 

Antihistaminika, která jsou sedativní, jsou často uţívána u AD pacientů ke zlepšení 

spánku. [45] Racionální podání nové generace nesedativních látek by mělo být 

limitováno na léčbu běţných průvodních symptomů indukovaných histaminem, jako 

jsou alergická rhinitida a kopřivka. [41] 

 

4.8.2.10. ANTAGONISTÉ LEUKOTRIENU 

Leukotrieny (LTs) jsou metabolity kyseliny arachidonové a jsou důleţitými 

prozánětlivými mediátory v atopických chorobách. [39] 

 

Leukotrieny se dělí do dvou skupin podle jejich chemické struktury na:  

 leukotrieny vázající síru (cysteinyl LTs: LTC4, LTD4, LTE4)   

 leukotrieny neobsahující síru (LTB4) 

 

Eosinofily, basofily a ţírné buňky jsou nejdůleţitějšími zdroji LTs. Epidermální 

buňky jsou schopné přeměnit LTA4 pocházející z neutrofilů na LTB4 a LTC4. Takto 

můţe také epidermis značně přispět k syntéze ATS. Bylo dokázáno, ţe cysteinylové 

leukotrieny (cysLTs) zprostředkovávají astma a alergickou rhinitidu a kdyţ jsou 

receptory LT antagonizovány, symptomy vymizí. LTs jsou schopné indukovat 

konstrikci hladkého svalu průdušek, hyperreakci průdušek, migraci eosinofilů, 

vaskulární permeabilitu, edém a chemotaxi.  

Je prokázáno, ţe u AD je zvýšená produkce LTs. CysLTs zvyšují vaskulární 

permeabilitu a dilatují krevní cévy v kůţi. V kůţi AD pacientů byl nalezen LT4. Pacienti 

s AD mají aktivované cirkulující basofily a zvýšené uvolňování LTC4 z basofilů. 

V porovnání se zdravou kontrolou mají pacienti s AD zvýšené uvolňování CysLTs  

z basofilů a eosinofilů a rovněţ zvýšené samovolné i indukované uvolňování LT4 

z leukocytů. Zvýšená produkce LTs byla pozorována v kůţi atopických pacientů i po 

uvolnění specifických alergenů. Je rozpor ohledně hladin močového LTD4, coţ je index 

celotělové produkce cystLTs in vivo. LTE4 je neaktivní močový metabolit LTC4            

a LTD4. Sansom, et al. neshledali u sedmi pacientů, ţe by byly hladiny LTE4 významně 

rozdílné během akutního zhoršení v porovnání se zdravou kontrolou. Nicméně, jiný 

experiment prokázal, ţe průměrné hladiny močového LTE4 u 20 pacientů s AD byly 
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významně vyšší neţ u 17 zdravých dobrovolníků a byla pozorována významná 

kolereace mezi hladinou močového LT4 a totálním sérovým IgE u AD pacientů. [46] 

 

Jejich účinek lze ovlivnit inhibicí jejich tvorby na úrovni 5-lipoxygenázy nebo 

působením antagonistů cysteinylových leukotrienů na příslušných receptorech (viz.obr. 

č. 16). 

 

Obrázek č. 16  Inhibitory syntézy leukotrienů [46] 

 

4.8.2.10.1. BLOKÁTORY LEUKOTRIENOVÝCH RECEPTORŮ 

Jsou nejméně dva typy LT receptorů: cysLT1 a cysLT2. Montelukast, 

zafirlukast a pranlukast jsou antagonisté LT receptorů, které mají vysokou afinitu 

k receptorů cysLT1.  

Montelukast je běţně indikován v profylaxi a chronické léčbě astmatu 

v dospělosti a u pediatrických pacientů ve věku 12 měsíců a starších. Dále k úlevě od 

symptomů sezónní alergické rinitidy u dospělích a pediatrických pacientů ve věku dvou 

let a starších. Montelukast je všeobecně bezpečný lék během dlouhodobé léčby, vedlejší 

účinky jsou minimální. Protoţe astma a alergická rhinitida mají mnoho společných 

patofyziologických prvků s AD, probíhá vědecký výzkum v uţití blokátorů 

leukotrienových receptorů v léčbě AD. Přesný mechanismus účinku antagonistů LT 

receptorů v AD je neznámý. Intradermální LTD4 je příčinou místního edému kůţe          

a zarudnutí, toto můţe být blokováno antagonistou LTD4. Montelukast sniţuje počet 
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eosinofilů o 15%. LTD4 stimuluje proliferaci eosinofilních hematopoetických 

progenitorových buněk a toto zvýšení potlačeno montelukastem. 

Zafirlukast se inhibuje LTD4 a histaminem zprostředkovanou koţní vaskulární 

permeabilitu. [46] Je třeba pokračovat ve výzkumu v oblasti mechanismu účinku           

a terapeutického prospěchu, aby se mohl přesně definovat terapeutický potenciál 

antagonistů LT pro AD. [22] 

 

NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY 

Obecně jsou antagonisté LT dobře tolerovány. Nejběţnější vedlejší účinky 

zafirlukastu a ostatních antagonistů jsou bolest hlavy, faryngitida a přechodné zvýšení 

aminotransferáz. Jsou také spojovány s urychlením Churgova-Straussova syndromu. 

[39] 

 

4.8.2.10.2. INHIBITORY SYNTÉZY LEUKOTRIENŮ 

Zileuton je inhibitor enzymu 5-lipoxygenázy, který zamezí nejen produkci 

cysLTs, ale také LTB4. Produkce ostatních metabolitů v kaskádě arachidonové kyseliny 

včetně 5-HETE a 5-oxo-ETE je blokována. Toto je důleţité pro AD, poněvadţ LTB4      

a 5-oxo-ETE působí jako chemoatraktanty eosinofilů. V experimentu, ve kterém 6 

jedinců ţenského pohlaví s těţkou AD dostávalo 600 mg zileutonu denně po dobu 6 

týdnů, byla zaznamenána významná redukce choroby. Nebyl významný rozdíl 

v subjektivním hlášení ohledně svědění. [46] 

 

4.8.2.11. INHIBITORY FOSFODIESTERÁZ 

Fosfodiesterázy (PDE) jsou rodinou enzymů odpovědných za hydrolýzu 

intracelulárních poslů, cyklického (cAMP) a cyklického GMP (cGMP), působících 

jejich inaktivaci. Cyklické nukleotidy cAMP a cGMP jsou významné intracelulární 

signální molekuly kontrolující funkci zánětlivých buněk. PDE tvoří třídu nejméně osmi 

isoenzymů s různou selektivitou pro cAMP a cGMP. [47] 

PDE 4 je specifická pro cAMP a převládající isoenzym v hladkém svalu 

průdušek, zánětlivých buňkách (ţírné buňky, eosinofily, T lymfocyty a makrofágy)       

a v endotelu cév. Elevace cAMP vede k potlačení aktivace imunitních a zánětlivých 

buněk společně s relaxací bronchiálního hladkého svalu. [28] Také u pacientů s AD byla 

objevena zvýšená aktivita PDE 4, zvláště v jejich monocytech. Toto můţe vysvětlit 
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sníţené hladiny cAMP a tudíţ zvýšenou tvorbu prozánětlivého prostaglandinu E2. Zatím 

je prostaglandin E2 známý inhibicí Th1 odpovědi a zvýšenou produkcí IL-4 Th2 

lymfocyty, předpokládá se také, ţe tento mediátor můţe být odpovědný za maturaci DC 

v typ DC2, u něhoţ se předpokládá ţe aktivuje Th2 lymfocyty. [21] Z tohoto důvodu je 

značný zájem zaměřen na uţití PDE 4 inhibitorů hlavně u atopického zánětu a astmatu. 

Několik látek v klinickém vývoji ukázalo významnou naději v léčbě AD jako topická 

agens. [28] 

Vedlejší účinky, nauzea a vomitus, limitují klinické pouţití. 

 

4.8.2.12. TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA (TCM) 

Standardní reţim zahrnuje různorodé byliny uţívané současně formou čaje. 

(systemic therapy of ad) Např. Dr. Luo formuloval pro léčbu AD směs deseti bylin: 

Clematis armandii, Dictamnus dasycarpus, Glycyrrhiza glabrae, Ledebouriella 

saseloides, Lophatherum gracile, Rehmannia glutinosa, Paeonia lactiflora, Potentilla 

chinensis, Tribulus terrestris a  Schizonepeta tenuifolia. Oproti placebu byl u účinných 

bylin pozorován střední pokles v erytému 91,4% a úbytek rozsahu postiţené plochy      

o 85,7%. [48] 

Tento polyfarmaceutický přístup komplikuje přesné vědecké analýzy této léčby. 

V současné době je terapeutický základ pro její uţití u AD neznámý. TCM zřejmě mění 

imunologický profil. Závaţným znepokojením je moţnost vedlejších účinků. Zatímco 

nebyla zaznamenána ţádná významná toxicita v kontrolovaných studiích, zprávy           

o hepatotoxicitě, selhání jater a kardiomyopatie během terapie AD zvýšily značně 

otázku bezpečnosti. Dlouhodobé kontrolované studie jsou potřebné k lepšímu 

definování bezpečnosti a účinnosti TCM u AD. [41] 

 

4.8.3. FOTOTERAPIE 
 

Fototerapie je povaţována za druhořadou terapii AD. [49] V posledních letech 

dosáhla nového cenného místa v léčbě AD. Při stanovení stupně nemoci a závaţnosti, 

aby mohla být zvolena a sladěna odpovídající léčba, se můţe kombinovat s topickými 

kortikoidy. [22] 

Základní ultrafialová terapie vyuţívá UVB (290-320 nm) a UVA (320-400 nm).  
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Světelné zdroje zahrnují: 

 širokopásmové UVB (BB-UVB, 290-320 nm, vrchol v 313 nm)  

 úzkopásmové UVB (NB-UVB, 311-313 nm)  

 širokopásmové UVA (320-400 nm, vrchol v 355 nm)  

 UVA1 (340-400 nm, vrchol v 365 nm) [50] 

 

Psoralen-ultrafialová A chemoterapie (PUVA) orálním 8-methoxypsoralen (8-

MOP) se ukázala býti účinnou moţností léčby AD, i kdyţ jsou zde obavy týkající se 

bezpečnosti při dlouhodobé terapii. [49] 

 

MECHANISMUS ÚČINKU 

Psoraleny jsou tricyklické uhlovodíkové sloučeniny. Vznikají spojením 

furanového a kumarinového kruhu (viz. obr. č. 17).   

 

Obrázek č. 17  Strukturní vzorec psoralen [33] 

 

Substituce methoxylovou skupinou v pozici 8 nebo 5 vytvoří 8-MOP, resp. 5-

MOP. Vazba metylových skupin v pozici 4, 5 a 8 vede k vytvoření trimetylpsoralenu. 

Při současném ozáření UVA se psoraleny zaintegrují mezi báze dvoušroubovice DNA 

tak, ţe furanová a kumarinová část vytvoří kovalentní vazby. Tímto mechanismem je 

umoţněno, ţe se vytvoří příčné můstky mezi pyrimidinovými bazemi obou částí 

dvoušroubovice DNA. Hovoříme o vytvoření bifunkcionálních aduktů. Předpokládá se, 

ţe vedou ke sníţení syntézy DNA a omezení dělení buněk (sníţení mitotické aktivity). 

[27] 

UVB působí na epidermální keratinocyty a Langerhansovy buňky, toto je dáno 

jeho limitovanou penetrací kůţí. UVA1 na rozdíl od UVB dosáhne aţ k dermis, a proto 

můţe ovlivňovat T lymfocyty, ţírné buňky a fibroblasty stejně tak jako dermální 

dendritické buňky. [50] UVB potlačuje tvorbu prozánětlivých cytokinů, např. IL-12, IL-

2 a INF-γ a také v menším rozsahu TNF-α. UVA i UVB také indukují apoptózu T 

lymfocytů v atopických koţních lézích. UVB  redukuje aktivitu „natural killer“ buněk    

a lymfoproliferaci. Mimoto, BB-UVB a UVA navozují isomerizaci epidermální 
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chromoforové urokonové kyseliny z trans na cis formu, která má také za následek 

lokální imunomodulaci. [49] Širokospektrá UVA a UVA1 sniţují uvolňování histaminu 

z ţírných buněk a basofilů, zatímco UVB inhibuje jen uvolňování histaminu z ţírných 

buněk. BB-UVB a UVA zvyšují produkci IL-10 keratinocyty, který sniţuje produkci 

INF-γ Th1 lymfocyty.  

UV záření způsobuje také fyzikální změny v kůţi. Ovlivňuje koţní nervy, coţ 

můţe sníţit svědění. Po expozici BB-UVA je pozorována degenerace Schwanových       

a perineurálních buněk v dermis. [50] 

 

NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

UVB 

Erytém je běţný vedlejší účinek UVB fototerapie. Stárnutí kůţe je pozorováno u 

UVA i UVB terapie. UVB můţe být bezpečně pouţíváno i během těhotenství.  

NB-UVB je méně nebezpečné z hlediska kancerogenity neţ PUVA. 

V experimentech na myších bylo zjištěno vyšší riziko rakoviny u léčby s NB-UVB neţ 

u BB-UVB. U pacientů léčených ekvivalentní MED (minimální dávka vyvolávající 

erytém) NB-UVB bylo prokázáno, ţe riziko je niţší, a proto BB-UVB a NB-UVB jsou 

povaţovány za stejně rizikové co se týče kancerogenity. [50] Potenciální riziko NB-

UVB indukovat melanom nebo nemelanomní koţní karcinom je neznámé. 

V experimentech na zvířatech bylo prokázáno, ţe UVB má podporující roli v indukci 

rakoviny kůţe. Ohledně fotokancerogenity NB-UVB, bylo nalezeno malé, ale 

významné riziko růstu basocelulárního karcinomu ve skupině dospělých pacientů 

léčených NB-UVB v porovnání s normální populací. [49] 

 

UVA1 

Dlouhodobé vedlejší účinky UVA1 nejsou zatím známé. 

 

PUVA 

Nejčastější  prvotní vedlejší účinky PUVA zahrnují zčervenání, pálení/bolest, 

svědění, bolest hlavy a nauseu. Erytém se obvykle prvně objeví během 24 hodin léčby   

a je nejváţněší o 48-96 hodin později. Příleţitostně se můţe vyvinout muskulopapulární 

erupce a můţe být odhalena i fotosenzitivita, jako je polymorfní světelná erupce. 5-

MOP je méně fototoxický neţ 8-MOP, méně častěji způsobuje nauzeu a svědění a je 
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stejně účinný jako 8-MOP, ale vyţaduje vyšší totální dávky UVA. Nejzávaţnějším 

vedlejším účinkem je zvýšené riziko rakoviny kůţe. PUVA nezvyšuje nebezpečí vzniku 

interního karcinomu. Nicméně riziko vývoje basocelulárního nebo skvamózního 

karcinomu je zvýšené u pacientů, kteří přijímají PUVA. Otázka, zda léčba PUVA 

zvyšuje nebezpečí vzniku melanomu, není ještě zodpovězena a pacienti by měli být na 

tuto moţnost upozorněni. Jiný, méně významný chronický vedlejší účinek terapie 

PVUA zahrnuje rozvoj PUVA lentigo (makulózní hyperpigmentace). Ačkoliv 8-MOP 

nebyl shledán teratogenním, není v běţné praxi doporučován v těhotenství. [50] 

 

Děti mladší 12-ti let by měly být léčeny fototerapií pouze vyjímečně. [22] 

4.8.3.1. UVA-/UVB-TERAPIE 

Kombinace UVA a UVB spektra s převaţujícím UVB spektrem patří ke 

konvenčním postupům fototerapie. Není většinou prováděna v monoterapii, nýbrţ 

v kombinaci s topickou terapií. Touto formou ošetřování kůţe můţe být dosaţeno 

zlepšení a stabilizace akutní fáze a docíleno redukce externí potřeby steroidů. 

 

4.8.3.2. UVB- A PUVA-TERAPIE 

PUVA je léčebná metoda, která se pouţívá výhradně u dospělých, a je efektivní 

jak u středně těţké, tak u těţké dermatitidy. Aby bylo zabráněno rebound fenomenu, je 

však většinou potřebná kompinace s perorálními kortikoidy. Systémové dávky psoralen 

mohou vyvolávat zatěţující a dlouho trvající vedlejší účinky jako fotosenzibilitu            

a nauseu, které u Balneo-PUVA (kombinace koupele v roztoku 8-MOP a fototerapie) 

nejsou pozorovány. Kvůli eventuálním vedlejším účinkům není moţná kombinovaná 

terapie s cyklosporinem. 

UVB-terapie byla srovnána s PUVA v experimentu, ve kterém byla ošetřena 

polovina těla UVB a druhá polovina těla PUVA u těţké chronické AD. Obě intervence 

se prokázaly jako velmi účinné v léčbě chronické AD, na základě nekomplikovaného 

provedení se však upředňostňovala u převáţné části ošetřovaných pacientů NB-UVB 

terapie.  

Yoshimura et al. zjišťovali antimikrobiální efekt UVB-léčby (80 mJ/cm
2
), jakoţ 

i perorální a topické PUVA in vivo a in vitro. Všechny fototerapeutické postupy byly jiţ 

po zavedení významně baktericidně účinné. In vitro klesl značně počet zárodků S. 

aureus po expozici jedné dávky a na rozdíl od systémové antibiotické terapie 
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účinkovala fotochemoterapie také na metoxicilin rezistentní kmeny S. aureus 

baktericidně. 

 

4.8.3.3. UVA1 –FOTOTERAPIE 

UVA1 fototerapie představuje účinnou terapeutickou intervenci v léčbě zhoršené 

AD a těţké AD, v tom převyšuje vysokodávková UVA1 terapie (130 J/cm
2
/den) 

konvenční UVA-/UVB-fototerapii. 

V léčení středně těţké AD se ukázaly vysokodávková (maximální jednotlivá 

dávka 130 J/cm
2
), střednědávková terapie (maximální jednotlivé dávka 65 J/cm

2
) 

účinnější, neţ nízkodávková terapie (maximální jednotlivá dávka 20 J/cm
2
). Na základě 

silného vyvíjení tepla u konvenční UVA-1 terapie a z toho vycházejícího zvýšeného 

pocení a svědění byly vyvinuty UVA1 osvětlovací přístroje, u kterých je eliminována 

infračervená část díky systému fitrů. Jelikoţ po 2-3 měsících po ukončení UVA1-terapie 

je často pozorováno zhoršení stavu kůţe, doporučuje se pomocí následné nízkodávkové 

(10 J/cm
2
) UVA1, NB-UVB nebo UVA/UVB fototerapie dosáhnout stabilizace stavu 

kůţe. [22] 

 

4.9. ATOPICKÁ DERMATITIDA A 

MIKROORGANISMY 
 

Pacienti s AD jsou vysoce náchylní k určitým bakteriálním, fungálním                 

a virovým infekcím. Mají zvýšenou incidenci bradavic způsobených lidským 

papilomavirusem a koţních mykotických infekcí vyvolaných Trichophyton rubrum. 

Jsou obzvláště vnímaví k těţkým infekcím způsobenými např. virus Herpes simplex 

typu 1 (eczema herpeticum nebo Kaposis varicelliform), Vaccinia virus (eczema 

vaccinatum), Coxsackie A virus a Molluscum contagiosum virus. Tyto virové infekce 

mohou představovat váţné komplikace AD, a pokud nejsou okamţitě léčeny, mohou 

být ţivot ohroţující. [51] 
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4.9.1.1. DEFEKTNÍ VROZENÁ IMUNITA U AD: 

ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY 

Vrozený imunitní systém epidermis je první obrannou linií proti invazi 

mikroorganismů. Antimikrobiální peptidy tvoří část tohoto obraného systému, tři z nich 

jsou spouštěny poraněním nebo zánětem kůţe: lidský β defensin 2 (HBD-2) a lidský β 

defensin 3 (HBD-3) a ketelicidin (hCAP18/LL-37). HBD-2 jeví aktivitu převáţně proti 

gram-negativním mikroorganismům, jako jsou E. coli a P. aeruginosa a kvasinky, ale je 

relativně neúčinný proti gram-positivním bakteriím, jako je S. aureus. Naopak, HBD-3 

a hCAP18/LL-37 jsou více účinné, širokospektrá antibiotika, která ničí gram-positivní i 

gram-negativní organismy a kvasinku C. albicans. Kromě toho, HBD-2 můţe zvýšit 

vrozenou imunitní odpověď epidermis a poskytnout tak spojení se získanou imunitní 

odpovědí indukovanou up-regulací ko-stimulačních molekul a maturací nevyzrálých 

dendritických buněk závislou na Toll-like receptoru 4. β defensiny se mohou také 

chovat jako chemoatraktanty dendritických buněk a paměťových T buněk 

prostřednictvím chemokinového Rp CCR6.  

IL-4 a/nebo IL-13 potlačují TNF-α nebo IFN-γ indukovanou upregulaci mRNA 

HBD-2 a HBD-3 v keratinocytech a explantátu kůţe. Proto mohou být redukované 

hladiny antimikrobních peptidů vysvětleny převahou cytokinů Th2 buněk v koţních 

lézích AD (viz. obr. č. 18). Klinické isoláty S. aureus od pacientů s AD mohou být 

potlačeny kombinací HBD-2 a hCAP18/LL-37, jejichţ hladiny přítomné v kůţi AD jsou 

příliš nízké, aby byly efektivní. 

Vrozený obranný systém kůţe pacientů s AD je dále narušen nedostatkem 

antimikrobiálních peptidů odvozených od dermcidinu v potu, coţ má vztah k infekčním 

komplikacím. Dermcidin, peptid, který není shodný s jinými antimikrobiálními peptidy, 

je specificky a konstitutivně produkován potními ţlázami v dermis, vylučován do potu a 

transportován na epidermální povrch. Společně s HBD-3 a hCAP18/LL-37 má 

dermcidin široké spektrum v působení proti různým patogenním mikroorganismům. U 

zdravých jedinců dochází k významné redukci ţivotaschopných bakteriálních buněk na 

povrchu kůţe po pocení, ale toto není případ pacientů s AD. Kromě toho míra produkce 

potu a sekrece IgA do potu jsou u pacientů s AD redukovány. 

Exprese genů vrozené imunitní odpovědi IL-8 (CXCL8) a indukce NO syntetázy 

(iNos) je také sníţena. IL-8 je chemokin, který přitahuje polymorfonukleární leukocyty 

do kůţe, kde fagocytují a zabíjejí bakterie, zatímco iNos můţe zničit viry, houby             
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i bakterie díky produkci NO. Produkce IL-8 a iNos je také inhibována cytokiny Th2 

buněk. [51] 

 

Obrázek č. 18  Porušená vrozená imunita v kůži AD [51] 

 

4.9.1.2. STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Obrázek č. 19  Staphylococcus aureus 

Výsledkem změněné koţní struktury 

charakterizované dysfunkcí koţní bariéry, 

zánětu horní dermis a imunodeficience je 

kolonizace Staphylococcus aureus (viz. obr. 

č. 19). Stupeň kolonizace S. aureus má vztah 

k aktivitě nemoci. U více jak 90% pacientů 

můţe být nalezena masivní koţní kolonizace 

S. aureus (aţ do 10
7
 shluků bakterií na 

centimetr čtverečný koţní léze). Toto je 

zajímavé zjištění, při znalosti toho, ţe 

prevalence S. aureus u zdravých jedinců je 

5%. S. aureus můţe být izolován z koţních 

lézí, především z inertriginósní oblasti, nosu, 

právě tak jako z kůţe nepostiţené AD. [52] 
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S. aureus je těsně poután k vrchním korneocytům a můţe penetrovat epidermis 

prostřednictvím intracelulárního prostoru, který je výsledkem deficience lipidů v AD 

kůţi. U AD je průměrné pH kůţe nepatrně více alkalické [51] a výsledkem sníţené 

aktivity ceramidové kyseliny a sníţené hladiny ceramidů, jsou sníţené hladiny 

sphingosinů ve stratum corneum u pacientů s AD. Toto je příznivé pro kolonizaci S. 

aureus, protoţe sphingosiny za normálních okolností vykazují mohutný antimikrobiální 

účinek na S. aureus. Arikawa et al. oznámili průměrně 200-krát vyšší kolonizaci S. 

aureus v atopické kůţi v porovnání se zdravou kontrolou. Je prokázáno, ţe S. aureus 

sám stimuluje hydrolýzu ceramidů v atopické kůţi ceramidasou odvozenou od bakterie. 

[52] Suchost a praskliny AD kůţe, jako výsledek TEWL způsobenou změněným 

obsahem lipidů, můţe usnadnit bakteriální kolonizaci. Kromě toho Th2 cytokiny, jako 

je IL-4 zvyšují v kůţi atopiků expresi fibronektinu a fibrogenu, které představují Rp 

zprostředkovávájící adhezi S.aureus ke stratum corneum. Poměrná část AD pacientů, 

která odpověděla neúspěšně na protizánětlivou terapii, vykazuje persistující kolonizaci 

S.aureus spojenou s vyšší totální hladinou IgE, coţ nasvědčuje tomu, ţe IgE můţe 

přispět ke zvýšené náchylnosti k infekci. [51] 

 

BAKTERIÁLNÍ SUPERANTIGENY 

Hlavním následkem zvýšené kolonizace kůţe AD S. aureus je exacerbace 

zánětlivé imunitní odpovědi, která je z velké části zprostředkována uvolněním 

stafylokokových enterotoxinů (SE), jako je SEA, SEB a toxin toxického šokového 

syndromu (TSST)-1, o kterých se mluví také jako o superantigenech (viz. tab. č. 10). 

[51] 

 

Tabulka č. 10  Role stafylokokových superantigenů v AD [51] 

Superantigeny vyvolané účinky Funkční následky 

Aplikace SEB na nepostiţenou kůţi Vyvolá lokální erytém a dermatitis 

Někdy způsobí vzplanutí choroby 

Produkce specifických IgE proti 

superantigenům 

Uvolnění histaminu ţírnými buňkami a basofily 

Usnadňují předloţení toxinu Langerhansovými 

buňkami T buňkám  

Korelují s váţností choroby 
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Tabulka č 10  Pokračování 

Produkce specifických IgG2 proti 

SEC-1 

Sníţená u AD; můţe ovlivnit fagocytózu S. 

aureus polymorfonukleárními leukocyty 

Selektivní expanze Vβ rodiny 

v koţních lézích a krvi 

Exprese CLA na aktivovaných Th2 

buňkách cirkulujících a v poraněné 

kůţi 

Apoptóza T buněk reagujících se 

superantigeny 

Aktivace Th2 buněk ve smyslu Vβ (podjednotka 

receptoru na T buňkách) 

Navozují „homing“ T buněk do kůţe 

 

 

Th2 buňky reagující s SEB u AD jsou odolné 

vůči apoptóze, tudíţ pomáhají udrţovat informaci 

Inhibice CLA
+
CD4

+
CD25

+
 

regulačních T buněk 

Dermální eosinofily 

Zvětšení zánětu 

 

Inhibují apoptózu, zvyšují expresi povrchových 

antigenů a sniţují oxidativní vzplanutí 

Langerhansovy buňky a makrofágy 

HLA-DR
+
 keratinocyty 

Stimulují produkci IL-1, TNF-α a IL-12 

Přechodná mobilizace Ca 
2+ 

Produkce TNF-α 

Předloţení superantigenu Th2 buňkám 

 

Superantigeny mohou také indukovat glukokortikosteroidní necitlivost, která 

zahrnuje různé mechanismy, jimiţ superantigeny zvyšují váţnost AD a mohou být 

vysvětlením obtíţí v léčbě AD. 

 

Jiný virulentní produkt S. aureus je termolabilní alfa-toxin, který je cytotoxický 

pro keratinocyty. [52] 

 

4.9.1.3. TERAPIE INFEKCE S. AUREUS 

Dlouhodobé léčbě samotnými topickými kortikosteroidy bychom se měli 

vyhnout, kvůli jejich početným vedlejším účinkům a vývoji glukokortikoidní 

necitlivosti. V kombinaci s takrolimem nebo jinou protizánětlivou léčbou, steroidy 

účinně redukují kolonizaci S. aureus. [52]  

Topické pouţití antibiotik v kombinaci s hydrokortisonovým krémem vede                   

k významnému brzkému ústupu zánětu kůţe. Proto je vhodné pouţít krém s kortikoidy 
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a antibiotiky, takováto léčba by měla být však krátkodobá, tj. 1-2 týdny, aby se 

zabránilo vývoji rezistence. [53] Antibiotika pouţívaná k lokální terapii jsou kyselina 

fusidová a erytromycin. Dlouhodobé topické pouţití kyseliny fusidové je příčinou 

růstu rezistence. Proto se doporučuje včasná a lokálně omezená terapie tímto 

antibiotikem. Erytromycin má indikaci v topické léčbě zřetelné superinfekce koţních 

ploch u kojenců a malých dětí, ale je zde podíl rezistence aţ k 40%. [22] Dále se můţe 

pouţít mast s obsahem muporicinu. 

Pro léčbu systémové infekce jsou indikovány makrolidy. Na kmeny S. aureus 

rezistentní k penicilinu je účinný kloxacilin nebo dikloxacilin. [16] 

Novým přístupem k léčbě AD jsou stříbrem potaţené textilie. Byla prokázána 

velmi významná redukce S. aureus pouze po pár dnech léčby. Mechanismy 

antibakteriální aktivity stříbra nejsou ještě plně pochopeny, ale zdá se, ţe ionty stříbra 

způsobí oddělení cytoplasmatické membrány od stěny bakteriální buňky a mohou mít 

vliv i na replikaci DNA a na činnost proteinů. [52] 

 

4.9.1.4. FUNGÁLNÍ KOLONIZACE: MALASSEZIA 

Obrázek č. 20  Malassezia furfur 

Malassezia spp. (viz. obr. č. 20) (dříve známá jako 

Pityrosporum orbiculare/ovale) je lipofilní 

kvasinka. Je součástí běţné lidské koţní flóry a 

nejhojněji se nachází v oblasti vysoké produkce 

koţního mazu, jako je kůţe na temeni hlavy, 

hrudník a záda, kde kolonizuje stratum corneum. 

[51] Vyskytuje se aţ u 90% pacientů s AD, ale nalézá se také ve 34% v normální koţní 

floře. Pacienty s AD postihuje hlavně v oblasti krku a hlavy.   

Porušená koţní bariéra u AD můţe umoţnit průnik celých buněk kvasinky 

Malassezia a jejich alergenů kůţí. Alergeny jsou pohlcovány APC, mezi nimiţ 

Langerhansovy buňky a zánětlivé dendritické epidermální buňky hrají klíčovou roli 

v první senzibilizační fázi. Tento proces je spojen s uvolněním prozánětlivých               

a imunoregulačních cytokinů z aktivovaných APC (TNF-α, IL-1, IL-16 a IL-18)            

a okolních keratinocytů (human thymic stromal lymphopoietin), které působí jako 

migrační signály pro Th2 buňky a tudíţ vyvolávají Th2 imunitní odpověď. [52] 
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4.9.1.5. INTESTINÁLNÍ KOLONIZACE CANDIDA ALBICANS 

Obrázek č. 21  Candida albicans 

 Role intestinální nebo koţní kolonizace Candida 

albicans (viz. obr. č. 21) v AD je sporná . Candida 

spp., zejména Candida albicans byla kultivována 

častěji od pacientů s AD, zejména 

z gastrointestinálního traktu, neţ od zdravých dárců. 

Nicméně není zde důkaz nějakého vztahu mezi 

váţností choroby a fungální kolonizací. Je silná 

odchylka v prevalenci pacientů, AD a pozitivním SPT k extraktu C. albicans                  

a specifické IgE. In vitro C. albicans indukuje sekreci IL-4 a makrofágových 

chemokinů a jen nízkých hladin INF-γ, které indikují Th2 imunitní odpověď a moţnou 

senzibilaci na tuto kvasinku. [52] 

4.9.1.6. DALŠÍ FUNGÁLNÍ AGENS U AD 

Nejen Mallassezia spp. můţe být identifikována ve zvýšené hustotě v atopické 

kůţi. Kvasinky rodu Basidiomycota, jako jsou Cryptococcus diffluens a Cryptococcus 

liquefaciens, byly identifikovány u více jak 40% pacientů s AD a u 20% zdravých 

jedinců. Kromě těchto kvasinek, Fischer et al. ukázali, ţe Coprinus comatus můţe 

vyvolat ekzematózní koţní léze u AD pacientů. [52] 

 

4.9.1.7. ANTIMYKOTICKÁ TERAPIE 

Pro léčbu Malassezia spp. se doporučuje ketokonazol. U pacientů s AD byla 

během 4 týdenní léčby šampónem obsahujícím ketokonazol v oblasti krku a hlavy 

značná redukce kolonizační hustoty Malassezia. [22] 

 

4.10. PREVENCE 
 

Strategie prevence mohou být obecně klasifikovány na primární, sekundární            

a terciární prevenci choroby. 

 primární prevence se týká zdravých jedinců. Příkladem můţe být vyhybání se 

kouření během těhotenství, aby se zabránilo vzniku dušnosti u novorozenců. 

 sekundární prevence zahrnuje detekci nemoci v ranném stadiu, aby mohla být 

zastavena další progrese.  
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 terciární prevence hledá optimální léčbu chronické choroby, aby se zlepšil 

výsledek a zastavil postup nemoci. 

 

Strategie primární prevence a prevence relapsů široce odráţí patogenetické teorie     

a můţe být rozdělena do čtyř obsáhlých skupin: 

 Prevence založená na alergii, včetně probiotik (vyhýbání se alergenům) 

 Posílení kožní bariéry (emoliencia) 

 Modulace kožních imunitních buněk (kortikosteroidy, inhibitory calcineurinu 

atd.) 

 Psychosociální přístupy (psychoterapie, poučení o chorobě, individuální 

zkušenost) 

Prevence zaloţená na alergii a probiotika byla studována pro primární a terciární 

prevenci AD, zatímco zbývající strategie byly ohodnoceny pouze pro terciární prevenci. 

[54] 

U dětí z rodin s alergickou zátěţí se snaţíme zavedením tzv. „preventivního 

protialergického reţimu“ omezit nebo alespoň zmírnit vznik a průběh alergických 

projevů. Protialergický reţim je nutné dodrţovat během prvního roku ţivota dítěte. 

Jeho hlavní zásady jsou 

 Co nejdelší doba kojení – Nejlepší je výlučné kojení prvních 6 měsíců ţivota 

dítěte. Vhodné je, aby matka vyloučila či alespoň co nejvíce omezila ve své 

stravě mléko, vejce, ořechy a ryby v posledních 3 měsících gravidity a po celou 

dobu kojení. 

 Podávání speciálního mléčného přípravku se sníženým obsahem alergenů, 

pokud nemůţe matka kojit nebo je kojení nedostatečné.  

 Zavádění prvního nemléčného příkrmu až v 6. měsíci – K přípravě pokrmu 

vybírat jen nealergizující potraviny. Vaječný bílek vyřadit do konce 1. roku 

ţivota. 

 Eliminace alergenů z okolí dítěte – Nekouřit v okolí dítěte. Zabránit styku 

s domácími zvířaty (nejrizikovější je kočka). Omezit prašnost domácího 

prostředí. Odstranit peřiny a ţíněné matrace z místností, kde dítě pobývá. Snaţit 

se co nejméně pobývat v městských oblastech se silně znečištěným ovzduším. 

[55] 
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem terapie atopické dermatitidy je získat kontrolu nad projevy choroby          

a zlepšit kvalitu ţivota, především zmírnit svědění, zabránit akutním projevům nemoci      

a recidivitě. Ţádoucí je také, aby období, ve kterém je nutné pouţít topické 

kortikosteroidy, bylo co nejkratší. Tohoto můţe být dosaţeno pouze komplexním 

přístupem, protoţe atopická dermatitida je multifaktoriální onemocnění.  

 

Základem správné terapie atopické dermatitidy je pouţívání emoliencií ve všech 

fázích choroby. I přes své lokální neţádoucí účinky zůstávají kortikosteroidy nadále 

lékem první volby. Moţností volby jsou i topické imunomodulátory, které se však zatím 

pouţívají jen při necitlivosti ke kortikosteroidům, protoţe zatím není znám jejich podíl 

na vzniku kancerogenity.  

 

Velkou naději pro léčbu AD představují inhibitory fosfodiesteráz, antagonisté 

leukotrienů, interferon-γ, intravenosní imunoglobulin a monoklonální protilátky. 
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6. SEZNAM ZKRATEK 

 

ACTH    adenokortikotropní hormon 

AD    atopická dermatitida 

AICAR   5-aminoimidazol-4-karboxamid ribonukleotid 

APC    antigen presentující buňky 

APT    atopický epikutánní test, atopy patch test 

B7-1, B7-2   kostimulační molekuly 

BB-UVB   širokopásmové UVB 

cAMP    cyklický adenosinmonofosfát 

CCR6    chemokine (C-C motif) receptor 6 

CD80, CD 86   signální molekuly 

cGMP    cyklický guanosin monofosfát 

CLA    koţní lymfocytární antigen 

cysLTs    cysteinylové leukotrieny 

Dif. dg.   diferenciální diagnóza 

EASI    Eczema Area and Severity Index 

FcεRI    receptor s vysokou afinitou pro IgE 

FDA    Food and Drug Administration 

GM-CSF růstový faktor podporující tvorbu granulocytů a 

makrofágů 

HBD-2    lidský β defensin 2 

HBD-3    lidský β defensin 3 

hCAP18/LL-37  ketelicidin 

5-HETE   5-hydroxyeikosatetraenová kyselina 

HGPRT   hypoxantin-guanin fosforibosyltransferáza 

IDEC    zánětlivé dendritické epidermální buňky 

IgA    imunoglobulin A 

IgE    imunoglobulin E 

IL    interleukin 

INF-γ    interferon gama 

IVIg    intravenosní imunoglobulin 

IκBα    inhibiční jaderný faktor 
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LC    Langerhnasovy buňky 

LTs    leukotrieny 

6-MP    6-merkaptopurin 

NB-UVB   úzkopásmové UVB 

NF-AT    jaderný transkripční faktor 

NF-κB    jaderný faktor 

5-oxo-ETE   5-oxo-eikosatetraenová kyselina 

pDC    plasmacytoidní dendritické buňky 

PDE    fosfodiesterázy 

PUVA    psoralen-ultrafialová A chemoterapie 

RANTES chemokiny (regulated upon/activation normal T cell 

expressed and secreted) 

SCORAD   Severity Scoring of Atopic Dermatitis 

SEA     stafylokokový enterotoxin A 

SEB     stafylokokový enterotoxin B 

SPT    koţní „prick“ test 

sIgE    specifický IgE v séru 

Tc lymfocyty   cytotoxické lymfocyty 

TCM    tradicní čínská medicína 

TEWL    transepidermální ztráta vody 

TGN   thioguanin 

TGF-β1   transformující růstový faktor β1 

Th lymfocyty   pomocné lymfocyty 

TIMP    thiosin monofosfát 

TNF-α    tumor nekrotizující faktor alfa 

TPMT    thiopurinová methyltransferáza 

TSST-1   toxin toxického šokového syndromu 
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