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ABSTRAKT 
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Acne vulgaris je kožní onemocnění postihující vlasové folikuly a mazové žlázy. 

Projevuje se zvýšenou tvorbou mazu, nezánětlivými (komedony) a zánětlivými lézemi 

(papuly, pustuly, noduly, cysty). Vyskytuje se převážně u adolescentů, nicméně může 

přetrvávat i do dospělosti. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, na jehož vzniku má 

podíl více faktorů (vnitřní a vnější podněty). Mezi hlavní patogenetické faktory patří 

zvýšená tvorba kožního mazu, hyperkeratóza, osídlení bakteriemi P. acnes a přítomný 

zánět. Pro zvolení správné a účinné terapie je nutné nejprve diagnostikovat daný typ 

akné, jelikož neexistuje pouze jeden typ. Typů a variant akné je veliké množství, 

a ačkoliv se projevují podobnými projevy (zásah do folikulů mazových žláz), jejich 

příčina vzniku se často liší. Neexistuje jednotný systém klasifikace acne vulgaris a mezi 

autory se liší. Někteří dělí acne vulgaris podle závažnosti na mírnou, středně závažnou 

a závažnou formou, jiní na komedonickou, papulopustulózní, nodulocystickou 

a konglobátní akné. Léčivé přípravky užívané v terapii akné obsahují látky z různých 

farmakologických skupin a zasahují tak odlišnými mechanismy do patogeneze akné. 

Na základě typu a závažnosti akné se zvolí taková terapie, která zacílí na příčinu vzniku 

akné, což povede ke snižování zánětlivých a nezánětlivých lézí a nebude docházet 

k vytváření nových lézí. U mírné až středně závažné akné obvykle postačí aplikace 

lokálních léčiv, mezi které patří léčivé přípravky obsahující lokální retinoid, 

antibiotikum, benzoylperoxid, azelaovou kyselinu a salicylovou kyselinu. U závažných 

forem akné nebo u projevů neodpovídajících na léčbu lokálními přípravky se volí 

systémová léčba, která zahrnuje perorální isotretinoin, antibiotikum a u žen hormonální 

antikoncepci. Léčba akné je dlouhodobá, neboť je potřeba i udržovací terapie. 
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Acne vulgaris is a skin disease affecting the hair follicles and sebaceous glands. 

The disease manifests itself by increased sebum production, non-inflammatory 

(comedones) and inflammatory lesions (papules, pustules, nodules, cysts). It occurs 

predominantly in adolescents, but may persist into adulthood. It is a multifactorial 

disease, which is caused by several factors (internal and external stimuli). The major 

pathogenetic factors include increased sebum production, hyperkeratosis, P. acnes 

colonization and inflammation present. First, it is necessary to diagnose the type of acne 

in order to choose the right and effective therapy, because there is not only one type 

of acne. There are many types and variants of acne, and although they show similar 

symptoms (affecting the follicles of sebaceous glands), their cause often differs. There 

is no uniform classification system for acne vulgaris and it varies between authors. 

Some authors classify acne vulgaris according to severity into mild, moderate 

and severe, others into comedonic, papulopustular, nodulocystic and conglobate acne. 

Drugs used in acne therapy contain substances from different pharmacological groups 

and thus affect the acne pathogenesis by different mechanisms. Therapy will be chosen 

depending on the type and severity of the acne, which targets the cause of the acne. 

It will reduce inflammatory and non-inflammatory lesions and will not create new 

lesions. Administration of topical drugs will usually be sufficient for mild to moderate 

acne, including drugs containing topical retinoid, an antibiotic, benzoyl peroxide, 

azelaic acid and salicylic acid. Systemic treatment is used in severe forms of acne 

or in manifestations not responding to topical treatment, including oral isotretinoin, 

an antibiotic and in women hormonal contraceptives. Acne treatment is long-term, when 

maintance therapy is also needed. 
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1. Seznam zkratek 

AHA  alfa hydroxykyseliny 

ASA   kyselina acetylsalicylová 

BZO   benzoylperoxid 

cps.   tobolky (kapsle) 

CYP   cytochrom 

DHEA   dehydroepiandrosteron 

FSH   folikulostimulační hormon 

GIT   gastrointestinální trakt 

LH   luteinizační hormon 

LP   léčivý přípravek 

MÚ   mechanismus účinku 

NÚ   nežádoucí účinek 

P. acnes   Propionibacterium acnes 

p. o.   perorální 

RAR   receptor kyseliny retinové 

RXR   retinoidní receptor X 

SHBG   sex hormone-binding globulin 

tbl.   tablety 

TLR   Toll-like receptor 
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2. Úvod a cíl 

Acne vulgaris patří mezi nejčastější chronické kožní onemocnění u adolescentů 

vznikající na podkladě mnoha faktorů. U jedinců se vyskytuje s rozdílnou závažností 

a existuje navíc mnoho typů a forem akné. Ačkoliv se nejedná o život ohrožující 

onemocnění, mívá negativní dopady na psychiku, zvláště mladých lidí. Z mé vlastní 

zkušenosti s akné vím, že právě nemizící projevy (špatná nebo krátkodobá aplikace, 

špatně zvolená léčba), mohou snižít kvalitu života pacienta (snížení sebevědomí, 

stranění se lidí, úzkost, deprese, sebevražedné myšlenky). Proto je potřeba začít 

s léčbou co nejdříve a zároveň zvolit správný léčivý přípravek, který bude řešit příčinu 

vzniku akné ne pouze potlačovat symptomy. Terapeutických možností existuje poměrně 

mnoho, od lokálních léčivých přípravků (převážně u mírných projevů, udržovací léčba) 

až po systémové léčivé přípravky (závažné formy, projevy rezistentní k lokálním 

přípravkům).  

Cílem práce je detailní popis používané farmakoterapie v léčbě akné (lokální 

a systémová léčiva). Léčivé přípravky obsahují látky z různých farmakologických 

skupin, liší se svým mechanismem účinku a cílí tak odlišně do patogenetických faktorů 

při vzniku akné. Pro zasažení více příčin se léčivé látky mezi s sebou mohou různě 

kombinovat nebo se použijí fixní kombinace lokálních léčiv, která navíc podpoří 

adherenci pacienta k léčbě. Včasnou a správnou farmakoterapií by mělo docházet 

ke snížení počtu nezánětlivých lézí (komedony) a zánětlivých lézí (papuly, pustuly, 

cysty, noduly) a zamezení jejich nové tvorbě. Tímto krokem navíc docílíme zvýšené 

kvality života pacienta. Aby však byla účinně léčena příčina vzniku akné, je důležité 

nejprve správně diagnostikovat daný typ a míru závažnosti akné. Proto je větší část 

práce zaměřena i na klasifikaci akné, ať už na stupně závažnosti acne vulgaris, 

tak na další typy a formy akné. 
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3. Teoretická část 

3.1. Definice acne vulgaris 

Akné, jinak nazývaná jako trudovitost, patří mezi nejčastější kožní onemocnění 

u dospívajících. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění mazových žláz a vlasových 

folikulů neboli pilosebaceózní jednotky. Klinickými známkami akné jsou zvýšená 

tvorba mazu, nezánětlivé (otevřené a uzavřené komedony) a zánětlivé léze (papuly, 

pustuly a noduly) s různým stupněm jizvení. Převážně bývají postiženy oblasti 

s největší hustotou mazových žláz (Obr. 1), kam patří obličej (99 %), horní část zad 

(60 %), hrudníku (15 %) a ramen (Rulcová 2005, Nevoralová et al. 2016, 

Nast et al. 2012, Williams et al. 2012). 

 

Obr. 1 Predilekční oblasti výskytu akné, převzato z: Habif et al. (2011) 

 

Pro akné je obvyklý začátek v brzké pubertě se začínající zvýšenou produkcí mazu, 

kdy dochází k tvorbě komedonů ve středu obličeje následovanými zánětlivými lézemi. 

Pokud akné začne před 12. rokem života, bývají přítomny obvykle jen komedony, 

jelikož se netvoří velké množství mazu podporující vznik zánětlivého akné díky 

Propionibacterium acnes (P. acnes) (Williams et al. 2012).  

Akné se projevuje individuálně s různou závažností, od mírných forem až po těžké 

formy zanechávající trvale znetvořující jizvy. Přestože se nejedná o život ohrožující 

onemocnění, má akné z kosmetologického hlediska výrazný dopad na psychiku 
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pacienta. Z akné vzniklá úzkost, deprese a stud dále ovlivňují celkovou kvalitu života 

pacienta, jeho zaměstnání, mezilidské vztahy a sebevědomí. Někteří pacienti mohou mít 

i sebevražedné myšlenky (Rulcová 2005, Nevoralová et al. 2016, Thiboutot a Zaenglein 

2019). 

 

3.2. Epidemiologie 

Akné se vyskytuje ve všech zemích světa, u všech ras obyvatelstva, častost výskytu 

akné se však různí. Onemocněním trpí převážně adolescenti, kdy téměř všechny 

dospívající ve věku 15-17 let postihne nějakou měrou akné, z toho 15-20 % z nich trpí 

střední až závažnou formou akné. Prevalence akné se těžko odhaduje, jelikož definování 

akné a její závažnosti se mezi studiemi liší, navíc počty zkresluje dostupnost a užití 

přípravků v léčbě akné (Rulcová 2005, Williams et al. 2012). 

Na vzniku akné se podílejí především hormonální změny v pubertě, proto vzniká 

nejčastěji ve věku kolem 13-16 let, projevy trvají obvykle několik let a průběh bývá 

kolísavý. Většinou mizí do 21-23 let, nicméně ani přetrvání onemocnění do 25 let 

(přibližně 15 %), někdy až do 40 let (menší procento obyvatel) není neobvyklé. 

Při přetrvání akné do dospělosti bývají projevy většinou mírnější, někdy se může akné 

nově vyvinout až v dospělosti (Rulcová 2005, Jonáš a Strnadelová 1998). 

Akné postihuje obě pohlaví, prevalence se může lišit v závislosti na věku. U mužů 

převažuje výskyt akné v adolescentním věku, zatímco ženy trápí akné především 

v postadolescentním věku. Ženy bývají náchylnější k přetrvávání projevů akné 

(až ve 40 %) vlivem menstruačního cyklu nebo nevhodně zvolené pleťové kosmetiky 

(Thiboutot a Zaenglein 2019, Rulcová 2005). 

 

3.3. Etiopatogeneze 

Akné se řadí mezi multifaktoriální onemocnění, jelikož se na jejím vzniku podílejí 

jak vnitřní rizikové faktory, tak i vnější. To, s jakou závažností bude akné u daného 

jednotlivce probíhat, záleží především na součtu vnitřních rizikových faktorů, vnější 

působení nehraje většinou na vzniku tak zásadní roli, nicméně má přídatný negativní 

účinek na projevy akné (Rulcová 2005). 
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Mezi hlavní patofyziologické faktory přispívající ke vzniku akné patří zvýšená 

produkce kožního mazu, zrychlená a zvýšená tvorba zrohovatělých buněk, osídlení 

bakteriemi P. acnes a přítomný zánět (Obr. 2, Obr. 3). Genetika se podílí také určitou 

měrou na tvorbě akné (Young a Zito 2018, Vohradníková 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Hlavní patogenetické faktory vedoucí ke vzniku akné, modifikováno z: Suva 

et al. (2014) 

 

 

Obr. 3 Patogeneze akné, převzato z: Russell a Lam (2017) 

P. acnes 

Zvýšená 

tvorba 

kožního 

mazu 

Androgeny 

Abnormální folikulární keratinizace Zvýšená tvorba kožního mazu 

Obstrukce (zátka) 

Nezánětlivé léze (komedony) Zánětlivé léze  
P. acnes 
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Zvýšená produkce kožního mazu (seborea) 

Objevuje se u jedinců se zvýšenou aktivitou mazových žláz na androgeny, 

především dihydrotestosteron (hlavní androgen pilosebaceózní jednotky). Tyto 

hormony svým působením mazové žlázy často zvětšují a zvyšují tak jejich činnost. 

Za vznikem akné tak nestojí vždy jen zvýšené množství androgenů v séru, někdy 

postačí jen nadměrná citlivost receptorů mazových žláz na androgeny. Zvýšená 

produkce mazu je úměrná míře závažnosti akné, čím je vyšší produkce mazu, tím je 

závažnější forma akné (Rulcová 2005, Obstová 2015, Vohradníková 1998). 

Mazové žlázy jsou ovlivňovány především androgeny a estrogeny, ale působí na ně 

i další hormony (glukokortikoidy, hormony štítné žlázy). Androgeny přispívají 

k rychlejšímu dělení buněk v mazových žlázách, což vede ke zvýšené tvorbě mazu. 

Naopak estrogeny zabraňují přímo produkci mazu a snižují množství androgenů 

negativní zpětnou vazbou. Seboreou trpí tedy více muži než ženy. Během estrogenní 

fáze cyklu, při ovulaci, v těhotenství a laktaci dochází ke snížení produkce mazu 

a zmírnění tak projevů akné, zatímco v počátcích těhotenství a v luteální fázi cyklu 

dochází ke zhoršování projevů akné i seborey (Vohradníková 1998).  

Významné komponenty mazu jsou komedogenní (tvorba komedonů) a při jejich 

průniku do okolí vlasového folikulu se rozvíjí zánětlivá reakce (vlivem kolonizace 

bakterie P. acnes). Proto je důležité vyvarovat se mačkání komedonů, kdy hrozí 

prasknutí stěny folikulu, vylití mazu do okolních částí kůže a tvorba zánětu 

(Rulcová 2005). 

Od acne vulgaris je potřeba odlišit pacientky s projevy akné trpící syndromem 

polycystických ovárií, kdy se tvoří více androgenních hormonů a nejedná se tak 

o klasickou akné. Někdy je zvýšená produkce mazu a s tím spojené projevy akné 

způsobeny i užíváním např. anabolických steroidů (Yates 2005). 

Zrychlená a zvýšená tvorba zrohovatělých buněk (hyperkeratóza) 

Rohové buňky jsou vysoce přilnavé, čímž zamezují schopnosti odstraňování mazu 

z vývodů mazových žláz na povrch kůže. Zabráněním vypuzení mazu a zároveň 

i nahromaděných zrohovatělých buněk dochází k ucpávání pórů (vývodů mazových 

žláz), kdy se vytváří nejdříve okem neviditelné mikrokomedony, které jsou dále 

prekurzory pro komedony i zánětlivé léze (Rulcová 2005). 
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Kolonizace bakteriemi P. acnes 

V důsledku nahromadění vysokého množství mazu ve folikulu mazové žlázy 

dochází ke zvýšenému osídlení vývodu bakteriemi P. acnes. Bakterie produkují enzymy 

(lipázy, protézy), vlivem kterých dochází ke vzniku zánětu, tvorbě zánětlivých lézí 

(papuly, pustuly, noduly) a komedonů (Rulcová 2005, Chim 2016). 

Zánět 

Vzniká v důsledku podráždění volnými mastnými kyselinami a odpovědí na cizí 

součásti ve folikulu, kam patří antigenní podněty bakteriální stěny P. acnes, chemotaxe 

(monocyty, polymorfonukleáry) a prostaglandiny produkované bakteriemi P. acnes 

(Vohradníková 1998). 

Genetické predispozice (polygenně vázaná dědičnost) 

Akné je dědičné onemocnění, kdy genetické vlivy ovlivňují velikost a funkci 

mazových žláz, počet androgenů, citlivost na androgenní receptory a tvorbu keratinu. 

U jedinců s pozitivní rodinnou anamnézou tohoto onemocnění se většinou projevy akné 

objeví dříve a v závažnější podobě, trpí-li oba rodiče akné, je i větší riziko vzniku těžké 

formy akné (Bhate a Williams 2012, Rulcová 2005, Vohradníková 1998). 

Další faktory související se vznikem akné 

Mezi tyto faktory řadíme stres, který projevy akné u jedinců většinou zhoršuje 

(mazové žlázy reagují mimo androgeny i na kortikotropin uvolňující hormon, jehož 

produkce je stresem zvýšená). Dále sem patří chronická zácpa (hromadění toxinů 

v těle), infekce (gynekologické potíže, dlouhotrvající záněty krčních mandlí a horních 

dýchacích cest, zubní kazy a váčky), potraviny (kořeněná jídla, tučná strava, ořechy), 

sluneční záření a nesprávné mačkání projevů akné. Z vnějších vlivů sem řadíme 

kosmetické přípravky a chemické substance (Rulcová 2005, Chim 2016). 

Léky 

Do této skupiny patří jodidy, bromidy, chloridy, vitamin B12, steroidy, lithium 

a další. Více o této příčině bude zmíněno v klasifikaci akné (Akneiformní akné) 

(Rulcová 2005). 



8 

 

3.4. Klinický obraz 

Akné může být tvořena buď nezánětlivými lézemi (uzavřené a otevřené 

komedony), zánětlivými lézemi (papuly, pustuly, cysty, noduly, zánětlivé infiltráty), 

nebo kombinací obou. Za vznikem projevů akné stojí na začátku okem neviditelný 

mikrokomedon (Obr. 4), který je prekurzorem jak pro nezánětlivé, tak zánětlivé léze 

(Nevoralová 2012). 

 

Obr. 4 Vznik mikrokomedonu, převzato z: Rulcová (2005) 

 

Prvními známkami akné bývá zvýšená produkce mazu a přítomné komedony 

(otevřené a uzavřené) vznikající z neviditelných mikrokomedonů. Po uplynutí nějaké 

doby se komedony obvykle změní v zánětlivé léze (pomnožením bakterií P. acnes 

ve vývodu mazové žlázy), mohou však vzniknout i z mikrokomedonů (Obr. 5). Projevy 

akné nebývají doprovázeny svěděním, při hojení těžších zánětlivých projevů mohou 

zůstat na pokožce jizvy. U jedinců s tmavší pletí se může objevit pozánětlivá 

hyperpigmentace v důsledku vyšší tvorby melaninu vyvolané zánětem (Nevoralová 

2012, Cunliffe 2001, Rulcová 2005, Nevoralová et al. 2016). 

 

Obr. 5 Mikrokomedo a tvorba ostatních lézí, převzato z: Nevoralová et al. (2016) 
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Projevy 

 Nezánětlivé léze 

Uzavřené komedony (bílé) 

Póry jsou přikryty tenkou vrstvou kůže, kdy mrtvé kožní buňky a maz nemohou 

být odstraněny a hromadí se v podobě zátky pod kůží. Vyskytují se převážně na obličeji 

a projevy trvají okolo jednoho týdne, kratší dobu než projevy otevřených komedonů 

(https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/, 2020) 

Otevřené komedony (černé) 

Póry na povrchu pokožky zůstávají otevřené, což má za následek ztvrdnutí mazu 

uvnitř folikulu (oxidací mazu kontaktem se vzduchem). Černé zbarvení komedonů 

je pak výsledkem oxidace kožního pigmentu melaninu. Otevřené komedony se nejvíce 

tvoří na nose, bradě a čele, a to převážně na začátku puberty a během hormonálních 

změn (https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/, 

2020). 

 Zánětlivé léze 

Papuly 

Jsou obvykle první formou zánětlivé akné. Jedná se o malé (do průměru 5 mm), 

pevné a vyvýšené pupínky červené barvy neobsahující hnis. Papuly jsou citlivé 

na dotek, jelikož kolem nich je často zanícená tkáň (https://skinive.com/what-type-of-

acne-do-you-have-types-of-acne-explained/, 2020, Nevoralová et al. 2016).  

Pustuly 

Obsahují na rozdíl od papul bílé krvinky, které jsou zodpovědné za tvorbu hnisu 

při imunitní reakci proti bakteriím P. acnes. Pustuly se projevují doběla nebo dožluta 

zbarveným středem a okolí pustul bývá zanícené a citlivé na dotek. Pro představu jsou 

komedony, papuly a pustuly znázorněny na Obr. 6 (https://skinive.com/what-type-of-

acne-do-you-have-types-of-acne-explained/, 2020). 

Noduly (uzly) 

Noduly jsou známkami již závažného akné. Projevují se velkými, tuhými a velmi 

bolestivými hrboly zasazených hluboko v kůži (na rozdíl od papul, které jsou menší 

a méně bolestivé). Neobsahují hnis, nicméně mohou zůstat v kůži velmi dlouhou dobu. 

https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/
https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/
https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/
https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/
https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/
https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/
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Pokud dojde k prasknutí nodulu (samovolně nebo při mačkání), roznesou se zánětlivé 

léze do širšího okolí kůže a způsobí hluboké infekce. U těchto lézí hrozí riziko vzniku 

trvalých jizev (https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-

explained/, 2020, Nevoralová et al. 2016). 

Cysty 

Léze jsou bolestivé a vytváří se hluboko pod kůží na rozdíl od povrchových 

pupínků (papuly, pustuly). Jsou podobné uzlům, avšak cysty obsahují hnis. Nemusí se 

objevovat jako pupínky, mohou vypadat jako oteklé, červené a obrovské zduřeliny 

na kůži. Jedná se o nejhůře léčitelné zánětlivé léze akné (https://skinive.com/what-type-

of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/, 2020). 

 

Obr. 6 Shrnuté typy aknózních lézí, převzato z: Thomas (2019) 

 

3.5. Klasifikace acne vulgaris 

Abychom mohli úspěšně vyléčit akné, je důležité správně rozpoznat 

a diagnostikovat daný typ akné. Při diagnostice nás zajímá nejenom závažnost 

onemocnění, zda se jedná o lehkou nebo těžkou formu akné, ale především zjištění 

příčiny vzniku akné (Schell 1991). 

Ačkoliv projevy mohou být velmi podobné u různých typů akné, příčiny vzniku 

bývají mnohdy odlišné. Podobnost projevů je dána tím, že jsou postihnuty pokaždé 

stejné části kůže – folikuly mazových žláz. Na vzniku akné se většinou nepodílí jen 

https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/
https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/
https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/
https://skinive.com/what-type-of-acne-do-you-have-types-of-acne-explained/
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jedna příčina, ale součet více faktorů vedoucích následně k aknózním projevům. 

Příčinné faktory se podílejí různou měrou na rozvoji jednotlivých druhů akné, 

kdy např. u jednoho typu akné je hlavní příčinou silně zvýšená tvorba mazu, 

kdežto u jiného typu akné za vznikem stojí aknegenní podněty (Schell 1991). 

Pokud bychom akné léčili jen na základě závažnosti bez rozpoznání typů akné, 

léčba by byla u daného pacienta neúspěšná. Vysvětlení je následující: symptomaticky 

bychom pouze mírnili klinické příznaky akné, léčba by ale nebyla zaměřena 

na odstranění příčiny vzniku akné, proto by se onemocnění stále vracelo (Schell 1991). 

 

3.5.1. Klasifikační systémy 

Neexistuje žádný univerzální systém pro klasifikaci acne vulgaris, jelikož je 

náročné takový systém kvůli rozmanitosti klinických projevů akné zavést. I když bylo 

popsáno přes 25 různých hodnotících metod, žádná z nich nebyla ustanovena 

za prioritní, proto je někdy obtížné projevy akné vizuálně hodnotit. Navíc mnoho metod 

není validovaných, proto se výsledky nedají ani porovnávat mezi sebou. K přesnému 

vyhodnocení akné dále přispívá správné osvětlení, vhodná poloha pacienta a příprava 

pleti před diagnostikou (oholení vousů u mužů, odstranění make-upu u žen), mimo 

to i přidání palpační techniky k vizuální kontrole (Nast et al. 2012). 

Podle závažnosti akné u nás převládá dělení podle Plewiga a Kligmana, 

o kterém bude zmíněno více u forem acne vulgaris (Nevoralová et al. 2016). 

Ačkoliv bylo popsáno mnoho metod ke kategorizaci akné, v klasifikaci dominuje 

Leedsova technika. Ta zahrnuje dvě měření zabývající se stanovením počtu lézí 

a určením stupně závažnosti akné v oblasti hrudníku, zad a obličeje. Forma akné se 

hodnotí palpačně a zároveň vizuálně pomocí ilustrací znázorňujících jednotlivé stupně 

akné. Sčítací metoda zahrnuje počítání nezánětlivých a zánětlivých lézí, povrchových 

papul a pustul a hlubokých zánětlivých lézí. Podle závažnosti akné je pacient zařazen 

do stupně od 0 (bez lézí) do 10 (velmi závažné akné), stupeň 0 až 2 je dále dělen 

v intervalech 0,25. Pro minimální projevy akné vypovídá hodnota 0,25-1,5 na stupnici, 

hodnota 1,5 a vyšší odpovídá klinicky viditelnému akné (Nast et al. 2012, Nevoralová 

et al. 2016). 

Další široce rozšířenou klasifikační metodou je dělení akné na lehkou, středně 

těžkou a těžkou formu. Pacient je zařazen do jedné z těchto forem na základě 
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dominujících lézí. Komedony značí mírnou formu, papuly a pustuly jsou 

charakteristické pro středně těžkou formu a noduly pro těžkou formu akné. Nicméně 

dělení podle typu lézí nestačí, je důležité znát i počet lézí z důvodu, že pacient 

se stovkami komedonů na tom může být hůře, než pacient se třemi noduly (Plewig 

a Kligman 2000). 

EU Guidelines Group (Evropská skupina pro vytváření doporučených postupů) 

rozděluje akné do 4 skupin podle aktivity onemocnění: 

 komedonická akné – výskyt komedonů, nanejvýš 1 papula; 

 lehká – středně závažná papulopustulózní akné – výskyt málo (lehká) 

až mnoho (střední) nezánětlivých lézí, ne více jak 20 papul; 

 těžká papulopustulózní akné, středně závažná nodulocystická akné – 

výskyt nezánětlivých lézí v jakémkoliv počtu, více jak 21 papul, pár 

nodulů; 

 závažná nodulocystická akné, konglobátní akné – charakteristické 

výskytem cyst, absedujících nodulů a zánětlivých infiltrátů (Nevoralová 

et al. 2016). 

Klasifikačních systémů hodnotících závažnost akné existuje celá řada a každý 

z autorů rozděluje akné trochu jinak, proto jsou uvedeny jen některé z nich. 

 

3.5.2. Formy acne vulgaris podle závažnosti 

Acne vulgaris je jedním z typů akné zapříčiněnou dispozicemi zevnitř. 

Ke klasifikaci závažnosti akné se u nás nejčastěji využívá dělení podle Plewiga 

a Kligmana, kteří rozdělují acne vulgaris podle dominujících lézí na 4 hlavní formy, 

které se mohou dále dělit podle počtu lézí na další stupně (Nevoralová et al. 2016, 

Rulcová 2005). 

 Komedonická akné (Acne comedonica) 

Je nezánětlivá a zároveň nejlehčí forma akné, projevující se výskytem otevřených 

a uzavřených komedonů (Obr. 7 a Obr. 8), kdy počet zánětlivých lézí na polovině 

obličeje nepřesáhne 5. Komedonickou akné lze dále dělit dle závažnosti podle počtu 

komedonů na 4 stupně: 

I. méně než 10 komedonů na polovině obličeje; 
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II. 10-25 komedonů na polovině obličeje; 

III. 26-50 komedonů na polovině obličeje; 

IV. více než 50 komedonů na polovině obličeje. 

Vyskytuje se především v období puberty, většina pacientů s komedonickou akné 

spadá do stupně I a II. Dospívající ve vyšším věku jsou někdy náchylnější k větší tvorbě 

komedonů a mohou trpět i stupněm III a IV. Akné bývá nejprve patrná na nose, čele 

a po delší době i na bradě. Nemusí vždy přejít do zánětlivé fáze (papulo-pustulózní 

akné), někdy úplně vymizí bez rozvinutí do závažnějších forem (Nevoralová et al. 2016, 

Schell 1991, Plewig a Kligman 2000). 

     

Obr. 7 a Obr. 8 Komedonická akné – otevřené komedony (vlevo), uzavřené 

komedony (vpravo), převzato z: Habif et al. (2011) 

 

 Papulopustulózní akné (Acne papulopustulosa) 

Tato forma se řadí již mezi zánětlivá akné, z tohoto důvodu spadá i do hůře 

probíhající formy acne vulgaris. Mezi typické zánětlivé léze pro tuto formu patří 

především pustuly (hnisavé puchýřky) a papuly (uzlíky, pupínky) (Obr. 9), na jejichž 

vzniku má podíl bakterie P. acnes, dále se mohou vyskytovat komedony. I tuto formu 

lze na základě počtu pustul a papul rozdělit do 4 stupňů: 

 

I. 6-10 papul a/nebo papulopustul na polovině obličeje; 

II. 10-20 papul a/nebo papulopustul na polovině obličeje; 

III. 21-30 papul a/nebo papulopustul na polovině obličeje; 

IV. více než 30 papul a/nebo papulopustul na polovině obličeje. 
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Vyšší stupně se vyznačují větším počtem rozsáhlých, hlubokých a trvalých pustul, 

nicméně bývají doprovázeny zpravidla menším počtem komedonů. U pacientů, kteří již 

trpí papulopustulózním akné, se často vyvine konglobátní akné s bolestivými 

zanícenými uzly (Plewig a Kligman 2000, Schell 1991, Nevoralová et al. 2016, Rulcová 

2005, Chim 2016). 

 

Obr. 9 Papulopustulózní akné, převzato z: Rulcová (2005) 

 

 Nodulocystická akné 

Je charakteristická přítomností nodul a cyst v počtu menším než 5 na polovině 

obličeje (Obr. 10). Dále jsou přítomny komedony, papuly a pustuly (Nevoralová et al. 

2016). 

 Konglobátní akné (Acne conglobata) 

Patří k vzácným, avšak k nejtěžším formám acne vulgaris, pro kterou jsou typické 

bolestivé abscedující noduly, zánětlivé infiltráty, cysty, společně s dalšími běžnými 

projevy akné předchozích forem (komedony, hnisavé puchýřky, zanícené uzlíky). Rudé 

zánětlivé uzly se mezi sebou často spojují píštělovými chodbami a často z nich vytéká 

krvavý hnis nebo maz. Kůže postižena touto formou akné může na první pohled 

připomínat hmyzí štípance (Obr. 11). 
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Obr. 10 a 11  Nodulocystická akné (vlevo), převzato z: Yates (2005) a konglobátní 

akné (vpravo), převzato z: Zouboulis a Bettoli (2015) 

 

Těžký průběh acne conglobata, který trvá obvykle desítky let, většinou zanechává 

rozsáhlé ohavně vypadající jizvy. Touto formou akné trpí častěji muži ve věku 20-30 let 

a může přetrvávat až do 60 roku života. Nejvíce bývá postižena oblast ramenního 

pletence, trupu až s rozšířením na hýždě, obličej bývá v porovnání s běžnou akné 

postižen méně (Nevoralová et al. 2016, Schell 1991, Nast el al. 2012). 

 

3.5.3. Další varianty a formy akné 

Formy akné podmíněné dispozicemi zevnitř (endogenně) 

Kromě acne vulgaris, o které jsem se zmínila již výše, sem patří i jiné varianty 

akné. 

 Zvláštní a závažné formy akné (acne conglobata, navíc s výskytem 

dalších zánětlivých projevů s lokalizací netypickou pro akné) 

Mezi závažné formy akné postihující pouze dospělé osoby řadíme acne inversa, 

kterou dále dělíme na acne tetrada a acne pentada. Často bývá v kombinaci s acne 

conglobata, avšak projevy akné se vyskytují na netypických místech, především 

v intertriginózních lokalizacích (oblasti vlhké zapářky). U těžkého průběhu můžeme 
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vidět píštělové chodby ve slabinách, podpaží, oblasti genitálu a kolem řitního otvoru. 

Pro acne tetrada jsou typické píštěle s hnisavou sekrecí, zatímco u acne pentada může 

mimo to docházet i k tvorbě vřídků ve vlasech s následným jizvením (Rulcová 2005). 

Acne fulminans, označovaná také jako „akutní horečnatá vředovitá konglobátní 

akné se zánětem kloubů“, patří k nejzávažnějším formám akné. Trpí jí většinou chlapci 

kolem 17 let a při léčení je nutná hospitalizace, naštěstí se objevuje vzácně. 

Pro acne fulminans je charakteristický náhlý a zároveň nečekaný začátek projevů 

lokalizovaných na netypických místech, a to na bércích, pažích a předloktí. Vředy jsou 

dále doprovázeny bolestí a otokem kloubů, bolestí svalů, horečkou, nevolností 

a hubnutím. V laboratorních testech bývá zvýšený počet bílých krvinek a zvýšená 

sedimentace červených krvinek, které v těle značí probíhající zánět, infekci (Rulcová 

2005, Vohradníková 1998). 

 Další běžné formy akné 

Na vzniku této akné se podílí převaha určité příčiny, na jejímž základě je i daný typ 

akné pojmenovaný.  

Acne neonatorum postihuje novorozence, častěji chlapce. Projevuje se výskytem 

komedonů (uzavřených i otevřených) převážně na obličeji (tváře, brada, čelo, oční 

víčka), nicméně se mohou objevit i papuly a pustuly, vzácně cysty a noduly. 

Provokujícím faktorem pro vznik této formy akné je přestup hormonů matky nebo léčiv 

(antiepileptika) transplacentárně do krevního oběhu plodu. Vyznačuje se mírným 

průběhem, projevy vymizí do několika měsíců i bez léčby (Rulcová 2005, Nevoralová 

et al. 2016). 

Acne infantum je další forma akné postihující více chlapce než dívky se vznikem 

projevů mezi 3. až 16. měsícem života. Vyznačuje se přítomností komedonů, papulek, 

pustulek a nodul s lokalizací převážně na tvářích. Projevy mohou vymizet během 

1-2 let, ale většinou akné ustoupí až ve 4-5 letech života, výjimečně může přetrvávat 

až do puberty. Faktorem vedoucím ke vzniku této formy akné bývá hormonální 

dysbalance, rodinná dispozice a genetika. Na rozdíl od acne neonatorum je léčba tohoto 

typu akné dlouhodobá (Rulcová 2005, Nevoralová et al. 2016, Vohradníková 1998). 

Předmenstruační akné se objevuje obvykle u mladších žen v druhé půlce 

menstruačního cyklu kvůli hormonálním změnám, po menstruaci projevy obvykle mizí. 

Hormony zvýšená tvorba mazu je zodpovědná za vznik zanícených pupínků, 
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objevujících se zejména po stranách tváří u vlasů a na bradě, současně se v tomto 

období i více mastí vlasy (Rulcová 2005, Schell 1991). 

Acne excorieé se řadí mezi nepravá akné, která vzniká po vymačkávání 

a seškrabávání dříve malých nepatrných pupínků komedonické akné. Mírné projevy 

se tak mění v zánětlivé v důsledku zanesení infekce, hojení je pomalé s následným 

vytvořením pigmentových jizev. Při léčbě tohoto typu akné musí nejprve pacienti 

přestat pupínky vymačkávat a sami si tak pleť zhoršovat, jedině tak lze dojít k vyléčení 

této akné. Postihuje především mladé dívky a ženy, které jsou i s drobnými pupínky 

nespokojené, největší vliv na vzniku má psychika (Rulcová 2005). Nevoralová et al. 

(2016) řadí acne excorieé mezi exogenní akné. 

Acne tropicalis je formou konglobátní akné náchylné navíc k hnisavým projevům. 

V důsledku zvýšeného pocení při pobytu v tropech buď zhoršuje mírnou formu akné, 

nebo nově přispívá k rozvoji akné. Její zařazení je uváděno rozdílně, je na hranici mezi 

endogenní a exogenní akné (Vohradníková 1998, Nevoralová et al. 2016). 

Akné dospělých žen (Acne postpubertalis) postihuje ženy obvykle po 20.-25. roce 

věku, v klinickém obraze jsou patrné tuhé zánětlivé uzle hlouběji v kůži lokalizované 

na bradě, nad horním rtem a kolem dolní čelisti. Projevy se obvykle zhoršují pár dní 

před menstruací, stejně se tak akné může zhoršovat nebo nově vzniknout po užívání 

některých antikoncepcí s gestagenní složkou. Lokální léčba obvykle není úspěšná 

(Rulcová 2005, Vohradníková 1998). 

Maskulinizující syndrom (Acne androgenica) vznikající na podkladě 

nadprodukce androgenních hormonů (gynekologické komplikace, syndrom 

polycystických ovárií, nádory nadledvin nebo ovárií, onemocnění nadledvin) se mimo 

závažnější formy akné projevuje hirsutismem, ochlupením typickým pro muže, 

vypadáváním vlasů a zvýšeným mazotokem (Rulcová 2005, Vohradníková 1998). 

SAPHO syndrom se skládá z více klinických jednotek (z konglobátní akné, 

palmoplantární pustulózy, hyperostózy a osteitidy) většinou na skloubení mezi klíční 

a hrudní kostí (Vohradníková 1998). 
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Formy akné podmíněné dispozicemi zevně (exogenně) 

Ke vzniku této formy akné přispívají některé látky po styku s pokožkou 

nebo se vlivem těchto látek může zhoršit endogenně způsobené akné (Rulcová 2005, 

Nevoralová et al. 2016). 

 Kosmetická akné (Acne cosmetica) 

Vyskytuje se individuálně v závislosti na míře citlivosti kanálku ve folikulu 

mazové žlázy na přípravky s komedogenními látkami (dispozice ke vzniku komedonů). 

Dalším rizikovým faktorem je dlouhodobé používání přípravků na pokožce, především 

pokud určitá část těla přichází do styku s těmito prostředky velmi často (tváře, líce, 

čelo). Jelikož kosmetické přípravky používají převážně ženy, trpí i častěji tímto typem 

akné. 

Akné mohou vyvolat pleťová mléka, kosmetické krémy, vazelína, parafínový olej, 

mastné kyseliny, lanolin, některé opalovací krémy, ale i nadměrné používání některých 

mýdel a detergentů (Rulcová 2005, Schell 1991, Vohradníková 1998). 

 Akné z čisticích prostředků 

Je způsobena častým mytím pleti (4x denně i častěji) z důvodu zbavení se mastnoty 

obličeje. Aknózní projevy se ale ještě více zhoršují substancemi v mýdlech (Rulcová 

2005). 

 Acne venenata infantum 

Komedonické projevy se objevují u malých dětí a kojenců po nadměrném mazání 

různými krémy, mastmi a oleji, nejčastěji v oblasti tváří a čela. Je nezbytné myslet 

i na tuto variantu akné při diagnostice acne neonatarum a acne infantum (Nevoralová 

et al. 2016). 

 Mallorca acne (Acne aestivalis) 

Je zapříčiněna pobytem v dusné, horké, slunečné oblasti, kdy buď akné náhle 

vznikne, nebo se stávající akné v těchto podmínkách zhorší. Mohou k tomu napomáhat 

i nevhodně zvolené opalovací krémy, nadměrné pocení a zesílení rohovinové vrstvy 

kůže v souvislosti s UV zářením. Projevuje se drobnými papulami (1-3 mm) v oblasti 

čela, krku, hrudníku a ramenou. Ke zlepšení obvykle dochází po návratu od moře, 

vymizí obvykle do 2 měsíců (Rulcová 2005). 
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 Acne mechanica 

Komedony a papulopustuly se vytváří na místech, kde dochází po delší dobu 

k tření, např. u houslistů na krku, akné pod čelenkou – „hippies  acne“, dále v místě 

pasu a ramenou (Vohradníková 1998, Nevoralová et al. 2016). 

Akné z povolání (Acne profesionalis) zahrnuje 3 typy akné – olejová, dehtová 

a chlorakné, vznikající po delším kontaktu kůže s komedogenními chemickými látkami 

(Rulcová 2005). 

 Akné olejová (Acne oleosa) 

Vzniká po kontaktu zašpiněného pracovního oděvu s částí těla nebo přímo 

působením látky na kůži. Mezi tyto provokační látky řadíme ropné deriváty - petrolej, 

technické a mazací oleje, minerální oleje a vazelínu. Nejčastěji se s ní setkáváme 

u mechaniků, soustružníků, vrtačů, frézařů, kteří trpí pseudokomedony a pupínky 

převážně v oblasti stehen, obličeje, předloktí a paží (Rulcová 2005, Vohradníková 1998, 

Jonáš a Strnadelová 1998). 

 Akné dehtová (Acne picea) 

Mezi dehty způsobující akné řadíme uhelné a dřevní dehty, často jí trpí asfaltéři. 

Projevuje se především komedony, mohou se objevit i pigmentace a neštovičky 

(Rulcová 2005, Vohradníková 1998). 

 Chlorakné (Acne chlorina) 

Charakteristické pro tento typ akné je tvorba komedonů (otevřených i uzavřených), 

po styku kůže s chlorovanými aromatickými uhlovodíky (např. chlorované naftaleny) 

obsažených např. v lacích, olejích a barvách nebo po vdechnutí jejich výparů. Vyskytuje 

se převážně u pracovníků, kteří přijdou s těmito látkami více do styku, např. elektrikáři 

izolující kabely voskovými látkami, používání látek proti plevelu a výroba herbicidů, 

automechanici, asfaltéři, frézaři (Rulcová 2005, Vohradníková 1998). 

 Akné vyvolaná fyzikálními faktory 

S tímto typem akné se setkáváme především u starších osob vystavených 

nadměrnému slunečnímu, ale i ionizujícímu záření (rtg záření, kobalt). Projevuje 

se stařeckými solárními komedony především kolem očí, na tvářích a šíji, tedy 

v místech největšího vystavení slunečnímu záření (Rulcová 2005). 
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Akneiformní akné (Acne medicamentosa) 

Důvodem vzniku této formy akné (pseudoakné) bývají vedlejší účinky některých 

léčiv, nicméně nebývají časté. Vznik je náhlý, nejdříve se vytváří papuly a pustuly 

a až poté komedony. Mezi riziková léčiva patří přípravky obsahujících brom, jód, 

barbituráty, sedativa, lithium, antiepileptika, nidrazid, dále vitaminy B6, B12 (injekční 

formy), fotochemoterapie aj. Užívání těchto přípravků převládá u dospělých pacientů, 

proto i touto formou trpí převážně dospělí. Pokud za projevy akné může daný lék, 

po vysazení přípravku dochází pomalu k vymizení projevů samo (Rulcová 2005, 

Vohradníková 2000, Schell 1991, Nevoralová et. al 2016). 

 Akné bromina, jodina 

Při déletrvající léčbě přípravky obsahujících jód (přípravky proti kašli, na štítnou 

žlázu, vzácně jod zevně k dezinfekci) nebo brom vznikají projevy podobné acne 

vulgaris se stejnou lokalizací projevů. Od acne vulgaris se liší tím, že jsou přítomny 

pouze papuly a pustuly bez komedonů (Jonáš a Strnadelová 1998, Leibold 1995). 

 Akné steroidní (Acne steroidea) 

Užíváním steroidů ve formě tablet, ale i ve formě sprejů při léčbě astmatu, dochází 

často k náhlému vzniku menších pupínků v oblasti obličeje, trupu a zad. Akné se může 

objevit i po zevní aplikaci krémů a mastí s kortikosteroidy. 

S většími zánětlivými uzly v oblasti zad a trupu se můžeme setkat u některých 

sportovců užívajících anabolika (Rulcová 2005). 

 Acne cortisonoidica neboli periorální dermatitida 

Tato forma akné se vyvíjí při dlouhodobé aplikaci lokálních přípravků 

s kortikosteroidy. Při objevení drobných růžových pupínků nedochází při aplikaci 

kortikosteroidního přípravku ke zlepšení, ale projevy se ještě více zhoršují a z acne 

steroidea vzniká periorální dermatitida. Zpočátku se projevy vyskytují na bradě, kolem 

rtů a nosu, s další aplikací se rozšiřují na celý obličej. Kromě aknózních projevů 

dochází ke ztenčení kůže a rozšíření cév, které se projeví jako zarudnutí kůže. 

Může vzniknout i po aplikaci některých zubních past a krémů (Rulcová 2005, 

Schell 1991). 
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3.5.4. Diferenciální diagnóza 

Acne rosacea (růžovka) 

Objevuje se obvykle ve středním až starším věku na rozdíl od acne vulgaris, 

pro kterou je typický výskyt v adolescentním věku. V klinickém obraze převládají 

projevy jako erytém, rozšíření kapilár (telangiektázie) a květákovité zvětšení nosu 

(rhinophyma) (Federman a Kirsner 2000, Rulcová 2005). 

Gramnegativní bakteriální folikulitida 

Vzniká často u imunokompromitovaných jedinců nebo při dlouhodobější terapii 

širokospektrými antibiotiky, která sice snižují množství bakterií P. acnes, ale zároveň 

mohou vést k přemnožení gramnegativních bakterií (Escherichia coli, Proteus, 

Klebsiela, Enterobacteriacae). Takto vzniklé pustuly a papuly neodpovídají na stávající 

terapii, je potřeba udělat kultivaci a změnit antibiotikum podle citlivosti 

gramnegativních bakterií (ampicilin, klindamycin, trimethoprim + sulfamethoxazol) 

(Federman a Kirsner 2000, Vohradníková 1998). 

Periorální dermatitida 

Projevuje se papulami a pustulami na začervenalé pokožce nejčastěji v nasolabiální 

rýze, na bradě a horním rtu. Příčinným faktorem vzniku bývají obvykle lokální 

kortikosteroidy (Federman a Kirsner 2000). 

Pityrosporum folliculitis 

Projevy podobné akné převládají v oblasti trupu (Suva et al. 2014). 

 

3.6. Farmakoterapie 

Existují sepsané postupy pomáhající lékařům i pacientům v doporučení vhodně 

zvolené terapie daného typu akné. Cílem těchto postupů je lepší péče o pacienty trpících 

akné, snížení tvorby jizev včasnou účinnou systémovou terapií u závažné akné, podpora 

adherence k léčbě, která je klíčová pro úspěšnou léčbu, snížení vzniku bakteriální 

resistence. Pro adherenci je důležité, aby pacienti věděli, za jakou dobu nastoupí účinek 

léčiva, jak bude terapie dlouho trvat, posloupnost léčebných technik a prostředků, 

maximální dosažitelný efekt, vliv na kvalitu života a zároveň informovanost 

o nežádoucích účincích, které mohou pacienti očekávat (Nast et al. 2012). 
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Cílem terapie je zhojení přítomných komedonů a zánětlivých lézí (papuly, pustuly, 

cysty, uzly) a zároveň zabránění vzniku nových komedonů a zánětlivých projevů 

zasažením do jednoho nebo více ze čtyř hlavních patogenetických faktorů vedoucích 

ke vzniku akné (zvýšená produkce kožního mazu, folikulární hyperproliferace, bakterie 

P. acnes a zánět). Pro zvolení vhodné terapie je potřeba znát co nejvíce informací 

o daném pacientovi a vzniku akné.  

Podle typu a závažnosti akné se zvolí druh léčivého přípravku s potřebným 

mechanismem účinku (MÚ), podle typu pleti (mastná, suchá) se vybere hlavní základ 

lokálního přípravku (gel, mast, krém, roztok). Pokud jsou přítomné jizvy, nasadí 

se účinnější léčba (isotretinoin). Zjistí se, jak pacient pečuje o pleť, a zda se již dříve 

s akné léčil (úspěšná/neúspěšná léčba), jakou používal kosmetiku a léky (po přerušení 

užívání se akné může sama vytratit i bez další léčby). Dále se zjistí vliv akné 

na psychiku pacienta (agresivnější léčba – isotretinoin, psychologické služby), historie 

menstruačního cyklu a příznaků hyperandrogenismu (laboratorní testy, hormonální 

léčba) (Rulcová 2005, Graber 2020). 

Terapie akné je zpravidla dlouhodobá záležitost, kdy nestačí jen krátkodobé 

podávání léku do zlepšení projevů, a pak s terapií skončit. Je nutná udržovací terapie, 

jelikož po 1-2 měsících od ukončení léčby většinou dochází k navrácení projevů akné, 

jaké byly před započatou léčbou (Rulcová 2005). 

 

3.6.1. Topická léčba (lokální) 

Léčbu lokálními přípravky zahajujeme v případě mírné (komedonické) až středně 

závažné (papulopustulózní) formy akné, dále se užívá jako přídatná léčba k celkové 

terapii těžších zánětlivých forem akné nebo jako udržovací léčba u nodulocystické akné 

(Leyden 2003, Johnson a Nunley 2000). 

Lokální přípravky jsou schopny potlačit některé ze čtyř hlavních patogenetických 

faktorů stojících za vznikem akné, kam patří nadměrná tvorba kožního mazu, ztluštění 

svrchní vrstvy kůže, mikrobiální osídlení a zánět. V současné době dostupná lokální 

léčiva mají vliv alespoň na jeden z těchto zmíněných hlavních faktorů, nicméně žádné 

z nich neúčinkuje na všechny čtyři faktory. Pro větší efekt se tedy kombinují 

mezi sebou topická léčiva s odlišným MÚ, navíc často disponují dalšími doplňkovými 

vlastnostmi. Fixní kombinace nejen zvýší účinnost léčby, zamezí vzniku rezistence, 
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ale i zlepší adherenci k léčbě, především u mladých pacientů (Gollnick a Schramm 

1998, Kubba et al. 2009a, Mays et al. 2012). 

Při výběru topického přípravku bereme v úvahu nejen typ lézí (zánětlivé, 

nezánětlivé), formu akné a MÚ léčiv (keratolytický, antimikrobiální, protizánětlivý), 

ale i charakter kůže a věk pacienta, dále nás zajímá i nadměrná spotřeba steroidů, 

těhotenství nebo výskyt podrážděné kůže (Kubba et al. 2009a). 

Jednotlivé topické přípravky se liší svým MÚ, zasahují odlišně do patogeneze 

akné. Mohou působit jako: 

 keratolytika (změkčují rohovou vrstvu pokožky), patří sem kyselina 

salicylová, kyselina azelaová, retinoidy a chemické dráždivé látky; 

 komedolytika (upravují rohovatění kůže a snižují lepivost buněk uvnitř 

folikulu), patří sem retinoidy; 

 antibakteriální látky (zabraňují růstu bakterie P. acnes), patří sem azelaová 

kyselina, benzoylperoxid, lokální antibiotika; 

 protizánětlivé látky (potlačují zánět), patří sem adapalen, azelaová kyselina 

(Johnson a Nunley 2000, Graber 2020). 

Podle Johnson a Nunley (2000) nemá terapie topickými přípravky vliv na potlačení 

tvorby kožního mazu. Mikkelsen et al. (2011), ale uvádí, že lokální retinoidy 

a benzoylperoxid mohou snížit produkci kožního mazu. 

Topická léčiva účinkují jen na místech, kam jsou aplikována. Snižují vývoj nových 

lézí, proto je lepší nanést přípravek na celou postiženou oblast, nikoliv jen na samotné 

léze, tím se zabrání vzniku nových projevů i z neviditelných mikrokomedonů. V místě 

aplikace se může objevit podráždění kůže, které je jedním z hlavních nežádoucích 

účinků (NÚ) těchto léčiv. Nicméně NÚ můžeme předejít počáteční nižší dávkou 

přípravku s postupným navyšováním dávky nebo frekvence podávání. Ze začátku 

terapie se doporučuje nanést jen malé množství přípravku na malou plochu po dobu 

tří dnů, a pokud se u pacienta neobjeví nějaká hypersenzitivní reakce, může se 

pokračovat v aplikaci přípravku podle doporučení lékaře.  

Kromě cíle zásahu v patogenezi je dobré brát v úvahu i charakter postižené kůže. 

Pro mastnou kůži volíme přípravky ve formě gelů, roztoků, dále nasáklé polštářky 

s léčivy a omývání, které mají tendenci kůži vysušovat. Naopak pro suchou kůži lehce 
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náchylnou k podráždění zvolíme pleťové vody, krémy a masti (Kraft a Freiman 2011, 

Williams et al. 2012, Kubba et al. 2009a, Chim 2016). 

Při topické terapii je důležité pacienta poučit, že je nezbytné přípravek nanášet 

pravidelně nejen během akutní formy akné, ale i ve fázi udržovací a preventivní. 

U topických léčiv je potřeba delší aplikace, než se projeví účinky léčby. Obvykle 

se vyžaduje alespoň šest až osm týdnů pro viditelné zlepšení akné, pokud je potřeba, 

může se pokračovat v aplikaci i několik let (Kraft a Freiman 2011, Kubba et al. 2009a). 

Pokud zvolíme kombinaci topických léčiv (ne fixní kombinace), je nutné dodržovat 

mezi aplikacemi lokálních přípravků alespoň půlhodinový interval (i před nanesením 

make-upu půlhodinový odstup). Nejdříve se nanáší léčivý přípravek ve formě roztoku, 

až poté gel, krém, mast nebo pasta (Rulcová 2005). 

Nejčastěji předepisovanými léčivy k topické léčbě akné jsou lokální retinoidy 

a antibiotika, dále benzoylperoxid (BZO), kyselina azelaová, kyselina salicylová a alfa 

hydroxykyseliny (AHA) (Leyden 2003). 

 

Přehled léčiv užívaných při topické léčbě 

Lokální antibiotika 

Jsou účinná na zánětlivé projevy mírné až středně těžké formy akné snížením počtu 

bakterií P. acnes. Navíc snižují procentuální zastoupení volných mastných kyselin 

v povrchových lipidech. Na nezánětlivé projevy však působí méně efektivně 

než topický BZO (Federman a Kirsner 2000). 

Mezi efektivní a dobře snášené zástupce lokálních antibiotik řadíme erythromycin 

a klindamycin, které účinně snižují počty papul a pustul u pacientů se zánětlivou akné. 

V topických přípravcích jsou obsažené v 1-4% koncentraci, navíc s přidáním zinku 

nebo bez něho. Jejich dlouhodobé užívání však v posledních letech ukázalo nárůst 

rezistence na kmeny bakterií P. acnes. Dalšími, avšak méně užívanými antibiotiky, jsou 

topický chloramfenikol a tetracykliny, se kterými se ale pro svoji nižší účinnost 

a některé vedlejší účinky nesetkáme v léčbě akné tak často. Všechna zmíněná 

antibiotika působí bakteriostaticky a zároveň protizánětlivě potlačením produkce lipázy 

bakterie P. acnes a inhibicí chemotaxe leukocytů (Lai a Mercurio 2009, Clark 2009, 

Federman a Kirsner 2000, Drucker 2012, Fox et al. 2016, Rathi 2011). 
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Pokud je předepsaná monoterapie lokálními antibiotiky, neměla by léčba 

přesáhnout dvanáct týdnů. Nicméně by antibiotika v monoterapii být užívaná neměla, 

ale použita v kombinaci s dalšími topickými léčivy, které zabraňují vzniku antibiotické 

resistence (BZO, azelaová kyselina, zinek) a zároveň zvyšují účinnost proti komedonům 

a zánětlivým lézím (topické retinoidy). Pokud jsou zánětlivé projevy dostatečně 

vyléčené, je žádoucí léčbu lokálními antibiotiky ukončit, aby se předešlo rezistenci 

bakterií. Dále je důležité vyhnout se kombinaci topického a systémového antibiotika 

(Lai a Mercurio 2009, Clark 2009, Fox et al. 2016). 

 Klindamycin 

Klindamycin (Obr. 12) patří do skupiny linkosamidů a svým MÚ zabraňuje syntéze 

proteinů navázáním na ribozomální podjednotku 50S citlivých bakterií. Tím snižuje 

počet bakterií P. acnes ve vývodu mazových žláz i na povrchu kůže (Pastuszka 

a Kaszuba 2012, SPC Acnatac, http://www.sukl.cz/, 2020). 

 

Obr. 12 Struktura klindamycinu, převzato z: https://www.medchemexpress.com/ 

(2020) 

Pro topickou léčbu akné existují pouze kombinované přípravky 

s 1% klindamycinem, nenajdeme ho v přípravku samostatně. Je buď v kombinaci 

s 5% benzoylperoxidem (DUAC 1% gel) nebo s 0,025% tretinoinem (ACNATAC 

1% gel) (SPC Acnatac, Duac, http://www.sukl.cz/, 2020). 

 

Kombinace klindamycin/tretinoin 

Klindamycin má antibakteriální účinek, snižuje tedy počet bakterií P. acnes, 

zároveň působí i protizánětlivě. Tretinoin obsažen v přípravku zvyšuje účinnost 

v terapii akné jiným zásahem do patogeneze, snižuje folikulární keratinizaci a tím 

zabraňuje tvorbě mikrokomedonů a komedonů. Jejich kombinace se tedy ukázala být 

účinnější, než aplikace jednotlivých látek a působí zároveň na zánětlivá i komedonická 

akné. Navíc by měl protizánětlivý účinek klindamycinu snižovat podráždění kůže 

http://www.sukl.cz/
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způsobeného tretinoinem. Pro svou snadnou aplikaci a dobrou snášenlivost jsou volbou 

pro pacienty, kteří nesnesou samotné retinoidy (Mays et al. 2012). 

Kombinace klindamycin/benzoylperoxid 

Přidání BZO do lokálního přípravku s antibiotikem zabraňuje vzniku bakteriální 

rezistence. Klinické studie ukázaly, že kombinace je účinnější než jednotlivé látky, 

kdy po jedenácti týdnech léčby dosáhl kombinační přípravek 61% snížení zánětlivých 

lézí, zatímco samotný klindamycin jen 35% a BZO 39%. Na nezánětlivé léze byla 

kombinace stejně účinná jako samotný BZO, ale klindamycin snižoval nezánětlivé léze 

výrazně méně (Mays et al. 2012). 

Oba přípravky se nanášejí obvykle jednou denně večer před spaním po předchozím 

umytí a usušení pleti. Častější aplikace nepřináší větší efekt, ale zvyšuje riziko 

podráždění kůže. Aplikace antibiotik by měla být pravidelná každý den nejlépe 

bez opomenutí aplikace, aby se nerozvinula rezistence na aplikovaná antibiotika, 

avšak bez nutnosti dodržování přesně stanovené hodiny užívání, jak je tomu 

u systémových antibiotik. Efekt léčby je vidět až po několika týdnech (někdy již 

po dvou až pěti), léčba by však neměla překročit tři měsíce. Léčivé přípravky jsou 

indikovány pacientům nad 12 let, kombinovaný přípravek s tretinoinem nesmí být 

užíván těhotnými ženami a ženami plánujícími těhotenství (SPC Acnatac, Duac, 

http://www.sukl.cz/, 2020, Rulcová 2005). 

 Erythromycin 

Patří do skupiny makrolidových antibiotik a působí na stejné úrovni jako 

klindamycin, inhibuje proteosyntézu bakterií navázáním na ribozomální podjednotku 

50S. Je indikován k léčbě papulopustulózní zánětlivé akné stupně I a II, projevuje 

se mírným protizánětlivým účinkem a dobře proniká do komedonů. Snižuje počet 

bakterií P. acnes na povrchu kůže a řadí se k velmi účinným lokálním antibiotikům 

v léčbě akné. Nicméně se zjistilo, že k erythromycinu vzniká až v 60 % případů 

bakteriální rezistence, což je v léčbě nežádoucí (Worret a Fluhr 2006, Fox et al. 2016).  

Erythromycin (Obr. 13) existuje v lokálních přípravcích jak samostatně 

ve 2% koncentraci (AKNEMYCIN 2000 mast, AKNEMYCIN kožní roztok), 

tak v kombinacích ve 4% koncentraci (+ tretinoin – AKNEMYCIN PLUS, + zinkum-

acetát – ZINERYT prášek a rozpouštědlo pro kožní roztok) (SPC Aknemycin, 

Aknemycin 2000, Aknemycin Plus, Zineryt, http://www.sukl.cz/, 2020). 

http://www.sukl.cz/
http://www.sukl.cz/
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Obr. 13 Struktura erythromycinu, převzato z: https://www.medchemexpress.com/ 

(2020) 

 

Délka terapie by neměla přesáhnout tři měsíce. Účinností je erythromycin 

srovnatelný s perorálně podávanými tetracykliny, ale účinek se objeví později. 

Aby dostatečně působil i na snížení počtu komedonů, měl by být vždy kombinovaný 

buď s tretinoinem nebo BZO. Velkou nevýhodou je vznik bakteriální rezistence, kdy se 

při refrakterní léčbě musí vyměnit lokální antibiotikum. Proto se snažíme rezistenci 

předcházet přidáním zinku a BZO k lokálnímu erythromycinu (Worret a Fluhr 2006). 

Topický erythromycin se aplikuje obvykle dvakrát denně (klindamycin jednou 

denně, ale záleží od přípravku) a může způsobit NÚ týkající se podráždění kůže jako je 

erytém, suchost kůže, svědění a pálení. V kombinaci s BZO hrozí navíc odbarvení 

oblečení a vlasů. Díky topické aplikaci se nepředpokládají systémové nežádoucí účinky, 

které hrozí u perorálně podávaných antibiotik (Federman a Kirsner 2000, Mays et al. 

2012, SPC Acnatac, Duac, Aknemycin, Aknemycin 2000, Aknemycin Plus, Zineryt, 

http://www.sukl.cz/, 2020).  

 Tetracykliny 

Jsou bakteriostatická antibiotika inhibující ribozomální proteosyntézu bakterií. 

Na léčbu akné nejsou lékem volby, jsou nahrazeny účinnějšími antibiotiky 

(erythromycin, klindamycin). Lokálně je indikován jen zřídka u chorob nereagujících 

na jinou terapii (Sklenář et al. 2009). 

Na léčbu akné se používají magistraliter přípravky s obsahem tetracyklinu-

hydrochloridu (Obr. 14) v 2-3% koncentraci v zinkové pastě. Důležité je, aby pacient 

nebyl poddávkován a byla tedy zvolena správná koncentrace tetracyklinů, jinak hrozí 

riziko vzniku rezistence. Aplikace pasty je obvykle dlouhodobá a je nutné častější 

https://www.medchemexpress.com/
http://www.sukl.cz/
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předepisování lékařem, jelikož tetracykliny mají v přípravku omezenou stabilitu. 

Hromadně vyráběné lokální přípravky s tetracykliny žádné nejsou (Sklenář et al. 2009). 

 

Obr. 14 Struktura tetracyklinu-hydrochloridu, převzato z: 

https://www.medchemexpress.com/ (2020) 

 

I když se jedná o topické přípravky, neměly by být používány těhotnými a kojícími 

ženami (teratogenní účinek) a dětmi do osmi let. Po aplikaci může být kůže zbarvena 

dožluta a ošetřovaná kůže by neměla být vystavena slunci (fototoxicita) (Sklenář et al. 

2009). 

 

Azelaová kyselina 

Chemicky se jedná o dikarboxylovou kyselinu (Obr. 15) fyziologicky 

se vyskytující v našem organismu. 

 

Obr. 15 Struktura kyseliny azelaové, převzato z: 

https://www.medchemexpress.com/ (2020) 

 

Jako topický léčivý přípravek je indikován k léčbě mírné (komedonické akné) 

až středně závažné formy akné (zánětlivá papulopustulózní akné stupně I a II) a svými 

účinky působí na třech úrovních. Normalizuje rohovatění kůže a zároveň redukuje počet 

volných mastných kyselin, tím významně snižuje výskyt otevřených a uzavřených 

komedonů. Dále se vyznačuje antibakteriálním účinkem proti bakterii P. acnes inhibicí 

proteosyntézy, i když efekt není tak silný jako u BZO. Nakonec působí i protizánětlivě 

https://www.medchemexpress.com/
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potlačením tvorby reaktivních forem kyslíku (Worret a Fluhr 2006, Yu a Scott 2004, 

Iraji et al. 2007, Fitton a Goa 1991). 

V léčbě akné se používá 20% krém (SKINOREN), který se nanáší na postižená 

místa dvakrát denně (ráno a večer) až po dobu šesti měsíců. Nástup účinku je sice 

trochu pomalejší (okolo tří týdnů), ale jeho dobrá snášenlivost a možnost delšího 

užívání je výhodou tohoto přípravku (Buxton a Morris-Jones 2009, SPC Skinoren, 

http://www.sukl.cz/, 2020, Rulcová 2005). 

Azelaová kyselina je lokálně dobře snášena, nevyvolává systémové nežádoucí 

účinky, není fototoxická (lze ji užívat i v létě) ani teratogenní a řadí se tedy 

mezi bezpečné léčivé přípravky. Z NÚ se může ojediněle objevit přechodné podráždění 

kůže (pálení, štípání, pnutí). Buxton a Morris-Jones (2009) uvádí, že může způsobit 

depigmentaci kůže, proto by měla být používaná s opatrností, především u jednotlivců 

tmavší pleti. Je to dáno tím, že kyselina azelaová inhibuje proliferaci melanocytů 

(je kompetitivním inhibitorem tyrozinázy, zabraňuje přeměně tyrosinu na melanin), 

avšak tohoto NÚ se může využít při terapii akné s pozánětlivými hyperpigmentacemi, 

kdy se doporučuje ranní aplikace kyseliny azelaové v kombinaci spolu s večerní 

aplikací retinoidu. Velikou výhodou kyseliny azelaové je, že při její aplikaci nehrozí 

riziko rozvoje bakteriální rezistence, lze ji proto užívat i v monoterapii na rozdíl 

od lokálních antibiotik. Monoterapii lze aplikovat i u těhotných žen (Iraji et al. 2007, 

Fitton a Goa 1991, Young a Zito 2018, Sacchidanand et al. 2017, Worret a Fluhr 2006, 

Federman a Kirsner 2000, Rulcová 2005). 

Svými účinky je srovnatelná s topickým 5% BZO a 2% erythromycinem. V léčbě 

akné se kombinuje s hormonální antikoncepcí a v závažnějších případech s perorálními 

tetracykliny, které urychlí nástup účinku. Dále může být efekt posílen v kombinaci 

s dalšími topickými léčivy jako je BZO, retinoidy a antibiotika. Je aplikována často 

i v udržovací terapii akné (Fitton a Goa 1991, Worret a Fluhr 2006, Kubba et al. 2009b, 

Rulcová 2005). 

 

Benzoylperoxid 

Setkáme se s ním často u léčby mírné až středně závažné formy akné jako s lékem 

první volby. Je dostupný jako volně prodejný lék s nízkou cenou a k dispozici v různých 

koncentracích. I když nástup účinku je poměrně rychlý (okolo jednoho týdne), neměli 

http://www.sukl.cz/


30 

 

by pacienti ihned během jednoho až dvou týdnů očekávat viditelné zlepšení. Projevy 

mizí postupně a je potřeba šest až osm týdnů léčby pro zřetelné zlepšení, někdy je 

nezbytné v léčbě pokračovat i několik měsíců (Leyden 2003, Feldman et al. 2004, 

Strauss et al. 2007, Kraft a Freiman 2011, Clark 2009). 

V terapii akné se využívá jeho baktericidního účinku, zároveň působí i mírně 

komedolyticky a protizánětlivě (má větší účinek na zánětlivé léze než na komedony), 

nesnižuje však produkci kožního mazu. BZO (Obr. 16) snadno proniká díky své 

lipofilní struktuře do stratum corneum, kde zahubí bakterie P. acnes sídlící 

v pilosebaceozním folikulu vlivem volných radikálů, které zoxidují proteiny jejich 

buněčné stěny. Navíc jeho aplikace předchází vzniku bakteriální rezistence, toho je 

využíváno v kombinaci s antibiotiky. Zvýšený účinek terapie je podpořen kombinací 

s retinoidy, samotný topický (izo)tretinoin má nižší aktivitu na zánětlivé léze oproti 

BZO. Pokud se rozhodneme zkombinovat BZO s topickým retinoidem, je důležité 

léčivé přípravky nanášet na akné v odstupu několika hodin od sebe, protože 

při společném nanesení by došlo k nestabilitě látek vlivem světla. To nehrozí ve fixní 

kombinaci s adapalenem (Epiduo gel), jelikož ten jako jediný z retinoidů má výbornou 

stabilitu na světle, ale ten už na našem trhu není dostupný (Feldman et al. 2004, Strauss 

et al. 2007, Eichenfield et al. 2013, Williams et al. 2012, Chim 2016, Vohradníková 

1998, Federman a Kirsner 2000). 

 

Obr. 16 Struktura benzoylperoxidu, převzato z: https://www.sigmaaldrich.com/ 

(2020) 

 

U nás je  samotný BZO dostupný v koncentraci 5% a 10% (AKNEROXID 5, 10 

gel), dále 5% v kombinaci s topickými antibiotiky (DUAC gel), ale 2,5% v kombinaci 

s topickými retinoidy (EPIDUO gel) již v ČR neseženeme (http://www.sukl.cz/, 2020). 

V klinické studii se zkoumal účinek snižující počet papul a pustul a výskyt NÚ  

jednotlivých koncentrací BZO. Bylo zjištěno, že 2,5% koncentrace se nijak nelišila 

https://www.sigmaaldrich.com/
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od 5% koncentrace BZO v účinku ani ve výskytu NÚ. Naopak 10% BZO vykazoval 

závažnější a častější výskyt podráždění kůže na rozdíl od 2,5% BZO a účinkem byl 

navíc srovnatelný s nižší koncentrací. Není tedy prokázáno, že by vyšší koncentrace 

měla vyšší účinek, ačkoliv Eichenfield et al. (2013) uvádí, že aplikace přípravku 

na záda o vyšší koncentraci, nebo prodlouženým kontaktem BZO s pokožkou zvyšuje 

účinnost léčby. Nižší koncentrace by měla být zvolena přednostně u pacientů, kteří jsou 

náchylnější k podráždění kůže (Mills et al. 1986, Williams et al. 2012). 

Přípravek se nanáší na celou postiženou oblast, nikoliv na jednotlivé léze. Pacienty 

je nutné informovat, že BZO může vyvolat podráždění kůže (vysoušení pokožky, 

olupování, erytém, štípání, pálení) a v případě závažné reakce na BZO by měli 

přípravek ihned přestat používat. Těmto NÚ lze předcházet aplikací přípravku obden 

se zvyšující se frekvencí nanášení podle snášenlivosti pacienta (každý den, poté 

i dvakrát denně) a dále použitím nižší koncentrace BZO (5%). Dále můžeme výskyt 

podráždění snížit nanesením bezolejového hydratačního krému 30-60 minut po aplikaci 

BZO. Pacienti by se neměli vystavovat slunečnímu záření (fototoxicita) nebo by měli 

používat opalovací krém. Vzácně se může vyskytnout alergická kontaktní dermatitida. 

Velkou nevýhodou BZO je schopnost odbarvovat vlasy a textilie (ručníky, prostěradlo, 

oblečení) po kontaktu s léčivým přípravkem, proto je potřeba upozornit pacienty 

i na tuto vlastnost BZO (Williams et al. 2012, Kraft a Freiman 2011, Clark 2009, Chim 

2016, Eichenfield et al. 2013, Graber 2020). 

 

Lokální retinoidy 

Retinoidy (deriváty vitaminu A) jsou indikovány k léčbě mírné až středně závažné 

formy akné. Působí přes navázání na dva typy jaderných receptorů - receptor kyseliny 

retinové (RARs) a na retinoidní receptor X (RXRs), převážně pak na RAR-γ a RXR-α, 

které jsou v kůži nejvíce zastoupené a zacílení právě na tyto subtypy je v terapii akné 

velmi podstatné. Nicméně afinita k jednotlivým subtypům se u zástupců lokálních 

retinoidů liší (Thielitz et al. 2008, Piskin a Uzunali 2007, Chim 2016, Zaenglein et al. 

2016). 

Jejich výrazného komedolytického účinku se využívá především u komedonické 

akné, k němuž dochází vlivem normalizace folikulárního rohovatění (snížením 

přilnavosti keratonocytů ve folikulu). Tím zabraňují vzniku mikrokomedonů, které jsou 
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prekurzory jak komedonů, tak zánětlivých lézí. Nepotlačují tedy pouze komedony 

(nezánětlivé léze), ale mají vliv i na pustuly a papuly (zánětlivé léze), působí tedy 

zároveň protizánětlivě. Protizánětlivý účinek je dán navíc potlačením aktivity 

leukocytů, sníženým uvolňováním prozánětlivých cytokinů a dalších mediátorů, inhibicí 

exprese transkripčních faktorů a down-regulací TLR. Dále mohou retinoidy zhojit 

zjizvenou kůži a hyperpigmentaci, snižují i produkci kožního mazu. Měly by být 

zahrnuty u většiny pacientů v počátku léčby akné, dále se užívají v udržovací léčbě 

(můžou se podávat i několik let), kdy trvalá terapie může předejít vzplanutí akné 

(Thielitz et al. 2008, Piskin a Uzunali 2007, Leyden et al. 2017, Leyden 2003, Kraft 

a Freiman 2011, Fox et al. 2016, Rulcová 2005, Graber 2020). 

Lokální retinoidy se doporučuje kombinovat s antimikrobiálními látkami, tím 

se zacílí na více patogenetických faktorů díky odlišnému působení jednotlivých látek 

a zvýší se účinek léčby. V monoterapii se většinou užívají u jedinců s výhradně 

komedonickou akné. Někdy se využívá vlastností retinoidů k lepšímu proniknutí dalších 

účinných látek pokožkou (Thielitz et al. 2008, Piskin a Uzunali 2007, Graber 2020).  

Mezi zástupce retinoidů v léčbě akné řadíme tretinoin (all-trans-retinová kyselina), 

isotretinoin (13-cis-retinová kyselina) a adapalen (syntetický polyaromatický retinoid 

III. generace), tazaroten u nás schválený není (Thielitz et al. 2008). 

Jednotlivé látky se mezi sebou liší svou účinností na projevy akné a snášenlivostí 

na pokožce. Adapalen 0,1% je sice stejně účinný jako tretinoin 0,025%, ale liší 

se ve snášenlivosti, kdy adapalen 0,1% je výrazně lépe tolerován pacienty, navíc 

se ukázalo, že při jeho použití se dostaví účinek terapie rychleji. Nejvíce dráždivou 

látkou je tretinoin, následuje ho isotretinoin a nejméně podráždění způsobuje právě 

adapalen (Thielitz et al. 2008, Piskin a Uzunali 2007). 

Aplikují se jednou denně navečer po předchozím umytí jemným nedráždivým 

mýdlem nebo krémem bez obsahu alkoholu a následném vysušení pleti. Po umytí je 

potřeba vyčkat 20-30 minut, aby byla pleť dokonale suchá, jinak by mohlo dojít 

k rychlejší absorpci retinoidů, které by měly za následek podráždění kůže. Nanáší se 

vždy na celou postiženou oblast, nikoliv jen na jednotlivé léze. Ráno se ošetřovaná 

oblast opláchne od léčivé látky a aplikuje se hydratační krém se SPF (nejméně  SPF 15, 

hydratační krém zabrání vysušování pokožky retinoidy + ochrana proti fotosenzitivitě). 

Pokud pacient netoleruje denní aplikaci retinoidů (NÚ léčby), může snížit aplikaci 
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na každý druhý nebo třetí večer, dokud léčivý přípravek nezačne pacient tolerovat. 

První viditelné známky zlepšení jsou patrné po čtyřech týdnech aplikace, nejlepší 

účinky pak lze očekávat po třech měsících léčby. Při preventivním podávání lze snížit 

podávání retinoidu na 2-3x týdně večer před spaním (Johnson a Nunley 2000, Chim 

2016, Rulcová 2005). 

Lokální retinoidy se liší od perorálních zástupců v NÚ, kdy po aplikaci převládají 

kožní projevy (svědění, suchost, zarudnutí, štípání, olupování pokožky). Pacienti by se 

tak měli vyvarovat současné aplikaci dalších dráždivých přípravků (kyselina salicylová, 

AHA, adstringencia, drsná mýdla). Ze začátku terapie může dojít přechodně 

ke vzplanutí akné, které mizí s pokračující terapií (dáno rychlejší přeměnou komedonů 

v zánětlivé léze, je důležité v aplikaci pokračovat). Působí fototoxicky, proto by měli 

pacienti používat opalovací krém, aby zabránili spálení kůže. V těhotenství je jejich 

aplikace kontraindikována z důvodu teratogenity (vitamin A), i když systémová 

absorpce lokálních přípravků je nízká. Ženy ve fertilním věku musí užívat hormonální 

antikoncepci k zabránění početí po dobu léčby (Thielitz et al. 2008, Mikkelsen et al. 

2011, Williams et al. 2012, Zaenglein et al. 2016, Fox et al. 2016, Vohradníková 1998, 

Graber 2020). 

 Adapalen 

Adapalen (Obr. 17) se řadí mezi retinoidy III. generace (syntetický analog 

retinoidů) a jedná se o velmi účinnou látku s nízkým výskytem NÚ. V léčbě akné se 

využívá jeho komedolytického, antikomedogenního a protizánětlivého účinku. 

Moduluje expresi TLR 2 a tím blokuje časné zánětlivé reakce okolo pilosebaceozního 

folikulu (Kim a Ochsendorf 2016, Piskin a Uzunali 2007, Fox et al. 2016). 

 

 

Obr. 17 Struktura adapalenu, převzato z: https://www.medchemexpress.com/ 

(2020) 

 

https://www.medchemexpress.com/
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Váže se selektivně na RAR-β a RAR-γ, čímž dochází k rozdílům ve snášenlivosti, 

aktivitě a účinku oproti tretinoinu. Je to dáno tím, že epitelové buňky obsahují převážně 

RAR- γ (Zaenglein et al. 2016, Piskin a Uzunali 2007). 

Tuto látku na našem trhu najdeme v léčivých přípravcích už pouze samostatně 

v 0,1% koncentraci (BELAKNE krém, gel a DIFFERINE krém, gel), kombinovaný 

přípravek obsahující 0,1% adapalen a 2,5% BZO (EPIDUO gel) je u nás nedostupný 

(http://www.sukl.cz/, 2020). 

Na rozdíl od tretinoinu je adapalen více lipofilní a chemicky stabilnější a díky tomu 

může docílit vyšších koncentrací v pilosebaceozním folikulu. Navíc je lépe tolerován 

než ostatní lokální retinoidy, pouze ojediněle se objeví podráždění kůže. Z důvodu lepší 

snášenlivosti, menší systémové absorpci, rychlejší odpovědi a díky protizánětlivým 

vlastnostem je lékem volby z retinoidů (přednost před I. generací retinoidů – tretinoin, 

isotretinoin). Další výhodou je, že může být jako jediný zástupce z retinoidů použit 

v kombinaci s BZO (ale fixní kombinace Epiduo gel na našem trhu není dostupná) 

(Piskin a Uzunali 2007, Kim a Ochsendorf 2016, Mikkelsen et al. 2011, Chim 2016). 

 Tretinoin 

Je variantou vitaminu A s odlišným působením na RARs od adapalenu. Váže se 

na všechny tři subtypy – α, β i γ (Fox et al. 2016, Zaenglein et al. 2016). 

V přípravcích je tretinoin (Obr. 18) obsažen ve fixních kombinacích v koncentraci 

0,025% s lokálními antibiotiky, buď s 1% klindamycinem (ACNATAC gel), 

nebo s 4% erythromycinem (ACNEMYCIN PLUS) (http://www.sukl.cz/, 2020). 

 

Obr. 18 Struktura tretinoinu, převzato z: https://www.sigmaaldrich.com/ (2020) 

 

Působí silně antikomedogenně a komedolyticky, k tomu i nepřímo antimikrobiálně. 

Jeho protizánětlivý účinek je však velmi slabý a nesnižuje ani produkci kožního mazu. 

Snižuje tak převážně počet komedonů a mikrokomedonů (Gollnick a Schramm 1998). 

http://www.sukl.cz/
http://www.sukl.cz/
https://www.sigmaaldrich.com/
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Z důvodu nestability na světle se nanáší večer před spaním. Dále účinek snižuje 

souběžné podání BZO, pokud tedy volíme tuto kombinaci léčivých přípravků, měl by 

mezi nimi být časový odstup (BZO ráno a tretinoin večer) (Zaenglein et al. 2016). 

 Isotretinoin 

Má větší protizánětlivý účinek než tretinoin a způsobuje i méně podráždění kůže, 

ale ani isotretinoin nesnižuje produkci kožního mazu (Gollnick a Schramm 1998). 

V lokální podobě se u nás nacházel v přípravku ISOTREXIN gel (isotretinoin 

0,05% v kombinaci s lokálním antibiotikem erythromycinem 2%), ale již není na našem 

trhu dostupný (http://www.sukl.cz/, 2020, http://www.sukl.cz/retinoidy-zahajeni-

prehodnoceni, 2016). 

 

Salicylová kyselina 

Připravuje se v lékárně ve formě lihového roztoku. V terapii akné se využívá 

především jejího keratolytického, dále komedolytického, baktericidního 

a protizánětlivého účinku, který je závislý na koncentraci použitého roztoku 

(5-10% koncentrace). Jejím působením dochází k olupování kůže a odstraňuje tak 

odumřelé buňky a zbytky mazu z pórů.  Samotná salicylová kyselina (Obr. 19) má nižší 

komedolytický účinek oproti BZO nebo lokálnímu retinoidu, v kombinaci s BZO 

dochází k zesílení účinku salicylové kyseliny. Její působení může u jedinců s tmavou 

pletí způsobit hyperpigmentaci pokožky (Rulcová 2005, Leibold 1995, Federman 

a Kirsner 2000, Suva et al. 2014). 

 

Obr. 19 Struktura salicylové kyseliny, převzato z: 

https://www.medchemexpress.com/ (2020) 

 

Alfa hydroxykyseliny 

Jedná se o organické kyseliny odvozené od ovocných kyselin. Řadíme sem 

kyselinu glykolovou (cukrová třtina), kyselinu jablečnou (jablka) a kyselinu citrónovou 

http://www.sukl.cz/
http://www.sukl.cz/retinoidy-zahajeni-prehodnoceni
http://www.sukl.cz/retinoidy-zahajeni-prehodnoceni
https://www.medchemexpress.com/
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(citrusové plody). Jejich aplikace předchází vzniku komedonů snížením přilnavosti 

keratinocytů ve vývodu a umožněním tak jejich lepšího odstranění z folikulu (Federman 

a Kirsner 2000). 

 

3.6.2. Systémová léčba (perorální) 

Všechny závažné formy akné je potřeba léčit systémově, jelikož místní léčba 

obvykle nedostačuje. U středně závažných forem se přechází na systémovou léčbu, 

pokud při aplikaci kombinované lokální terapie nedošlo ke zlepšení projevů akné 

(Zouboulis a Bettoli 2015, Nevoralová 2013). 

Mezi systémová léčiva patří perorální antibiotika, isotretinoin a ženami užívaná 

hormonální antikoncepce (obsahující antiandrogeny). Podávání léků je dlouhodobé, 

od několika měsíců (isotretinoin 3-5 měsíců, antibiotika 3-6 měsíců), po dobu 

několika let (hormonální antikoncepce 1-5 let). Ke zlepšení dochází nejdříve po měsíci 

(isotretinoin, antibiotika), u hormonální antikoncepce se účinek dostaví až po několika 

měsících léčby (po 4-5 měsících užívání). Můžou se podávat i opakovaně, pokud je 

to nezbytně nutné, ale musí být mezi jednotlivými léčebnými kúrami pauza (Zouboulis 

a Bettoli 2015, Nevoralová 2013, Rulcová 2005). 

 

Přehled léčiv užívaných při systémové léčbě 

Perorální antibiotika 

Jsou indikována k léčbě závažné formy akné se zánětlivými lézemi (středně 

závažná až závažná papulopustulózní akné, ev. konglobátní akné) nejen na obličeji, 

ale i na trupu, zádech a ramenou. Ve folikulech redukují počet bakterií P. acnes, což má 

za následek snížení aktivity bakteriálních lipáz, tím se tvoří i méně volných mastných 

kyselin a dochází ke zlepšení zánětlivých projevů akné (antibakteriální a protizánětlivé 

účinky). Pro snížení počtu komedonů musí být použity v kombinaci s jinými léčivy, 

jelikož sama antibiotika nepůsobí komedolyticky. Po vymizení zánětlivých změn by 

měla být léčba antibiotiky ukončena a pro udržovací terapii nahrazena lokálními 

přípravky aplikovanými po dobu dalších tří až šesti měsíců. Nejkratší možnou dobou 

užívání antibiotik se zamezí rozvoji bakteriální rezistence, popřípadě po přidání BZO 

nebo lokálních retinoidů může terapie antibiotiky trvat i déle. Velmi důležité je 
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nekombinovat současně perorálně a topicky podaná antibiotika s odlišným MÚ 

(Al-Hammadi et al. 2016, Arshdeep a De 2013, Rani 2010, Obstová 2015, Nevoralová 

2007).  

Mezi antibiotika užívaná perorálně v léčbě akné řadíme tetracykliny, makrolidy 

a klindamycin. Musí být užívaná pravidelně ve stejnou hodinu každý den a ve správném 

vztahu k jídlu (na lačno/po jídle). Doporučená doba léčby je od šesti až osmi týdnů 

po dobu tří až šesti měsíců. Pokud po šesti až osmi týdnech nedojde k žádnému zlepšení 

projevů i přes správné užívání antibiotika pacientem, musí být terapie změněna. Někdy 

může dojít jen k mírnému zlepšení, pokračuje se v terapii dále po dobu šesti až osmi 

týdnů a následně je léčba znovu vyhodnocena (Arshdeep a De 2013, Rani 2010, 

Rulcová 2005). 

Pokud se u některých pacientů objeví po ukončení terapie perorálními antibiotiky 

náhlé vzplanutí akné a nestačí jen lokální udržovací terapie, navrátí se k lokální léčbě 

stejné účinné antibiotikum z předešlé léčby, aby se dosáhlo příznivé remise 

onemocnění. Před znovu nasazením antibiotika se doporučuje aplikovat topický BZO 

po dobu nejméně pěti až sedmi dní, který sníží počet rezistentních bakterií. Další 

variantou je podávání nízkých dávek perorálního doxycyklinu (50 mg/den) po ukončení 

antibiotické terapie, kdy nízká dávka jeví protizánětlivé účinky, ale nepůsobí 

už antibakteriálně („step down“ terapie) (Rani 2010, Rathi 2011). 

 

 Tetracyklinová antibiotika 

Působí bakteriostaticky inhibicí proteosyntézy navázáním na ribozomální 

podjednotku 30S a svými účinky patří k nejúčinnějším antibiotikům v terapii akné 

(2. generace tetracyklinů - minocyklin a doxycyklin). Kromě antibakteriálního účinku 

působí i protizánětlivě s nižším rizikem vzniku bakteriální rezistence od makrolidů. 

Je potřeba minimálně tři měsíce léčby, zpravidla se snižujícími dávkami antibiotika. 

Jejich lipofilní vlastnosti umožňují lepší průnik do mikrokomedonů a folikulů 

mazových žlázek (místa s velkým obsahem lipidů) (Obstová 2015, Nevoralová 2013, 

Zaenglein et al. 2016, Fox et al. 2016, Simonart et al. 2007). 

Jsou kontraindikované v těhotenství a v době kojení, jelikož se jedná o teratogenní 

látky. Dále se nesmí užívat dětmi do osmi let věku z důvodu ukládaní tetracyklinů 
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do kostí a zubů (riziko zbarvení zubů, poruchy vývoje kostí, poškození zubní skloviny) 

(Obstová 2015). 

Při užívání tetracyklinů se mohou objevit některé NÚ, mezi které patří 

např. žaludeční nesnášenlivost (průjmy, nauzea, zvracení), vaginální mykózy 

(kandidózy), vyrážky, hypersenzitivní reakce a riziko fototoxické reakce na kůži 

po vystavení slunečnímu záření, proto se v letních měsících tetracykliny obvykle 

ani nepředepisují (fototoxicita vzniká i po pobytu v soláriích) (Obstová 2015, Federman 

a Kirsner 2000). 

Při užívání tetracyklinových antibiotik je potřeba dodržet odstup nejméně dvou 

hodin od iontů vápníku (mléčné výrobky), hořčíku (antacida), železa, hliníku a dalších 

dvou – tří mocných iontů, jelikož tetracykliny vytváří s ionty špatně vstřebatelné 

komplexy a tím dochází k nižšímu vstřebávání tetracyklinů. Důsledkem toho by byla 

neadekvátní odpověď na terapii, která by mohla vést k předběžnému ukončení léčby 

nebo naopak k delší době podávání. Nejen že by nedocházelo ke zlepšení projevů, 

ale bakterie by se navíc stávaly postupně rezistentní (Obstová 2015, Rani 2010). 

Minocyklin  

U nás byl nahrazen bezpečnějším zástupcem tetracyklinů 2. generace - 

doxycyklinem, jelikož bezpečnostní profil minocyklinu nebyl dosud úplně objasněn. 

Při jeho užívání se vyskytovaly sice vzácné, ale závažné NÚ (autoimunitní choroby, 

hypersenzitivní reakce, závratě, změna zbarvení kůže, lupus-like syndrom, sérová 

nemoc), proto se ani neřadí k lékům první volby v terapii akné (Arshdeep a De 2013, 

Rani 2010, Simonart et al. 2007, Graber 2020). 

Podává se v dávce 100 mg/den, nicméně u nás není registrován. Získat toto 

antibiotikum lze pouze mimořádným dovozem do ČR (Obstová 2015, Vinšová 2016). 

Doxycyklin 

Je nejčastěji užívaným zástupcem tetracyklinů. Na začátku terapie akné se podává 

200 mg/den (dva týdny), poté se dávka sníží na 50-100 mg/den a podává se po dobu 

tří až šesti měsíců. Užívá se po jídle, aby se předešlo žaludeční nesnášenlivosti (Obstová 

2015, Nevoralová 2013, Rani 2010). 

Nejčastějšími NÚ u perorálního doxycyklinu (Obr. 20) je fototoxicita po vystavení 

slunečnímu záření a vzácně ezofagitida. Aby pacienti předešli ezofagitidě, měli by 
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doxycyklin zapít sklenicí vody a 0,5-1 hodinu po zapití zůstat ve vzpřímené poloze 

a nelehat si (Eichenfield et al. 2013). 

 

Obr. 20 Struktura doxycyklinu, převzato z: https://www.medchemexpress.com/ 

(2020) 

 

U nás je dostupný v přípravcích DEOXYMYKOIN 100 mg tbl, DOXYBENE 200 

mg tbl, DOXYHEXAL 100 mg a 200 mg tbl (Nevoralová 2007, http://www.sukl.cz/, 

2020). 

 

 Makrolidová antibiotika 

Působí bakteriostaticky inhibicí proteosyntézy bakterií navázáním na ribozomální 

podjednotku 50S. Od tetracyklinů se liší nižší účinností na potlačení bakteriálních lipáz, 

z toho důvodu i efekt na aknózní projevy je u makrolidů slabší. Mezi zástupce řadíme 

erythromycin a azithromycin (Obstová 2015, Nevoralová 2013, Zaenglein et al. 2016). 

Jejich výhodou je, že nejsou fototoxická ani teratogenní (Obstová 2015). 

Azithromycin 

V kůži se nachází ve vysokých koncentracích (kumuluje se v lézích), má navíc 

i imunomodulační účinky. Využívá se pulzního podávání azithromycinu, kdy 

po vstřebání poslední dávky antibiotika zůstává léčebná koncentrace v organismu 

po dobu dalších sedmi dní. Nicméně měl by být užíván převážně v případech, kdy jsou 

kontraindikována tetracyklinová antibiotika (ne rutinně u všech pacientů). Azithromycin 

(Obr. 21) je lékem volby u respiračních onemocnění nebo se užívá jako alternativní 

terapie jiných grampozitivních infekcí u pacientů alergických na betalaktámová 

antibiotika. Proto je důležité, aby se předešlo vzniku bakteriální rezistence častým 

užíváním v terapii akné, když jsou i jiné terapeutické možnosti (Obstová 2015, Rulcová 

2005, Graber 2020). 

https://www.medchemexpress.com/
http://www.sukl.cz/
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Obr. 21 Struktura azithromycinu, převzato z: https://www.medchemexpress.com/ 

(2020) 

 

V léčbě akné se tedy podává čtyři dny 500 mg/den a poté se udělá v terapii deset 

dní pauza („pulz“). Pro uspokojivou odpověď v terapii akné stačí obvykle čtyři až pět 

těchto pulzů. Výhodou je podávání nezávisle na jídle a nezpůsobuje fototoxicitu 

(Obstová 2015, Rulcová 2005). 

Mezi léčivé přípravky s obsahem azithromycinu u nás patří SUMAMED 125 mg 

a 500 mg tbl, 250 mg cps, SUMAMED STD 500 mg, AZITHROMYCIN AUROVITAS 

500 mg, AZITROMYCIN MYLAN 500 mg, AZITROMYCIN SANDOZ 250 mg 

a 500 mg, AZITROX 500 mg, ZITROCIN 500 mg (http://www.sukl.cz/, 2020). 

Erythromycin 

Největší riziko vzniku bakteriální rezistence se popisuje u erythromycinu, nicméně 

u nás není toto antibiotikum dostupné v perorální lékové formě, pouze v topických 

přípravcích. Avšak i tam hrozí riziko vzniku bakteriální rezistence (Nevoralová 2013, 

Strauss et al. 2007). 

 

 Klindamycin 

Jako předešlá antibiotika i klindamycin je účinný na bakterie P. acnes. Nicméně 

jeho nevýhodou je výskyt NÚ při delším užívání antibiotika, kdy se objevuje 

pseudomembranózní kolitida a průjem (GIT obtíže) a riziko vzniku diabetu mellitu 

(Obstová 2015). 

Najdeme ho v léčivém přípravku DALACIN C 150 mg a 300 mg cps (Nevoralová 

2007, http://www.sukl.cz/, 2020). 

 

https://www.medchemexpress.com/
http://www.sukl.cz/
http://www.sukl.cz/
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Perorální isotretinoin (13-cis-retinová kyselina) 

Je indikován k léčbě závažných forem akné (závažná papulopustulózní akné, 

nodulocystická a konglobátní akné), kde předchozí terapie nebyla účinná (perorální 

antibiotika, lokální přípravky). Významnou roli k předepsání právě isotretinoinu 

(Obr. 22) hraje i náchylnost k vytváření jizev a psychika pacienta, kdy terapií 

perorálním isotretinoinem minimalizujeme následky průběhu akné (Nevoralová 2012). 

 

Obr. 22 Struktura isotretinoinu, převzato z: Nevoralová (2012) 

 

Jako jediný z dostupných léčiv v terapii akné ovlivňuje všechny čtyři rizikové 

patogenetické faktory stojící za vznikem akné. Snižuje produkci kožního mazu 

(po jednom až dvou týdnech léčby až o 70-90 %), působí protizánětlivě, snižuje počet 

bakterií P. acnes a navrací abnormální folikulární keratinizaci do optimálního stavu 

(vyprázdnění komedonů a potlačení tvorby nových) (Zouboulis a Bettoli 2015, Kraft 

a Freiman 2011, Rulcová 2005). 

Isotretinoin je považován za proléčivo (pro-drug), jelikož v organismu působí 

převážně jeho metabolity, kterých má nejméně pět (4-oxo-isotretinoin, tretinoin, 4-oxo-

tretinoin, 9-cis-retinová kyselina a 9-cis-4-oxo-retinová kyselina). V těle zůstávají 

hladiny isotretinoinu a jeho metabolitů ještě dva až čtyři týdny po vysazení léku 

(Nevoralová 2012). 

Dávka isotretinoinu se volí individuálně podle rizikových faktorů pacienta, 

u postižení zad a hrudníku je potřeba užívat vyšší dávky isotretinoinu. Obvykle se 

začíná denní dávkou 0,5 mg/kg/den rozdělenou do dvou dávek během dne, aby se 

předešlo výskytu NÚ. Užívá se společně s jídlem (tučné jídlo nebo mléko), čímž se 

zvýší dvojnásobně biologická dostupnost isotretinoinu oproti podávání na lačný 

žaludek. Délka léčby je nejméně šest měsíců, podle terapeutické odpovědi může být 

léčba i prodloužena. Znatelný pokles počtu papul a pustul (o 50 %) je vidět již po dvou 

až čtyřech měsících a po ukončení léčby pokračuje zlepšení ještě po dobu šesti až osmi 

týdnů (Nevoralová 2012, Chim 2016). 
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Jeho užití je kontraindikované v těhotenství a při kojení (teratogen), při vysokých 

hladinách vitaminu A v organismu, při terapii tetracykliny, dysfunkci ledvin 

a u závažné poruchy jater, při alergii na sóju a arašídy, a pokud pacient nemá plně 

pod kontrolou depresivní stavy. U těchto jmenovaných kontraindikací (absolutních) se 

nesmí v žádném případě lék podávat, existují ještě další kontraindikace isotretinoinu 

(relativní), které stojí před nasazením léku za zvážení (poměr rizika a přínosu léčby) 

(Nevoralová 2012). 

Mezi NÚ vyskytující se u terapie isotretinoinem patří suché rty, oči a nosní 

sliznice, podrážděná a suchá kůže (dermatitida), bolest hlavy, svalů a kloubů, zarudnutí 

obličeje, zvýšení triglyceridů a jaterních enzymů, špatné vidění za tmy, krvácení z nosu 

(epistaxe), fotosenzitivita a vzácně se může objevit i krevní dyskrazie. Aby se předešlo 

kožním NÚ nebo se minimalizovala jejich závažnost, měli by si pacienti kapat do očí 

umělé slzy, používat zvlhčující spreje do nosu a potírat kůži a rty hydratačními krémy. 

Dále by si měli chránit oči slunečními brýlemi při slunečném počasí a měli by se 

vyhnout nošení kontaktních čoček (výměna za dioptrické brýle) (Chim 2016, Feldman 

et al. 2004, Williams et al. 2012, Yates 2005, Kraft a Freiman 2011, Rulcová 2005). 

Během léčby je nutné monitorovat laboratorní testy (jaterní funkce, lipidové 

spektrum) a kontrolovat těhotenství. Před zahájením terapie musí vyjít negativně 

dva těhotenské testy, poté se testy opakují každý měsíc během terapie, dále po poslední 

dávce léku a ještě následující měsíc po ukončení terapie. Pacientky musí užívat po celou 

dobu terapie hormonální antikoncepci (měly by ji začít užívat nejméně měsíc 

před terapií isotretinoinem a poté ještě nejméně šest týdnů po ukončení terapie), 

pro větší jistotu je jim doporučeno chránit se i bariérovou antikoncepcí. Dále by měli 

být pacienti poučeni, aby hlásili jakékoliv změny nálad nebo sebevražedné myšlenky. 

Měli by vyřadit z péče o pleť všechny vysušující přípravky a potírat kůži a sliznice 

hydratačním krémem a zároveň chránit pleť opalovacím krémem (Chim 2016, Yates 

2005). 

Při léčbě isotretinoinem je nutné vyhnout se užívání vitaminu A, jelikož zvyšuje 

jeho toxicitu (jedná se o derivát vitaminu A). Dále se nesmí užívat spolu s tetracykliny 

pro riziko vzniku intrakraniálního zvýšení krevního tlaku (aditivní účinek obou léčiv) 

a v kombinaci s vysokými dávkami kyseliny acetylsalicylové (ASA) hrozí vyšší šance 

poškození sliznic. Účinnost isotretinoinu snižuje užívání tvrdého alkoholu, který 

indukuje enzymy cytochromu (CYP450), kterými je isotretinoin metabolizován 
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(rychlejší odbourávání z organismu). Naopak hladiny isotretinoinu zvyšuje například 

ketokonazol inhibicí enzymů CYP450 (imidazolové antimykotikum, dochází k nižší 

metabolizaci isotretinoinu a vyššímu hromadění v organismu). Pacienti léčeni 

isotretinoinem by neměli darovat krev (i měsíc po konci terapie) (Nevoralová 2012, 

Rulcová 2005). 

Pokud je potřeba znovu nasadit terapii isotretinoinem (navrácení akné se může 

objevit znovu po jednom až dvou letech po konci terapie), musí být mezi léčebnými 

kúrami nejméně šest měsíců pauza. Během této šestiměsíční doby po konci terapie se 

dále nesmí pleť vystavovat ošetřování v podobě chemického peelingu, laseru, 

světloléčbě nebo dermabrazi (Rulcová 2005). 

Mezi léčivé přípravky obsahující perorální isotretinoin patří AKNENORMIN 

10 mg a 20 mg cps, CURACNÉ 10 mg, 20 mg a 40 mg cps, ISOTRETINOIN BELUPO 

10 mg a 20 mg cps (http://www.sukl.cz/, 2020). 

 

Hormonální terapie 

Je indikována pouze u žen, a to nejen u závažných forem akné způsobených 

nadbytkem androgenů (hirsutismus, menstruační abnormality), ale i u těžkých forem 

neodpovídajících na standardní léčbu s laboratorními hodnotami androgenů v normě. 

Dále je vhodné nasadit hormonální terapii u žen s nepředvídatelným průběhem akné, 

kde dochází každý měsíc před menstruací k výraznému vzplanutí akné. Je volbou u žen, 

které navíc potřebují antikoncepci jako ochranu před početím (Elsaie 2016, Federman 

a Kirsner 2000). 

Neměla by být však užívaná v monoterapii, jelikož má vliv pouze na snížení 

produkce androgenů z vaječníků, nadledvinek a hypofýzy a blokuje androgenní 

receptory na mazových žlázách (snížení tvorby mazu). Pro zasažení i více mechanismů 

patogeneze akné je třeba terapii zkombinovat s dalšími léčivy. U závažné 

papulopustulózní akné a mírně závažné nodulocystické akné se využívá kombinace 

s antibiotiky (topická nebo systémová), u konglobátní akné je tato kombinace lékem 

volby. Zatímco u komedonické akné je užití hormonální antikoncepce 

kontraindikované. Dále se hormonální terapie může užívat spolu s BZO, azelaovou 

kyselinou i retinoidy (Elsaie 2016). 

http://www.sukl.cz/
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V léčbě akné se využívá léčiv inhibujících androgenní receptory (cyproteron 

acetát) a kombinovaná perorální antikoncepce snižující produkci ovariálních androgenů 

(Elsaie 2016). 

 Antiandrogeny (inhibitory androgenových receptorů) 

Cyproteron acetát 

Má vlastnosti jak antiandrogenní, tak gestagenní. Blokuje receptory pro testosteron 

(Obr. 23 a Obr. 24), tím dochází k poklesu přeměny DHEA na androstendion, 

v důsledku čehož se sníží produkce kožního mazu (Elsaie 2016). 

 

 

Obr. 23 a Obr. 24 Schéma účinku androgenů (vlevo) a schéma účinku 

antiandrogenů (vpravo), převzato z: Rulcová (2005) 

 

Při užívání dávky 50-100 mg/den cyproteronu (ANDROCUR tbl) po dobu deseti 

dnů (od prvního dne cyklu – první den krvácení do desátého dne cyklu) 

jako monoterapie bývá dosaženo výborného výsledku, kdy dochází ke zlepšení akné 

v 45-90 % případů. Přesto bývá monoterapie navíc kombinovaná s perorální 

antikoncepcí, kde je cyproteron acetát (Obr. 25) kombinován s estrogenem (2 mg 

cyproteronu a 0,035 mg ethinyl estradiolu – MINERVA tbl, DIANE 35 tbl) 

(Elsaie 2016, Rulcová 2005). 
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Obr. 25 Struktura cyproteron acetátu, převzato z: 

https://www.medchemexpress.com/ (2020) 

 

K významným NÚ objevujících se při léčbě patří hepatotoxicita, riziko vývoje 

ženských pohlavních orgánů u mužského plodu (feminizace), citlivost prsou, bolest 

hlavy, nepravidelnost v menstruačním cyklu, zadržování vody, nevolnost a zvracení 

(Elsaie 2016). 

 Snížení produkce ovariálních androgenů 

Kombinovaná perorální antikoncepce 

Kombinace estrogenu s gestageny svým působením inhibuje uvolňování 

luteinizačního hormonu/folikulostimulačního hormonu (LH/FSH) negativní zpětnou 

vazbou na hypofyzární osu. Tím následně zabraňují ovulaci a produkci androgenů 

spojených s LH. Gestageny v kombinovaném přípravku snižují riziko estrogenů 

pro rozvoj karcinomu endometria (Elsaie 2016). 

Terapie je zahájena první den menstruačního cyklu po dobu 21 dní s následující 

sedmidenní pauzou (Elsaie 2016). 

V kombinovaném přípravku je estrogenní složka zastoupená převážně vždy 

ethinylestradiolem (pouze odlišné dávky), zatímco gestagenní složky se liší. Na zvolení 

správného gestagenu závisí úspěch terapie akné. Některé gestageny totiž mohou akné 

vyvolat nebo zhoršit (deriváty 19-nortestosteronu, levonorgestrel a norgestrel) 

v důsledku jejich vyšší androgenní aktivity. Ačkoliv u jmenovaného levonorgestrelu 

(2. generace gestagenů) byla prokázaná androgenní aktivita, poslední přípravek uvedený 

na trh obsahuje nízkou dávku levonorgestrelu (100 μg), která nevykazuje androgenní 

potenciál. Dokonce se ukázalo, že při podávání s placebem měl levonorgestrel efekt 

na snížení projevů akné. Nicméně v terapii akné se využívají do kombinace převážně 

gestageny bez androgenní aktivity (cyproteron acetát, chlormadinon acetát, drospirenon 

https://www.medchemexpress.com/
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a dienogest – poslední generace gestagenů) nebo gestageny s nízkou androgenní 

aktivitou (norgestimát, desogestrel a gestoden – gestageny 3. generace) (Elsaie 2016, 

Fanta 2008). 

Estrogeny snižují produkci kožního mazu pouze ve vysokých dávkách, 

avšak v kombinované antikoncepci jsou zastoupeny v nízké dávce, proto se tento účinek 

estrogenů neuplatňuje. Nicméně v terapii akné působí hned několika jinými účinky, 

blokují androgenní receptory, snižují volný cirkulující testosteron zvýšenou jaterní 

produkcí sex hormone-binding globulin (SHBG), zastavují ovariální produkci 

androgenů potlačením sekrece hypofyzárních gonadotropinů a inhibicí ovulace 

a gestageny snižují aktivitu enzymu 5α-reduktázy vedoucí k poklesu tvorby androgenů 

(Elsaie 2016). 

Po nasazení antikoncepce dochází zpravidla během tří až čtyř měsíců terapie 

k zhoršení projevů, kdy se vytvoří nové papuly a pustuly. Pacientky by na to měly být 

upozorněné, aby léčbu samy neukončovaly ani neměnily za jinou hormonální terapii. 

Projevy se začnou pomalu zlepšovat po čtvrtém až pátém cyklu léčby, až kdyby se 

projevy nezlepšily ani po šestém cyklu užívání, pak je potřeba další terapeutické 

postupy konzultovat s lékařem (Rulcová 2005).  

Při užívání hormonální antikoncepce stoupá riziko vzniku žilní tromboembolie 

(3x vyšší riziko než bez užívání), kdy nejvyšší riziko hrozí během prvního roku užívání. 

Novější antikoncepční přípravky s nižší dávkou estrogenu, ženy mladší 35 let 

a nekuřačky jsou ohroženy méně (Elsaie 2016). 

Předepsání antikoncepce je zcela kontraindikované u těhotných žen, u pacientek 

s prodělanou žilní tromboembolií, u onemocnění jater a u kuřaček nad 35 let. 

Za zvážení pak stojí relativní kontraindikace jako je kojení, migrény, hypertenze 

a malignity (Elsaie 2016).  

U nás je nejčastěji užívanou antiandrogenní látkou v perorální antikoncepci 

cyproteron acetát, který má nejvýraznější efekt v léčbě akné (DIANE-35 tbl, 

MINERVA tbl, VREYA tbl). Dále se užívají LP obsahující chlormadinon acetát 

(BELARA tbl, CLORMETIN tbl, FLAYA tbl), které ale vykazují až o polovinu nižší 

účinek než  cyproteron acetát (46% antiandrogenní aktivita). V léčbě akné se dále 

užívají LP obsahující dienogest (JEANINE tbl, AYREEN tbl, BONADEA tbl), 

drospirenon (DAYLETTE tbl, RHONYA tbl, SOFTINE tbl), levonorgestrel (LOETTE 
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tbl), gestoden (LOGEST tbl). Hormonálních přípravků zmírňujících projevy akné je 

velké množství, proto jsou uvedeny pouze příklady některých LP (Nevoralová et al. 

2016, Rulcová 2005, http://www.sukl.cz/, 2020) 

 

3.7. Návrh postupu při léčbě jednotlivých typů acne vulgaris 

Při terapii akné je účinnější užívat léky v kombinaci než jen v monoterapii, kdy se 

zvýší účinek terapie zacílením na různé patologické děje odlišnými MÚ jednotlivých 

skupin léků (Nevoralová et al. 2016). 

 Komedonická akné (Obr. 26 a Tab. 1) 

Léky volby při léčbě nezánětlivé formy akné projevující se komedony jsou topické 

retinoidy, jelikož jejich působení předchází vzniku dalších komedonů. Dále se používá 

antibakteriálně a komedolyticky působící azelaová kyselina nebo salicylová kyselina 

uvolňující ucpané póry. Tyto dvě poslední jmenované látky se používají zvláště 

u jedinců, kteří špatně tolerují lokální retinoidy a mohou být méně účinné v porovnání 

s nimi (Villasenor a Kroshinsky 2010, Habif et al. 2011, Graber 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Doporučení pro léčbu komedonické akné, modifikováno z: Nevoralová et 

al. (2016) 

Převážně komedonická obličejová akné 

Topický retinoid > Kyselina azelaová >  kyselina salicylová 

Bez odpovědi po 8 týdnech 

Zjistit důvod – viz Tab. 1 

Reakce na léčbu: 

Pokračovat po dobu minimálně 12 týdnů 

Léčba do (téměř) zhojení 

Udržovací léčba: 

 topický retinoid > kyselina azelaová; 

 neužívat dlouhodobě kyselinu salicylovou > 5% více než 12 týdnů a 10% více 

než 6 týdnů kvůli toxicitě; 

 neužívat BZO v monoterapii; 

 neužívat nikdy topická antibiotika v monoterapii. 

http://www.sukl.cz/
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Tab. 1 Souhrn příčin a opatření při nedostatečné odpovědi na léčbu u převážně 

komedonické akné 

Příčina nedostatečné odpovědi Opatření 

Progrese do papulopustulózní akné  Viz Tab. 2 

Důvody bez souvislosti s léčbou 

 Nadměrná produkce kožního mazu*). 

 Zkontrolovat expozici pacienta aknegenním látkám 

a komedogenicitu obličejového make-upu 

a hydratačních prostředků. 

 Zkontrolovat dietu a stres. 

Důvody související s léčbou 

 Změnit vehikulum retinoidu z krému na gel dle typu 

kůže a podmínek prostředí. 

 V případě užívání retinoidu užít alternativní retinoid 

nebo vyšší koncentraci retinoidu. 

 Pokud je užívána kyselina azelaová nebo salicylová, 

změnit na retinoid. 

 Odstranit mechanicky komedony. 

 Zkontrolovat, jestli lék nebyl aplikován pouze 

na jednotlivé léze. 

 U žen ověřit typ perorální antikoncepce. 

Špatná adherence 
 Zkontrolovat četnost aplikace léčivého přípravku. 

 Ověřit, jestli pacient rozumí účinku léku, a zda se 

neobjevily jeho nežádoucí účinky. 

Nežádoucí účinky léčby 

 Zaměnit za jinou účinnou látku nebo snížit koncentraci 

léku. 

 Změnit na lépe tolerovatelný retinoid. 

 Snížit frekvenci aplikovaného léku. 

 Ověřit užívané kosmetické produkty, nadužívání 

olejových produktů a cleanserů. 

 Zvážit možnou kontaktní dermatitidu nebo 

fotosenzitivitu. 

Modifikováno dle: Nevoralová et al. 2016 

Pozn.: *) Zvaž perorální isotretinoin nebo perorální antiandrogenní hormonální léčbu u žen. 
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 Lehká – středně závažná papulopustulózní akné (Obr. 27 a Tab. 2) 

U lehké zánětlivé akné projevující se papulami a pustulami se aplikuje lokálně 

BZO, topický retinoid, kyselina azelaová nebo se použije fixní kombinace látek 

v jednom přípravku, kde se nachází i topická antibiotika. Mezi takové kombinace patří 

klindamycin 1% a tretinoin 0,025% (ACNATAC gel) a klindamycin 1% s BZO 5% 

(DUAC gel). Při použití lokálního antibiotika se nesmí podávat antibiotika systémově 

(Nevoralová et al. 2016). 

U středně závažné papulopustulózní akné jsou užívány v terapii převážně výše 

zmíněné fixní kombinace látek, bohužel fixní kombinace adapalen 0,1% a BZO 2,5% 

(EPIDUO gel) není na našem trhu již dostupná. Další variantou je kombinace topického 

retinoidu s perorálním antibiotikem (Nevoralová et al. 2016, Federman a Kirsner 2000). 

 Těžká papulopustulózní akné (Obr. 27 a Tab. 2) a středně závažná 

nodulocystická akné 

Léky volby jsou fixní kombinace látek, nejlépe dále v kombinaci se systémovými 

antibiotiky. Avšak pro nedostupnost kombinace lokálního retinoidu a BZO na našem 

trhu, máme pouze fixní kombinace lokálního antibiotika s BZO nebo lokálního 

antibiotika s lokálním retinoidem, a tudíž tyto dvě kombinace nemůžeme dále 

zkombinovat se systémovými antibiotiky pro větší riziko vzniku bakteriální rezistence. 

Můžeme tedy použít samostatný lokální retinoid, BZO a k tomu přidat perorální 

antibiotikum (Nevoralová et al. 2016, Graber 2020). 

Zda je terapie úspěšná, se hodnotí po osmi týdnech léčby stejně jako 

u komedonické akné (Nevoralová et al. 2016). 
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Obr. 27 Doporučení pro léčbu papulopustulózní akné, modifikováno z: Nevoralová 

et al. (2016) 

Pozn.: *) Dávku léku je nutno upravit dle nežádoucích účinků (iritace apod). 

 **) Druhá generace. 

 ***) Klindamycin 1%/tretinoin 0,25% (ne v kombinaci s p. o. antibiotiky), adapalen 

0,1%/benzoylperoxid 2,5%, klindamycin 1%/benzoylperoxid 5% (ne v kombinaci 

s p. o. antibiotiky). 

 ****) Pouze pro ženy, preferována antikoncepce obsahující progestin s antiandrogenní 

aktivitou. 

 

Lehká Středně závažná Středně závažná 

až závažná 

 BZO*) nebo 

 topický retinoid*),**) 

nebo 

 kyselina azelaová 

nebo  

 fixní kombinace***) 

Fixní kombinace***) 

preferovány 

 

Fixní kombinace***) + 

systémová antibiotika 

preferována: 
nebo 

 +  p. o. isotretinoin 

 nebo 

 +  p. o. zinek 

 nebo 

 +  p. o. antiandrogenní 

hormonální léčba****) 

 

 

 Bez odpovědi 

po 8 týdnech 

Zjistit důvod -  viz Tab. 2 

Bez odpovědi 

po 8 týdnech 

Zjistit důvod -  viz Tab. 2 

Reakce na léčbu: 

Pokračovat v léčbě po dobu 

minimálně 12 týdnů 

Léčba do (téměř) zhojení 

Udržovací léčba: 

 topický retinoid*) > kyselina azelaová*); 

 neužívat BZO v monoterapii; 

 neužívat nikdy topická antibiotika v monoterapii. 

Převážně papulopustulózní obličejová akné 
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Tab. 2 Souhrn příčin a opatření při nedostatečné odpovědi na léčbu u lehké, středně 

závažné až závažné papulopustulózní akné 

Příčina nedostatečné odpovědi Opatření 

Progrese do více závažné akné  Viz Tab. 3  

Důvody bez souvislosti s léčbou 

 Nadměrná produkce kožního mazu*). 

 Zkontrolovat expozici pacienta aknegenním látkám 

a komedogenicitu obličejového make-upu 

a hydratačních prostředků. 

 Zkontrolovat dietu a stres. 

 Zvážit případný výskyt Malassezia furfur nebo G-

bakterií. 

 Zkontrolovat endokrinní profil. 

Důvody související s léčbou 

 Upravit vehikulum (gel nebo krém) dle typu kůže 

a podmínek prostředí. 

 Změnit monoterapii nebo oddělenou monoterapii 

na léčbu fixní kombinací léků. 

 Užít vyšší koncentraci topického přípravku. 

 Změnit typ a dávku systémového antibiotika. 

 Zvážit rezistenci Propionibacterium acnes. 

 Užít jinou systémovou léčbu. 

 Zkontrolovat, jestli lék nebyl aplikován pouze 

na jednotlivé léze, a zda u pacienta nedochází 

k časnému jizvení. 

 U žen ověřit typ perorální antikoncepce. 

Špatná adherence 

 Zkontrolovat četnost aplikace léčivého přípravku. 

 Zkontrolovat frekvenci užívání systémového léku. 

 Ověřit, jestli pacient rozumí účinku léku, a zda se 

neobjevily jeho nežádoucí účinky. 

Nežádoucí účinky léčby 

 Zaměnit za jinou účinnou látku nebo snížit koncentraci 

léku. 

 Změnit na lépe tolerovatelný retinoid. 

 Zvážit změnu systémového léku. 

 Snížit frekvenci aplikovaného léku. 

 Ověřit užívané kosmetické produkty, nadužívání 

olejových produktů a cleanserů. 

 Zvážit možnou kontaktní dermatitidu nebo 

fotosenzitivitu. 

Modifikováno dle: Nevoralová et al. 2016 

Pozn.:  Opatření jsou společná pro všechny závažnosti papulopustulózní akné. 

  Opatření platí pouze při nedostatečné odpovědi na léčbu u převážně středně závažné 

až závažné papulopustulózní akné. 

  Opatření platí pouze při nedostatečné odpovědi na léčbu u převážně lehké až středně 

závažné papulopustulózní akné. 

 *) Zvaž perorální isotretinoin nebo perorální antiandrogenní hormonální léčbu u žen. 

 

 

 

 



52 

 

 Závažná nodulocystická akné a konglobátní akné (Obr. 28 a Tab. 3) 

U mužů je lékem volby podávání perorálního isotretinoinu, další volbou je užívání 

vysokých dávek perorálních antibiotik s BZO (Nevoralová et al. 2016). 

U žen zůstává perorální isotretinoin lékem volby, pokud není kontraindikován, 

společně užívaný s hormonální léčbou antiandrogeny. Další volbou terapie je podávání 

vysokých dávek systémových antibiotik a/nebo hormonální terapie antiandrogeny 

(Nevoralová et al. 2016). 

Léčba se hodnotí nejdříve po 12 týdnech terapie, u perorálního isotretinoinu 

až po 16-24 týdnech (Nevoralová et al. 2016). 
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Obr. 28 Doporučení pro léčbu nodózní a konglobátní akné, modifikováno z Nevoralová 

et al. (2016) 

Pozn.: *) Klindamycin 1%/tretinoin 0,25% (ne v kombinaci s p. o. antibiotiky), adapalen 

0,1%/benzoylperoxid 2,5%, klindamycin 1%/benzoylperoxid 5% (ne v kombinaci 

s p. o. antibiotiky). 

 **) Preferována antikoncepce obsahující progestin s antiandrogenní aktivitou. 

 ***) Dávku léku je nutno upravit dle nežádoucích účinků (iritace apod). 

 ****) Pro systémový isotretinoin 16-24 týdny. 

 

 

Nodózní a/nebo konglobátní akné 

Muži Ženy 

 Systémový isotretinoin 

nebo 

 Fixní kombinace*) + 

systémová antibiotika 

(zvažovat vysoké dávky) 

 Systémový isotretinoin + 

p. o. antiandrogenní 

hormonální léčba**) 

 Fixní kombinace*) + 

systémová antibiotika 

(zvažovat vysoké dávky) 

a/nebo 

p. o. antiandrogenní 

hormonální léčba 

12 týdnů léčba****) 

Odpověď? 

ANO 

NE 

Zjistit důvod – viz Tab. 3 

Udržovací léčba: 

topický retinoid***) > kyselina azelaová***); 

zvážit retinoid/BZO v kombinaci, ale neužívat BZO v monoterapii; 

neužívat nikdy topická antibiotika v monoterapii. 

Léčba do (téměř) zhojení 
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Tab. 3 Souhrn příčin a opatření při nedostatečné odpovědi na léčbu u nodulózní a/nebo 

konglobátní akné 

Příčina nedostatečné odpovědi Opatření 

Důvody bez souvislosti s léčbou 

 Nadměrná produkce kožního mazu*). 

 Zkontrolovat expozici pacienta aknegenním látkám 

a komedogenicitu obličejového make-upu 

a hydratačních prostředků. 

 Zkontrolovat dietu a stres. 

 Zvážit případný výskyt Malassezia furfur nebo G-

bakterií. 

 Zkontrolovat endokrinní profil. 

 Zvážit možnost hidradenitis suppurativa, acne inversa 

nebo sebocystomastózy. 

Důvody související s léčbou 

 Ověřit typ a dávku systémového antibiotika. 

 Zvážit rezistenci Propionibacterium acnes. 

 Odstranit mechanicky makrokomedony. 

 Zkontrolovat, jestli lék nebyl aplikován pouze 

na jednotlivé léze, a zda u pacienta nedochází 

k časnému jizvení. 

 Zvážit intralezionární aplikaci kortikosteroidů. 

 Zkontrolovat typ a dávku systémového isotretinoinu 

a zvážit přidání prednisonu. 

 Zkontrolovat užívání systémového isotretinoinu 

s tučným jídlem (kvůli absorpci látky). 

 U žen ověřit typ antikoncepce a antiandrogenní 

látky**). 

Špatná adherence 

 Zkontrolovat četnost aplikace topického léku. 

 Zkontrolovat frekvenci užívání systémového léku. 

 Ověřit, jestli pacient rozumí účinku léku, a zda se 

neobjevily jeho nežádoucí účinky. 

 Zkontrolovat adherenci k léčbě systémovým 

isotretinoinem. 

 Zkontrolovat, jestli pacient užívá hydratační krémy 

a fotoprotekci. 

Nežádoucí účinky léčby 

 Vyvarovat se užívání topického léku současně se 

systémovým isotretinoinem. 

 Zvážit záměnu systémového léku***). 

 Zkontrolovat kožní hydrataci a fotoprotekci, zajistit 

prevenci xerózy kůže zejména u vysokých dávek 

systémového isotretinoinu, zabránit nadužívání 

cleanserů. 

 Zvážit možnou kontaktní dermatitidu nebo 

fotosenzitivitu. 

Modifikováno dle: Nevoralová et al. 2016 

Pozn.: *) Zvaž perorální isotretinoin nebo perorální antiandrogenní hormonální léčbu u žen. 

 **) Zvaž antikoncepci obsahující progestin s antiandrogenní aktivitou nebo doplňkovou 

dávku cyproteron acetátu. 

 ***) Zvaž perorální isotretinoin. 
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Pokud se projevy za určitou dobu nezlepší, je nutné zjišťovat, proč daná léčba 

u pacienta nefunguje. Na neúčinnost léčby může mít vliv více faktorů, ať už nesprávná 

adherence pacienta k léčbě, NÚ způsobené terapií, důvody související s léčbou 

i bez souvislosti s terapií, případně progrese choroby do vážnějších forem akné (Tab. 1, 

Tab. 2 a Tab. 3). Po vyléčení projevů se přechází na udržovací léčbu, kdy je aplikován 

topický retinoid nebo kyselina azelaová (Nevoralová et al. 2016). 

 

Návrh léčby závažné formy akné a akné v těhotenství 

 Acne fulminans 

U této závažné formy akné se podávají perorální glukokortikoidy  

(prednison 0,5-1 mg/kg/den) a perorální isotretinoin. Pokud je acne fulminans navozena 

užíváním isotretinoinu, ukončí se ihned jeho podávání (Graber 2020). 

U pacientů se systémovými projevy se podává perorální glukokortikoid nejméně 

čtyři týdny před nasazením isotretinoinu, aby se předešlo vzplanutí projevů. Ti pacienti, 

kteří netrpí systémovými projevy, užívají perorální glukokortikoid alespoň dva týdny 

před nasazením isotretinoinu. Začíná se nízkou dávkou isotretinoinu (0,1 mg/kg/den) 

a nadále se pokračuje v podávání glukokortikoidu nejméně po dobu dalších čtyř týdnů, 

po této době může být dávka isotretinoinu navýšena podle snášenlivosti a dávka 

glukokortikoidu se naopak pomalu snižuje během čtyř až osmi týdnů. Někdy je nutné 

prodloužit podávání glukokortikoidů nebo dočasně vysadit isotretinoin, pokud během 

léčby dojde ke vzplanutí projevů (Graber 2020). 

Další variantou léčby, i když ne tak úspěšnou jako předchozí kombinace, je 

kombinace perorálního glukokortikoidu a perorálních tetracyklinů (doxycyklin 100 mg 

dvakrát denně). Nicméně patří k léčbě první volby (Graber 2020). 

 

 Terapie akné v těhotenství 

Při výběru správné terapie pro těhotné ženy je důležité posoudit rizika léčiv 

pro plod dle kategorizace bezpečnosti léčiv v těhotenství (Tab. 4). Většina široce 

užívaných účinných přípravků je v těhotenství kontraindikována (perorální isotretinoin 

– kategorie X léčiv) nebo se nedoporučují používat (lokální retinoidy) (Chien et al. 

2016, Graber 2020). 
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Tab. 4 Kategorizace bezpečnosti léčiv v těhotenství 

Kategorie léčiv Riziko léčiv 

A 

(nejvíce bezpečné léky) 

 Byly provedeny kvalitní humánní studie na těhotných ženách. 

 Testovaná léčiva neprokázalajakékoliv riziko pro embryo a plod. 

 Užívání léčiv z této kategorie je bezpečné během celého 

těhotenství. 

B 

 Studie na zvířatech neprokázaly škodlivý účinek pro plod, ale chybí 

kvalitní studie na těhotných ženách. 

 Další variantou je dostupnost kvalitních studií u těhotných žen, které 

neprokázaly riziko pro plod, ačkoliv u studií na zvířatech se objevily 

některé nežádoucí účinky. 

 Jsou stále bezpečná v těhotenství. 

C 

 Nebylo provedeno velké množství kvalitních humánních studií. 

 Studie na zvířatech prokázaly buď nežádoucí účinky léčiv pro plod, 

nebo nejsou dostupné kvalitní studie na zvířatech. 

 Nelze vyloučit riziko zasažení plodu při užívání léčiv této 

kategorie během těhotenství. 

 Potenciální prospěšnost léčby musí převážit rizika pro plod. 

D 

 Studie u lidí a postmarketingová data jednoznačně prokázaly rizika. 

 Užít pouze pokud přínos léčiva převáží potenciální riziko pro plod.  

 Mezi takové situace patří užití léčiv v život ohrožujících případech, 

u velmi vážných onemocnění, kdy neexistují buď bezpečnější léčiva, 

nebo pokud nejsou dostatečně účinná v dané situaci. 

 Jejich užívání je pro plod rizikové. 

X 

(kontraindikované) 

 Studie u lidí a postmarketingová data jednoznačně prokázaly riziko 

vrozených abnormalit u plodu, které zcela převažuje nad jakýmkoliv 

možným terapeutickým přínosem pro pacientku. 

 Léčiva jsou přísně kontraindikována v těhotenství. 

Modifikováno dle: Kacířová a Grundmann 2007 

 

U mírné nezánětlivé formy akné jsou lékem volby kyselina azelaová nebo BZO. 

Lokálně aplikovaná kyselina azelaová (kategorie B) se do organismu vstřebá přibližně 

ze 4 %, u lokálního BZO (kategorie C) dochází k 5 % systémovému vstřebávání. BZO 

je považovaný za bezpečnou terapii během těhotenství a zabraňuje navíc rozvoji 

bakteriální rezistence při užití spolu s antibiotiky. Dále je nízké riziko vzniku 

malformací plodu po aplikaci kyseliny salicylové (kategorie C), pokud je přípravek 

nanášen lokálně jen na určená místa a po omezenou dobu (Chien et al. 2016). 

U mírné zánětlivé formy akné se doporučuje začít lokálním antibiotikem 

(klindamycin, erythromycin – oba kategorie B) spolu s BZO. Krátkodobá aplikace 

antibiotik je bezpečná během těhotenství (Chien et al. 2016). 
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U střední až závažné zánětlivé formy akné jsou lékem volby perorální makrolidová 

antibiotika s BZO. Azithromycin (kategorie B) patří k bezpečným lékům v terapii akné 

u těhotných žen, pokud je podáván krátkodobě (po dobu čtyř až šesti týdnů) 

a až v druhém a třetím trimestru, kdy je již dokončena organogeneze plodu (Chien et al. 

2016). 

U acne fulminans a nodulární cystické akné může být prospěšné mimo kombinaci 

azelaové kyseliny, BZO a perorálního azithromycinu podávání perorálního 

prednisolonu, nejdéle však po dobu jednoho měsíce a až po ukončení prvního trimestru 

(Chien et al. 2016). 

 

 

 

 

  



58 

 

4. Diskuse 

Acne vulgaris patří mezi multifaktoriální onemocnění, na jehož vzniku se podílí 

více příčin (vnitřních i vnějších). Neexistuje pouze jeden typ akné, ale celá řada dalších 

variant (kosmetická akné, předmenstruační akné, acne excorieé, akneiformní akné, atd.) 

(Rulcová 2005). Hodně lidí si toto neuvědomuje a často začínají řešit projevy akné 

samoléčbou volně prodejnými přípravky, ačkoliv právě tyto přípravky nemusí být 

zrovna nejlepší volbou pro léčbu dané příčiny akné. Nesprávnou léčbou se mohou 

projevy akné více zhoršit a i k hojení bude potřeba více času. Proto by měli všichni 

jedinci i se začínajícími projevy akné navštívit dermatologa, který zhodnotí projevy 

a určí daný typ akné. Léčba tak nebude zvolena jen podle závažnosti projevů (mírná, 

středně závažná a závažná), ale i podle převládající příčiny (Schell 1991, Rulcová 

2005). 

Ačkoliv jsem sama akné trpěla, nemám zkušenosti s velkým množstvím léčivých 

přípravků. Měla jsem komedonickou až převážně papulopustulózní akné, kdy mě trápily 

především zánětlivé léze. Dermatolog mi předepsal BZO 5% (AKNEROXID), ale léčba 

tímto přípravkem mi nezabírala. Až při psaní této práce jsem zjistila (dříve jsem to nijak 

nezjišťovala), že všechny lokální přípravky by měly být nanášeny na celou postiženou 

oblast, ne pouze na jednotlivé léze (Williams et al. 2012). V tom byl nejspíše ten 

největší problém léčby, kdy jsem přípravek aplikovala pouze na jednotlivé léze, které se 

sice trochu zmenšily, ale objevovaly se pořád nové. Navíc jsem nebyla upozorněna 

na dobu očekávaného zlepšení a dobu trvání terapie, proto kvůli neočekávanému účinku 

jsem léčbu předčasně ukončila (krátkodobá, občasná aplikace). 

Chtěla jsem přejít k něčemu opravdu účinnému, tak mi byla doporučena 

hormonální antikoncepce s antiandrogenní aktivitou (MINERVA – cyproteron 

acetát/ethynyl estradiol). Bylo mi lékařem zdůrazněno, že očekávaný účinek nenastoupí 

ihned, ale nejdříve po 3-5 měsících, a že se mohou projevy akné během této doby 

zhoršit. Ačkoliv tyto měsíce byly pro mě po psychické stránce náročné, po překonání 

této doby docházelo ke zlepšování projevů. Po nějaké době jsem přešla na jinou 

hormonální antikoncepci se slabší antiandrogenní aktivitou (FLAYA – chlormadinon 

acetát), jelikož cyproteron acetát by se neměl používat dlouhodobě, pouze dokud 

neustoupí závažné projevy. Antikoncepci užívám doposud bez další jakékoliv léčby, 

proto se nějaké ty projevy akné stále objevují (nejvíce asi vlivem stresu), ale není to již 

nic závažného. Pokud by mě i tyto občasné léze trápily, mohla bych léčbu zkombinovat 
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s lokálními přípravky např. lokálními retinoidy, BZO nebo azelaovou kyselinou, aby se 

zacílilo na více mechanismů patogeneze akné (Rulcová 2005, Elsaie 2016). 

Z mého pohledu právě neinformovanost vedla k neúspěšné léčbě, která mohla být 

jinak úspěšná. Zvláště dospívající s akné se chtějí těchto projevů zbavit co nejdříve, 

jelikož jim vzhled ubírá na sebevědomí a zařazení do společnosti. Je potřeba je 

informovat, kdy mohou nejdříve pozorovat zlepšení (většinou týdny, u některých LP 

i měsíce) a aby s léčbou nepřestávali. Důležitá je i adherence k léčbě, kdy je potřeba 

pravidelně aplikovat lokální přípravky nebo užívat systémová léčiva (ATB i v přesných 

intervalech), aby nezapomínali a ani nepřekračovali aplikaci nebo dávku LP. Tím se 

účinek nezvýší, jen hrozí větší riziko NÚ (Kubba et al. 2016a, Rulcová 2005). 

Jsem toho názoru, že by pacient s akné měl k farmakoterapii dodržovat navíc určitá 

opatření, která se týkají změny životosprávy (zelenina, ovoce, pitný režim), 

dostatečného spánku a hygienických návyků (zvláště u dívek – odlíčení make-upu 

a všech líčidel před spaním) (Leibold 1995, Nevoralová et al. 2016). Tím se podpoří 

účinek samotné farmakoterapie a nebude docházet stále k recidivám projevů akné 

(zanesené póry, zácpa, únava, stres, toxiny vylučované pokožkou) (Leibold 1995). 

Ačkoliv bylo provedeno mnoho studií (Nevoralová et al. 2016), nebyl jednoznačně 

prokázaný vliv stravy (mléko, cukr) na vznik akné. Dále je potřeba vyhnout se škrábání 

a vymačkávání pupínků, kdy se projevy snadno roznesou po širším okolí nebo vzniknou 

z původně nezánětlivých lézí léze zánětlivé.  
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5. Závěr 

Acne vulgaris patří mezi endogenní typ akné postihující adolescenty. Nicméně 

existuje více variant akné, které je potřeba mezi sebou rozlišovat kvůli správné terapii. 

Dělí se na endogenní (vnitřní příčina), exogenní (vnější příčina) a akneiformní akné 

(léky navozená). Samotná acne vulgaris je poté dělena podle závažnosti na mírnou, 

středně závažnou a závažnou formu nebo je uváděno dělení na komedonickou, 

papulopustulózní, nodulocystickou a konglobátní akné. Klasifikace se u autorů liší, není 

zaveden jednotný systém klasifikace. 

Nejprve je nutné správně diagnostikovat daný typ akné, aby se léčila příčina, 

ne pouze projevy akné. Dále se přihlíží k závažnosti projevů (mírná, středně závažná, 

závažná), k počtu lézí, charakteru pleti, psychice pacienta, věku a daším potřebným 

informacím. 

Lokální léčbou se obvykle začíná u mírné (komedonické) až středně závažné 

(papulopustulózní) akné. Patří sem přípravky s BZO, lokálním retinoidem, lokálními 

antibiotiky, azelaovou kyselinou, salicylovou kyselinou a AHA. Všechny lokální 

přípravky by měly být nanášeny na celou postiženou oblast, pravidelně po dobu 

několika týdnů bez přerušení aplikace. Nejedná se o krátkodobou terapii, často je 

potřeba udržovací terapie. Účinek nebývá okamžitý (pomalejší nástup účinku 

než u systémové terapie), ke zlepšení projevů dochází během pár týdnů. U komedonické 

akné jsou lékem volby lokální retinoidy, další variantou je kyselina azelaová a kyselina 

salicylová. U papulopustulózní akné se používají přípravky obsahující BZO, lokální 

retinoidy, kyselinu azelaovou nebo se aplikuje fixní kombinace látek obsahující 

i lokální antibiotika. 

Systémová léčba je volena u závažných formem akné a u projevů nereagujících 

dostatečně na lokální terapii. Jelikož u perorálně podávaných léčiv hrozí vyšší riziko 

systémových NÚ než u lokální terapie, musí se to brát v úvahu při předepsání léčiva. 

Patří sem perorální antibiotika, isotretinoin a hormonální antikoncepce. U závažné 

nodulocystické a konglobátní akné je u mužů lékem volby perorální isotretinoin 

nebo vysoké dávky perorálních antibiotik. To samé platí u žen (pokud není isotretinoin 

kontraindikován), ženy mohou navíc užívat i antiandrogenní léčbu. 
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