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Aktuálne možnosti liečby atopickej
dermatitídy
Na túto tému sme sa rozprávali s prof. MUDr. Jurajom Péčom, CSc., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK,
Dermatovenerologickej kliniky, Martin
Atopická dermatitída je ochorenie, nad ktorým mnohí mávnu rukou. V skutočnosti však neraz
ide o klinicky závažné problémy, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú kvalitu života pacienta.
Dovoľte mi preto položiť vám v danom kontexte niekoľko otázok...
1. Ako by ste v krátkosti definovali toto
ochorenie?
Atopická dermatitída (AD) je chronické zápalové ochorenie kože charakterizované svrbením, ekzematizáciou a kožnou hyperreaktivitou na rôzne environmentálne spúšťače..
V súčasnej dobe sa prevalencia tohto ochorenia v detskej populácii vyspelých krajín pohybuje v rozpätí 10 až 20 %.
2. Ktoré faktory sa môžu podieľať na jeho
vzniku?
Zhoršená bariérová funkcia kože uľahčuje
penetráciu antigénu/alergénu, a tak sa de
facto otvára pomyselná brána pre rozvinutie kožnej hyperreaktivity, intenzita ktorej priamo koreluje s mierou postihnutia.
Vezmime si napríklad psoriázu – hoci sa od
AD klinicky výrazne líši, u oboch ochorení nachádzame analogické zmeny v celom
rade génových lokusov (napr. oblasť na dlhom ramene chromozómu 1 21, 1q21, ktorá
obsahuje minimálne 30 génov participujúcich na diferenciácii keratínocytov apod.).
V súčasnosti sa výskyt AD dáva do súvislosti
s pomerne bežnou mutáciou génu (7–10 %
v kaukazskej populácii) kódujúceho filagrín - proteín viažuci sa na keratín. Z epidemiologického hľadiska je tiež zaujímavé,
že takmer u 2/3 detí s AD sa objaví senná
nádcha a u polovice atopická astma, teda
ochorenia, pri ktorých je taktiež narušená
bariérová funkcia, nie však kože, ale slizníc.
Táto skutočnosť je však veľmi dôležitá aj
z hľadiska terapií, ktoré by mohli v budúcnosti pripadať do úvahy. Patofyziológia AD
je nepochybne omnoho komplikovanejšia.

Dominantnú úlohu tu zohrávajú žírne bunky, ktoré reagujú skrížene na prítomné imunoglobulíny IgE s následnou degranuláciou
a uvoľnením celého radu zápalových cytokínov; mastocyty zohrávajú taktiež úlohu pri
ochrane proti baktériám či parazitom.

Z hľadiska možných faktorov podporujúcich
vznik ochorenia uveďme nízku teplotu prostredia, život v meste, vystavenie sa znečisteniu/tabakovému dymu či užívanie antibiotík.
Protektívne zasa pôsobí napr. vysoká expozícia UV žiareniu či kontakt so psom v detstve.
Medzi provokujúce faktory patria aeroalergény (roztoče, peľ, zvieracie alergény), autoalergény, potraviny (vajcia, mlieko, orechy,
sója, pšenica…), mikroorganizmy (S. aureus
- superantigén), iritanciá (mydlá, saponáty,
pracie prostriedky, dezinfekčné látky), odevy
(vlna, srsť zvierat), psychický stres, hormonálne zmeny (napr. gravidita – obvykle spôsobuje zhoršenie). Možno však konštatovať, že
ide o ochorenie multifaktoriálneho charakteru podmienené genetickými, environmentálnymi, mikrobiálnymi a imunologickými
faktormi.
3. Dennodenne prichádzate do kontaktu
s pacientmi trpiacimi ťažkou formou tohto ochorenia. Čo ich najviac trápi a ako im
toto ochorenie zasahuje do každodenného života?
Narušená bariérová funkcia spôsobuje vysychanie kože, ktoré je, spoločne so svrbením
a viac či menej typickým klinickým obrazom,
charakteristickým prejavom atopickej dermatitídy.
4. Atopický pacient v ordinácii praktického lekára nie je žiadnou výnimkou. Kedy
by mal byť odporučený k špecialistovi?
Vždy je treba postupovať individuálne s rešpektovaním aktuálneho klinického nálezu
(rozsah a charakter postihnutia, intenzita

39

Rozhovor

obťažujúcich symptómov – frekvencia, závažnosť a doba trvania pruritu apod.), komorbidít, doby trvania ťažkostí apod. Bez
váhania by sa tak malo postupovať pri zistení
erytrodermie, ktorá môže mať pri nedostatočnej liečbe fatálne následky. Sprevádzajú
ju príznaky ako horúčka, zimnica, potenie,
opuchy akier....).
Pri hodnotení závažnosti ochorenia sa využíva množstvo škálovacích systémov, no žiadny z nich nie je, bohužiaľ, ideálny. Väčšinou sa
zameriavajú iba na klinický obraz (SCORAD,
EASI); iné zasa len na subjektívne symptómy
(Itch-NRS, DLQI).
5. Aké sú súčasné možnosti v manažmente liečby atopickej dermatitídy?
Možnosti lokálnej liečby spočívajú vo využití
kortikosteroidov, ktoré však nenapomáhajú
obnovu bariéry, a v súčasnosti i vo využívaní
inhibítorov kalcineurínu či lipidov obsahujúcich emulzie, ktoré podporujú jej regeneráciu. Pozitívny účinok pri atopickej dermatitíde môžeme dosiahnuť aj využitím urey.
Aj keď sa dnes naďalej často využívajú lokálne kortikosteroidy, ich aplikácia je sprevádzaná atrofogénnym účinkom či rizikom
systémových nežiaducich účinkov. Naopak, inhibítory kalcineurínu (takrolimus či
pimekrolimus), ktoré len nedávno vstúpili
pri tejto indikácii do bežnej klinickej praxe,
kožnú atrofiu nevyvolávajú a ich aplikácia
je sprevádzaná nižšou potrebou užívania
topických kortikosteroidov. V súvislosti s ich
užívaním sa poukazuje aj na zlepšenie kvality
života pacientov s AD.
Pomerne nedávne uvedenie kalcineurínových inhibítorov do klinickej praxe prinieslo
významný pokrok v liečbe AD. Naďalej však
zostáva široký priestor pre celý rad ďalších
konceptov, napríklad ovplyvnenie adhezívnych molekúl ICAM-1 či VCAM-1, využitie
špecifickej imunoterapie apod.
6. Existuje kritérium, na základe ktorého
sa rozhodujete o zmene liečby z topickej
na systémovú?
Všetko závisí od zhodnotenia aktuálneho
klinického stavu pacienta so zreteľom na doterajší priebeh ochorenia a doterajší spôsob
liečby. Veľmi pri tom pomáhajú spomínané
skórovacie systémy, avšak hodnota zisteného skóre nie je direktívna a nemala by byť
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jediným nástrojom definujúcim potrebu
zmeny liečby.
7. Aké sú aktuálne možnosti systémovej
liečby?
Možno ju rozdeliť na fyzikálnu a medikamentóznu. V rámci prvej skupiny sa stále významne uplatňuje fototerapia využívajúca ultrafialové žiarenie UV-A/B. Farmakoterapia využíva
imunosupresívne pôsobiace látky – kortikosteroidy, cyklosporín, azatioprín, methotrexát
či mykofenolát mofetil. Nesmieme zabudnúť ani na antihistaminiká, ktoré významne
zmierňujú intenzitu pruritu.
8. Sú v tomto smere nejaké odlišnosti medzi liečbou detského pacienta a dospelej
osoby?
Určite áno. Treba si uvedomiť, že symptómy
ochorenia sa medzi oboma populáciami pacientov trochu líšia. Spomeňme, že u detí sa
AD väčšinou objavuje v predškolskom veku
a často zmizne okolo 10. roku života. Postihnuté sú najmä flexúry (eczema flexuratum),
častá je facies atopica, ekzém nemokvá, badateľná je lichenifikácia a exkoriácia. U dospelých môže ísť o plynulý prechod ochorenia z obdobia detstva, aj keď ide o aktuálne
stanovenú diagnózu. Predilekčne postihuje
flexúry, dominujúcim symptómom je suchosť kože s lichenifikáciou a pruritus.
9. Podobne ako v prípadoch mnohých
iných ochorení, aj tu sa otvára možnosť
cielenej biologickej liečby. Na akom princípe táto liečba pôsobí?
Áno, je to skutočne tak. Pri mnohých ochoreniach musíme zasiahnuť do imunitného systému a s potešením môžem konštatovať, že
pre našich atopických pacientov budeme mať
k dispozícii unikátnu liečbu, ktorou je plne
humanizovaná monklonálna protilátka blokujúca spoločný alfa reťazec receptora pre
IL-4 a IL-13 - dupilumab. Dupilumab inhibuje
signálnu dráhu IL-4 prostredníctvom receptora typu I (IL4Rα/γc) a signálnu dráhu IL-4 a
IL 13 prostredníctvom receptora typu II (IL-4Rα / IL-13Rα). IL-4 a IL-13 sú kľúčové cytokíny typu 2 (Th2 cytokíny), ktoré sa podieľajú
na rozvinutí atopickej dermatitídy. Významne tak de facto ovplyvňuje diferenciáciu keratínocytov, aktivitu eozinofilov, produkciu
chemotaxínov, produkciu IgE a diferenciáciu/prežívanie Th2 buniek.
Testované sú však aj ďalšie látky – momen-

tálne sú v rôznej fáze vývoja, napr. lebrikizumab, secukinumab, nemolizumab, fezakinumab, tralokizumab a mnoho ďalších.
10. Akému typu pacientov je biologická
liečba atopickej dermatitídy určená?
Dupilumab je schválený pre liečbu stredne
ťažkej až ťažkej atopickej dermatitídy u dospelých pacientov, ktorí sú vhodnými kandidátmi na systémovú terapiu.
11. Môžeme ju vnímať ako samostatný
liečebný prístup alebo ako terapeutickú
modalitu, vhodnú na kombináciu s dnes
už bežne využívanými prístupmi?
Stále miesto v palete liečiv si vzhľadom na
malé, i keď pozitívne skúsenosti ešte len buduje. No určite môžeme dupilumab považovať za veľmi významný prínos pre pacientov
s ťažkými, respektíve ťažko liečiteľnými formami AD.
12. Aká je dostupnosť tejto inovatívnej
liečby na Slovensku?
Dupilumab je aktuálne schválený na terapeutické využitie, no liečba je hradená len na
základe odsúhlasenia žiadosti o schválenie
nekategorizovaného lieku zdravotnou poisťovňou.
13. Na čo by mal podľa Vášho názoru myslieť každý lekár, ktorý má v starostlivosti
atopického pacienta?
Zásadou je vnímať pacienta ako celistvú
osobnosť. Inými slovami, neliečiť iba patologické prejavy, ale vnímať aj problémy pacienta v sociálnom a psychickom kontexte.
Podobne ako pri mnohých ďalších ochoreniach, i tu môžeme hovoriť o komplexnom
prístupe k pacientovi.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Šéfredaktor časopisu
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