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editorial

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

v rukou držíte druhé vydání časopisu Život s lupénkou, který je součástí stejnojmenného projektu. Společně s webovou a facebookovou stránkou
a dalšími aktivitami se snažíme vám i vašim blízkým
ulehčit život s tímto onemocněním a snad zodpovíme i nějaké otázky týkající se této nemoci.
Rok 2019 utekl jako voda a snad každý se v tuto dobu
zamýšlí nad uplynulými dvanácti měsíci. Co vše se
stalo, co člověk zažil, případně co mohl udělat jinak
a lépe a příště to tak rozhodně udělá... Všichni bilancujeme a rozhodně na tom není nic špatného.

Udělejte si „sobecky“ čas pouze pro sebe a buďte
sami se sebou. Věřím, že přijdete na spoustu zajímavých myšlenek a námětů, které vás posunou dál.
Za mou maličkost i za redakci časopisu tedy vyhlašuji
heslo roku 2020 – buďme sobci!
Za redakci časopisu
Eva Ranglová

Pokud jste si nestihli stanovit novoroční předsevzetí,
nezoufejte – na změnu není potřeba čekat až do konce dalšího roku. Jsme pány svého času a pro změnu
se můžeme rozhodnout v jakýkoliv okamžik. Pokud
jste tedy nestihli novoroční předsevzetí a rádi byste
něco změnili, mám pro vás tip.
Buďte sobci! Alespoň na pár okamžiků... Neohlížejte
se za každou cenu na ostatní a dělejte to, co si opravdu přejete. I vašemu okolí bude tato změna jistě sympatická. Když je totiž člověk spokojený sám se sebou
a vyrovnaný se svým onemocněním, je šťastnější
a vyrovnanější i pro své okolí.
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Co je "Spolek psoriatiků
a atopických ekzematiků" ?
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků (SPAE) je dobrovolným, neziskovým
občanským sdružením. SPAE je otevřen všem občanům postiženým lupénkou,
atopickým ekzémem a vitiligem. Dále pak všem, kteří mají o činnost SPAE zájem
z humánních důvodů nebo na základě své profese.
CO JE CÍLEM SPOLKU ?
Prosazovat zlepšování forem léčby nenakažlivých kožních onemocnění.
Prosazovat zlepšení sociálních a ekonomických životních podmínek takto postižených občanů.
Informovat postižené o metodách léčby, lécích, kosmetice i alternativních způsobech léčby.
Osvětová činnost v médiích.
Výměna zkušeností členů SPAE.
V rámci možností SPAE pomáhat řešit obtížné životní situace členů.
Navazovat kontakty s evropskými partnery.
Organizovat přímořské ozdravné pobyty.

Více informací naleznete na: www.spae-cr.webnode.cz

SPAE
Rybná 682/14
110 05 Praha 1

PŘIHLÁŠKA

Členské číslo / datum vstupu

do spolku
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

Účet SPAE: 68137329/0800
Jméno:

Datum narození:

Příjmení:

PSČ:

Ulice, číslo:

Okres:

Obec:

Telefon do bytu:

Telefon do zam:

Zaměstnání:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Důchod: starobní, invalidní, část. invalidní*
Důchod přiznán na základě diagnózy:

ANO

psoriasa vulgaris*

od roku věku

diabetes 1. typu*

od roku věku

psoriasa generalis*

od roku věku

diabetes 2. typu*

od roku věku

psoriasa artropatika*

od roku věku

vitiligo*

od roku věku

atopický ekzém*

od roku věku

jiné

jiná forma psoriázy*

od roku věku

Projevují se záněty duhovky či rohovky?

Jak často?

Datum:

Podpis (u dětí zák. zást.):

* nehodící se škrtněte, není povinné. Vyplněný formulář odešlete na adresu SPAE (nahoře).
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Jídlo tuto chorobu vyvolat nemůže, protože není alergické povahy, ale vliv na ni má bezesporu velký.
Osoby takto postižené jsou velmi citlivé na vnější podněty. Stravování je tak jedním ze základních
faktorů, které stav psoriatika mohou zlepšit nebo naopak zhoršit.

Výživa ovlivňuje zdravotní stav každého člověka – a nejen to: působí i na jeho
náladu a psychiku. Zdraví lidé si mohou jídelníček sestavovat podle
momentální chuti a někdy si
i trochu „zahřešit“. Lupénkáři by měli ke svému
stravování přistupovat
mnohem zodpovědněji – ve svém vlastním
zájmu. Toto kožní onemocnění totiž vzniká z důvodu porušení metabolických procesů
v těle. Tento fakt má na svědomí, že se člověk postižený lupénkou stává citlivějším na vnější podněty
a alergeny. Dieta je proto jedním ze základních faktorů, které kontrolují onemocnění.
VZTAH MEZI JÍDLEM A NEMOCÍ
Strava ovlivňuje všechny pochody v našem těle, kůže
proto není výjimkou. A protože jde o náš největší orgán, jasně z toho vyplývá, že na ni má vliv opravdu
velký. Lidé, kteří trpí lupénkou, by proto měli držet
„svou“ vyzkoušenou dietu: pomůže jim onemocnění
omezit a zmírnit. Optimální výživa sice není všelékem
pro účinnou léčbu psoriázy, ale je jedním z důleži-

VÝBĚR Z POTRAVIN
VHODNÝCH PRO PSORIATIKY
• zelenina a ovoce (kromě bram
bor a rajčat)
• dýňová, lněná, slunečnicová sem
ínka
• sezam, mandle, lískové a piniové
oříšky
• pohanka, oves, hnědá rýže (nat
ural)
• ryby
• olivový olej
• houby
• nízkotučné maso
• kysané mléčné výrobky
• špenát, červená řepa, chřest,
cibule, cuketa
• jablka, melouny, banány a hroz
ny

tých aspektů doplňujících komplexní
terapii tohoto kožního onemocnění. Se
seznamem potravin, které by se
ne/měly při lupénce konzumovat, by se proto měl
každý lupénkář minimálně seznámit, ale ještě
lépe se jím řídit.
V poslední době se stále
větší význam přikládá sledování pH v těle. Právě pacienti
s lupénkou by mu měli věnovat velkou pozornost, protože překyselení organizmu u nich
vede ke zhoršení příznaků nemoci. K udržování normální hladiny pH by mělo být do jídelníčku zařazeno co nejvíce potravin, jež obsahují zásadité látky,
jako jsou např. luštěniny, rýže natural, syrová zelenina a ovoce. Pomůže to stabilizovat trávicí soustavu
a zlepšit celkový zdravotní stav, čímž se zlepší i stav
pokožky. Dobré je například začít den vypitím vody
s vymačkaným citronem; navzdory kyselé chuti se
tak naopak tělo odkyselí.

CO PŘI LUPÉNCE
VYPUSTIT Z JÍDELNÍČKU
• tučné maso
• smažená jídla
• uzené výrobky
• mléko, sýry
• pečivo z pšeničné mouky
• výrobky obsahující droždí
• brambory
• citrusové plody
• čokoláda, káva, kakao
• cukr, cukrářské výrobky
• sladké limonády
• perlivé slazené nápoje
• kořeněná, pálivá a kyselá jídla
• máslo, mléko, margarín
• káva
• alkohol (zejména víno)
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LUPÉNKOVÁ DIETA NEEXISTUJE
Neexistuje bohužel žádná „správná“ dieta, která by
fungovala na všechny psoriatiky. U každého pacienta má nemoc různou závažnost a lokalizaci. Kromě
toho je třeba brát v úvahu jeho genetiku a individuální vlastnosti. Podle toho bude vypadat seznam
potravin, které by se neměly při lupénce jíst nebo jejichž konzumace by měla být omezena (např. maso
ve smetanové omáčce nebo rýže s ovocem a podobné kombinované chutě). Mohou se stát spouštěči nemoci a zapříčinit vznik nových ložisek zánětu
lupénky.
• Co naopak odborníci doporučují, je dieta s nízkým
obsahem bílkovin a cukru, bohatá na vlákninu. Přednost by měla mít jídla vařená v páře, grilovaná nebo
dušená. Smažení a konzumaci polotovarů nebo občerstvení z fast foodů rozhodně nefandí.
• Praxe ukazuje, že psoriatici často trpí nesnášenlivostí lepku, proto jim lékaři doporučují bezlepkovou
dietu s tím, že mívá příznivý vliv na stav jejich nemoci.
• V případě pochybností, co jíst a nejíst, je samozřejmě možné požádat o radu nutriční terapeuty, kteří
dnes fungují v každé nemocnici. A rozhodně neuškodí dodat tělu vitaminy A, B3, B6, B12, E, C, multivitaminy, zinek, chrom, lněný olej nebo výtažek z ostropestřce.
POZOR NA STRES!
Je pochopitelné, že různá dietní omezení nemocného moc netěší, ovšem výběr potravin zdraví prospěšných je v tomto případě velmi důležitý. Porušení těchto zásad bývá potrestáno zhoršením stavu

OPTIMÁLNÍ STRAVOVAC Í
REŽIM PŘI PSORIÁZE
• Odstranit z pokrmů alergeny.
• Zvýšit příjem antioxidantů.
• Jíst malé porce 5 až 6krát den
ně,
občas zařadit odlehčovací dny.
• Vyhnout se hladovění.
• Dodržovat pitný režim.
• Libové maso jíst 2 až 3krát týdn
ě,
vejce 2 až 4krát týdně.
• Při opětovném vzplanutí choroby
se doporučuje přejít na vegetariáns
kou
nebo bezlepkovou stravu.

psoriatika. Ale i když to vypadá, že seznam „zakázaných“ potravin je hodně dlouhý, existuje spousta receptů obsahujících suroviny „povolené“, které
chutnají nejen těm, kteří je konzumovat musejí ze
zdravotních důvodů, ale i dalším členům rodiny;
dokonce ani nemusejí tušit, že jedí nějakou speciální dietu. Jejich solidarita s nemocným má ale velký
význam, protože dodržování optimálního stravovacího režimu pomůže snížit příznaky jeho onemocnění a urychlí remisi.
Lidé trpící lupénkou by se také, pokud možno, měli
vyvarovat psychického stresu, infekcí a některých
léků (bývá označeno v příbalovém letáku). Jejich stav
zpravidla rovněž zhoršují hormonální změny, jako
jsou puberta, těhotenství nebo menopauza, jimž se
však vyhnout nelze.
PhDr. Hana Profousová

Rady odborníků najdete na webových stránkách
www.zilniporadna.cz
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Aplikace BOLÍ VÁS NOHY

Aplikace HEMOROIDY

ke stažení zdarma

ke stažení zdarma

Rozhovor
s Ing. Josefem Pohůnkem

1. MNOZÍ LIDÉ SI STÁLE PŘEDSTAVUJÍ PACIENTSKÉ
ORGANIZACE POSTARU JAKO SPOLKY, KDE SI
LIDÉ POPOVÍDAJÍ O SVÝCH POTÍŽÍCH A ZASE
SE ROZEJDOU DOMŮ. DNES UŽ JE TOMU JINAK.
MOHL BYSTE POPSAT ZMĚNU, KTEROU VAŠE
PACIENTSKÁ ORGANIZACE PROŠLA?
Máte pravdu, já jsem si taky dříve představoval spolky podobně, že se členové sejdou v zahradní restauraci, připraví
zábavu pro děti a sami se zabaví buřty
s cibulí a v tanečním kole. Naše organizace byla založena v roce 1989, zaregis-

trována byla jako občanské sdružení v roce 1990.
Tehdy bylo slovo „spolek“ skoro hanlivé, nepoužívalo se, k přeregistraci na spolek došlo až změnou
občanského zákona v r. 2014. Ale vraťme se k otázce samé. V prvopočátcích byl hlad po informacích, nebyly materiály o psoriáze, nebyl
internet, odpovědi zdravotníků na dotazy
byly skoupé, protože neexistoval reálný
vztah lékař – pacient. Tehdejší prezidentka paní Jana Břízová dělala maximum, chodila na kliniky, za jednotlivými
lékaři i do organizací, získávala potřebné
informace a předávala je nám, členům
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Náš spolek je členem několika organizací, evropských i celosvětových, zabývajících se psoriázou,
ekzémem (ale i jinými nenakažlivými kožními nemocemi), léčbou, přístupem k ní v jednotlivých zemích
a novinkami v tomto oboru.

SPAE, prostřednictvím bulletinu, který vycházel asi
15 let 6× ročně (nyní 4× ročně). A celou dobu pořádáme setkání členů na regionálních i celostátních
úrovních. A když máte připravit celostátní setkání,
to už není jen o nějakém „sousedském“ popovídání a zábavě, to se toho musí připravit trochu více:
součástí programu bývají lékařské přednášky i prezentace farmaceutických firem nebo firem s léčebnou kosmetikou. Ale samozřejmě i dnes má nezastupitelnou roli ono vlastní, osobní setkání člověka
s člověkem. Dřívější hlad po informacích o nemoci
a léčbě je, myslím si, už dostatečně ukojen a každý
má možnost doplnit své znalosti od ochotných lékařů a zdravotnického personálu, v našem bulletinu
i na internetu. Bohužel, na internetu je mnoho zpráv
i zavádějících, je nutné na ně upozornit, ne vše je
tak, jak se o tom píše.
2. V ČEM SPOČÍVÁ NEJVĚTŠÍ ROZDÍL
PROTI MINULOSTI?
Vždycky jsme bojovali za informace, informace jak
pro nemocné a jejich rodiny, tak informace o psoriáze v rámci široké veřejnosti. A neustále bojujeme hlavně za to, aby měli postižení lidé přístup
k efektivní léčbě. To se nám dařilo hned v počátcích naší organizace, když se od nás pacienti
dozvídali o různých formách tehdejší „klasické“
léčby. A daří se zkvalitnit život i nyní, vlivem
zavedení biologické terapie psoriázy, která je
zde již přes 10 let a stále vznikají nové preparáty a léčba se zlepšuje. My jsme byli u zavádění
její moderní formy, informovali jsme členy o jejích
možnostech a jak se k ní mohou lidé dostat.
Náš spolek je členem několika organizací, evropských i celosvětových, zabývajících se psoriázou,
ekzémem (ale i jinými nenakažlivými kožními nemocemi), léčbou, přístupem k ní v jednotlivých
zemích a novinkami v tomto oboru. Součástí činnosti je i kampaň, seznamující s tímto problémem.
V r. 2004 byl vyhlášen 29. říjen jako Světový den
psoriázy a k tomuto dni pořádají pacientské, farmaceutické a lékařské organizace různé osvětové
kampaně po celém světě.
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To, že psoriáza je velice závažné onemocnění, že je
nepřenosná, nenakažlivá a neinfekční, bylo konstatováno v rezoluci Světové zdravotnické organizace
č. WHA67.9 ze dne 24. května 2014 v Ženevě. A náš
spolek SPAE se na přijetí tohoto usnesení taky podílel.
3. JAKÉ JSOU MOŽNOSTI A LIMITY
PACIENTSKÉ ORGANIZACE?
Naše pacientská organizace je spolek. A proto
máme pro své řízení, správu a celé fungování určité
mantinely, jež určuje občanský zákoník. Ale obsah
naší vlastní činnosti, co si uděláme pro sebe, pro
ostatní lidi, to záleží jenom na nás. A protože máme
omezené finanční prostředky, o to více se musíme
snažit připravovat naše akce efektivně, pracujeme
jako dobrovolníci. Nemůžeme si dovolit pořádat
žádné aktivity, které spotřebují velké finanční prostředky.
4. JAK JSTE TEDY SCHOPNI POMOCI LIDEM,
KTEŘÍ SE NA VÁS OBRÁTÍ? A KDE VÁS NAJDOU?
Tady dochází občas k nedorozumění. Někdo si
myslí, že náš spolek mu poradí, kde a kterého si
má zvolit lékaře, která léčiva či léčebná kosmetika je námi doporučována, případně co my mu
dáme zadarmo. Nám nepřísluší hodnotit léčebné
postupy a doporučovat konkrétní přípravky, na to
jsou odborníci. My jsme tu zejména proto, že si
s námi v našem spolku, především v jednotlivých
klubech, mohou členové předávat zkušenosti, co
komu jak pomáhá, co mu naopak nedělá dobře.
Všichni členové SPAE jsou podobně postižení, nikdo se nemusí obávat, že řekne něco nepříslušného nebo tajného. Aby toho nebylo málo, pořádáme ozdravné pobyty u moře a v termálních
lázních. Něco jiného je, když na pláž „vyleze” jeden psoriatik s nezdravou kůží a je napadán, cože
to má, než když na pláž (byť i nudistickou) vyrazí
tlupa 30–40 stejně vypadajících lidí. V tomto pří-

padě ztratí ostych i ten poslední, který by na slunce sám nevyšel.
A kde nás případní zájemci najdou? Nejjednodušší je internet. Já vím, starší lidé (jak já říkám typická „babička ze Šumavy”) namítají, že nevědí, co je
to internet, že mobil mají jen ten tlačítkový (ruský
i s podvozkem), že se nic nového učit nebudou.
Víte, na druhou stranu, každý takový člověk má
děti, vnuky, příbuzné, kamarády či jen známé, kteří mu ten první kontakt na nás (včetně přihlášky)
rychle najdou na www.spae.cz. A jsou tam i kontakty na naše jednotlivé kluby, které velice dobře
pracují. Kromě „obyčejných” setkání se v rámci klubů organizují návštěvy kulturních zařízení, exkurze,
pořádají se přednášky o léčbě a léčebné kosmetice, sportovní a jiné akce, jako třeba mikulášské
večírky.
5. MOHL BYSTE UVÉST NĚJAKÝ PŘÍKLAD,
NA KTERÝ JE ORGANIZACE HRDÁ, KDY JSTE
PACIENTOVI KONKRÉTNĚ POMOHLI V OBTÍŽNÉ
SITUACI?
Na tuto otázku by měli odpovídat naši členové.
V minulosti jsme pomáhali např. se sociálním bydlením, v současnosti spíše jen radami a konkrétními postupy, jak vysvětlit lékaři své problémy, a tím
„se dostat” k odpovídající léčbě. Snažíme se, aby
pacienti byli pro lékaře partnerem. Radíme,
jak požádat o komplexní lázeňskou péči,
zasazujeme se, aby byl dostatek peněz

na úhradu zejména moderních biologických léků,
aby se slevilo z velmi přísných kritérií pro aplikaci
biologické léčby. O úhradách jsme v minulosti jednali s ministrem zdravotnictví, vnášíme toto téma
na jednání Pacientské rady, kde máme svého zástupce.
6. POKUD TO NENÍ PŘÍLIŠ OSOBNÍ, JAK JSTE
SE KE SVÉ FUNKCI DOSTAL?
Zde je velice jednoduchá odpověď. Není to o tom,
že někdo přijde a řekne: „já jsem velitel”. Obsazení
výboru a funkcí ve SPAE je dáno našimi stanovami
(jsou dohledatelné na internetu). Výbor spolku je
volen na celostátním sjezdu delegátů, nově zvolený
výbor si pak ze svého středu vybere jednotlivé funkcionáře a případně jmenuje další výkonné pracovníky spolku. Dříve jsme mívali volební období dvouleté, s novým občanským zákoníkem jsme nastolili
období čtyřleté, které končí v r. 2020. Já to nepočítám, ale tuším, že jsem ve funkci prezidenta již páté
volební období.
Přejeme delegátům volebního sjezdu 2020, aby
měli šťastnou ruku a zvolili správně!
A znovu dodávám, jsme dobrovolníci, pracujeme
zdarma a ve svém volném čase.
redakce

MY JSME TU PŘEDEVŠÍM PROTO, ŽE SI
S NÁMI V NAŠEM SPOLKU, ZEJMÉNA
V J E D NOTLIVÝC H KLUB EC H, MOHO U
ČL E N OV É P ŘEDÁVAT ZKUŠ E N OSTI
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Zdravá strava
Pijte zeleninu, využijete ji tak na maximum
Smoothie a freshe jsou sice v módě, ale zároveň je čím dál zřejmější,
že spořádat v jedné porci tolik cukru není nejlepší pro zdraví. Řešením jsou
šťávy výhradně ze zeleniny.
Patří mezi syrovou potravu, která je čím dál víc považována za základ zdravého životního stylu. Živiny ze
zeleninových šťáv se snadno vstřebávají a často přinášejí okamžité výsledky. Někdy se proto přirovnávají
k transfuzi krve. Další výhodou čerstvých šťáv je jejich
snadná stravitelnost. Z čerstvé šťávy také dokáže naše
tělo získat více vitaminů a ostatních užitečných látek,
než je tomu při konzumaci kusové zeleniny.
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Na rozdíl od ovocných džusů nezvyšují hladinu krevního cukru, jen u červené řepy a mrkve je třeba být
umírněnější.
SAMÉ VÝHODY
Navíc zeleninová šťáva umožní příjem hodnotných
složek i těm, kteří jinak zeleninu nesnášejí kvůli zažíva-

cím potížím nejrůznějšího typu. Například pro citlivá
střeva je vhodné buď vlákninu vyloučit úplně (lisovaný džus), nebo ji rozsekat do stravitelnější podoby
(mixované freshe a smothie). Zeleninová šťáva vyhovuje také rychlému stylu moderního života – místo
půlhodinového chroustání hromady lupení do sebe
kopnete jednoho „panáka" nazelenalé tekutiny – a je
to! Pravda je, že někdy to chce zavřít oči… Ale neváhejte: zeleninové šťávy rychle oxidují, takže je třeba vypít
je čerstvé.
Chuť však může příjemně překvapit – záleží na kombinaci, kapka oleje (panenského olivového) a špetka soli, pepře nebo kapka worchesteru pomohou
přeměnit zdravotní nutnost ve světáckou záležitost,
která může nahradit polévku, nebo jedno celé jídlo –
další benefit, který se hodí nejen v letních vedrech.
MRKEV
Říká se jí královna zeleninových šťáv. Je bohatá na vitaminy skupiny B, vápník, draslík,
kobalt a další minerální látky. Obsah betakarotenu je sice prospěšný pro udržení dobrého zraku (babiččiny pravdy už opět platí, potvrzeno
vědci!), ale ve větším množství zatěžuje játra a škodí
při žaludečních vředech. Nezapomeňte, že pro lepší
využití organizmem je třeba mrkvovou šťávu zkombinovat s trochou tuku. Nejvíc prospívá dětem a lidem s oslabenou imunitou a kožními problémy.
ČERVENÁ ŘEPA
Výhodou je vysoké množství vitaminů С, Р,
PP, В1 a В2 a dále draslíku, železa a manganové soli. Stimuluje krvetvorbu, obsah hořčíku přispívá k normalizaci nervového systému, hlavně při stresu. Vhodná je pro zlepšení
střevní motility, takže funguje jako prevence zácpy.
Tato šťáva je jediná, která by měla před konzumací
postát aspoň dvě hodiny v ledničce, aby se předešlo častým zažívacím potížím. Pro jistotu se také má
pít v množství maximálně půl sklenice denně. Lidé
s onemocněním ledvin a žaludečními vředy by si ji
raději měli odepřít úplně.
RAJČATA
Další favorit mezi zeleninovými šťávami.
Šťáva z nich má málo cukru i kalorií a podporuje trávicí proces. Chutná opravdu
vždycky. Se solí a/nebo s česnekem, petrželkou zelenou i kořenovou, fenyklem nebo koriandrem. Nedoporučuje se však při gastritidě, žaludečních vředech a akutním zánětu žlučníku.

ZELÍ
V zelné šťávě se nacházejí snadno stravitelné uhlovodany, vitaminy C a PP,
kyselina listová a aminokyseliny, draslík,
sodík, vápník, hořčík a soli železa. Výjimečná je tím,
že při žaludečních vředech, na rozdíl od jiných zeleninových šťáv, prospívá (ne však v akutním stadiu).
Pomáhá také při hubnutí.
DÝNĚ
Kromě vitaminů C, B, E obsahuje draslík,
hořčík, železo a vzácnou měď, vyznačuje
se rovněž betakarotenem. Pomáhá proti otokům, prospívá játrům a ledvinám včetně odstraňování kaménků.
redakce

OSVĚDČENÉ KOMBINACE
Vyrobit se dají téměř ze všech druh
ů zeleniny:
třeba i ze salátu (všech druhů a bare
v!) přes
špenát až po zelí nebo kapustu. Čer
vená řepa se
hodí k mrkvi, zelí i dýni, rajčata úpln
ě ke všemu.
Vyzkoušejte osvědčené kombina
ce, které
kromě zdravotních benefitů dob
ře chutnají.
• Mrkev a špenát – tato kom
binace pomáhá při
nachlazení, rýmě, kašli, chřipce.
Zabraňuje pálení
žáhy a dokáže eliminovat páchno
ucí dech.
• Mrkev, špenát a hlávkový
salát – blahodárně působí
na pleť, zabraňuje tvorbě akné.
• Mrkev, celer, petržel, špen
át –
tzv. draslíková šťáva – působí prot
i
chřipce, melancholii, migréně,
nespavosti, pozitivně
ovlivňuje tlak.
• Červená řepa, okurka –
je účinná proti rýmě,
chřipce, nachlazení,
pálení žáhy, nespavosti,
upravuje krevní tlak.
• Mrkev, celer
a ředkvičky –
pomůže odstranit
nachlazení a je
výborným prostředkem
proti nervozitě.
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Ruce, nehty, vlasy
O zázrak si musíte říct...

„Každý se podíval. Možná, že to ani nemysleli zle, ale podívali se všichni. Bylo mi strašně
nepříjemné,“ vzpomíná pětatřicetiletý Michal. Tělo se dá schovat pod oblečením,
ale ruce, obličej a kštici schovat nijak nemůžete. Obzvlášť, když sedíte u přepážky v bance
jako právě on.
Nehty, dlaně, vlasy, obličej… Lupénka na těchto částech těla patří k jejím nejčastějším projevům a zároveň i k těm, které se z pochopitelných důvodů řeší
nejméně snadno. Krémy, masti a gely se zde aplikují
nejhůře. Dostupnost místa je sice snadná, ale léčivo se brzy setře, nebo znemožňuje činnost a –
obvazy neustále používat nelze, přivolávaly
by stejnou nevítanou pozornost.
VŠÍMEJTE SI NEHTŮ
Pan Michal se s lupénkou
potýká od svých 18 let. Nemoc u něj spustila prodělaná
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těžká angína, kdy došlo k celkovému oslabení organizmu. Zpočátku se projevy lupénky omezily jen na šupinatění kůže v oblasti vlasů a čela, ale později se
rozšířila po celém těle včetně právě rukou, dlaní a obličeje. Onemocnění sice život neohrožuje, ale má negativní dopad na vztahy doma, ve škole či v práci,
sexuální vztahy, a může tak snižovat kvalitu
života a způsobovat tlak na psychiku.
Lupénka však není jen povrchová kožní choroba, ale je spojena s řadou dalších onemocnění, jako jsou psoriatická artritida, kterou obvykle signalizuje
právě postižení nehtů, dále Crohnova

„Nemocní s lupénkou by měli být při řešení své nemoci aktivní, měli by se ptát svého lékaře na všechny
dostupné možnosti léčby, případně by se měli sami objednat do některého z center specializované léčby.
Musíme mít na paměti, že lupénka je i uvnitř těla, proto pacient potřebuje komplexní léčbu.“

choroba, ulcerózní kolitida
(zánětlivé
onemocnění střev, Bechtěrevova
choroba (zánětlivé onemocnění kloubů páteře)
a zejména nemoci tzv. metabolického syndromu, jako jsou
např. cukrovka 2. typu, hypertenze
nebo dyslipidemie (porucha krevních tuků). Někdy
jsou projevy na nehtech vlastně prvním signálem
lupénky. Pokud jsou na nich dolíčky či příčné rýhy,
dochází k odbarvení povrchu, objevuje se drobení
nebo třepení nebo naopak nehty ztlušťují, i když jinak člověk zatím žádní potíže nemá, je čas navštívit
dermatologa.
JAKÉ JSOU MOŽNOSTI LÉČBY?
Tyto souvislosti se projevily i u pana Michala. „Prvních deset let jsem byl na standardní léčbě, která chvíli zabírala a chvíli ne. Promazával jsem se dehtovými
mastmi, následovala léčba kortikoidy, doprovázená fototerapií a koupelemi ve slané vodě, jezdil jsem
i na lázeňské pobyty. Lupénka i bolest kloubů dočasně
ustoupila, ale pak se zase vrátila,“ vzpomíná pacient
Michal.
Nedostatečně léčená lupénka představuje značnou fyzickou, emoční a sociální zátěž. Léčba závisí
hlavně na rozsahu postižení. Jiný postup zvolí dermatolog u drobného šupinatění a jiný u rozsáhlých
ložisek. U mírnějších potíží může pomoci některý
z dobře známých lokálních prostředků proti psoriáze. Osvědčuje se také léčba fototerapie. Oblasti, které jsou tradičními metodami léčby těžce přístupné
nebo často na léčbu nereagují, jako je právě psoriáza
ve vlasaté části hlavy, na rukou či obličeji, dobře řeší
laser.
Excimerová léčba je rychlá, bezbolestná a pro pacienty časově nenáročná – již za pět minut lze pomocí laseru ošetřit až pětinu celkového tělesného
povrchu. Laser XTRAC Velocity pak navíc dramaticky
zkracuje čas léčby, zvyšuje velikost a množství lézí,
které mohou být během sezení vyléčeny, a otvírá
také novou léčebnou možnost pro řadu pacientů, pro
které původní lasery vhodné nebyly.

KDY JE ČAS NA SYSTÉMOVOU TERAPII?
Ovšem intenzivnější léčba
závažnějších forem psoriázy se často podceňuje.
Třeba lupénka postihuje asi
15 procent českých pacientů a ti si zaslouží systémovou léčbu,
ať už klasickou ve formě tablet, nebo modernější,
tedy biologickou. Chce to ovšem aktivnější přístup
od samotných lupénkářů.
„Nemocní s lupénkou by měli být při řešení své nemoci aktivní, měli by se ptát svého lékaře na všechny
dostupné možnosti léčby, případně by se měli sami
objednat do některého z center specializované léčby.
Musíme mít na paměti, že lupénka je i uvnitř těla, proto
pacient potřebuje komplexní léčbu,“ poznamenal primář Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Spyridon Gkalpakiotis.

BIOLOGICKÉ LÉKY
MOHOU DOSTAT VŠICHNI
• „Biologická léčba byla
pro mne

zázrakem.
Zhruba do měsíce od prvního léče
ní se mi
přestala kůže vysušovat a loupat,
zhruba do třech
měsíců jsem už neměl kůži ani zašu
penou, zhojily
se mi i veškeré popraskané jizvy. Pok
ožka se mi
během tři čtvrtě roku postupně celk
ově vyhojila.
Píchám si injekce dvakrát do měsíce
a zatím se mi
nemoc nevrátila. Kvalita mého živo
ta se zlepšila
o sto procent, a to včetně psychick
é stránky,“
potvrzuje pan Michal.
• „Nemáme problém tuto
léčbu nabídnout
všem pacientům, kteří splňují urči
tá kritéria.
V zásadě platí, že kdo biologickou
léčbu
potřebuje, tak ji dostane,“ informo
val v této
souvislosti přednosta Dermatove
nerologické
kliniky 3. lékařské fakulty Univerz
ity Karlovy
a Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady
v Praze Petr Arenberger.

									
Zuzana Selementová
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PORTÁŠ
› Anna Jirdová ‹
předsedkyně klubu SPAE Brno

Letos to bylo už podevatenácté, co jsme jako každý rok pořádali akci
Mezinárodní výstup na Portáš. Portáš je vrchol v pohoří Javorníky
na hranicích mezi Českou a Slovenskou republikou, pravidelně organizujeme
tuto akci společně s naší partnerskou organizací ze Slovenska
Spoločnosť psoriatikov a atopikov (SPaA SK).
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Vloni jsem plakala, že nás z Česka bylo málo a našich přátel ze Slovenska o hodně víc.
Letos děkuji všem účastníkům z naší strany, nás bylo víc, a to o dost.

Dokonce jsme (kromě postelí) v „naší hájence“ využili spacáky i spaní u krbu.
Sešli jsme se jako vždy na nádraží ve Vsetíně, kde nás přivítal náš
prezident Jožka Pohůnek.
SPORTOVNÍ VÝŠLAP
I VEČERNÍ ZÁBAVA
Vyrazili jsme přes město
do obchodu nakoupit nějaké potraviny. Cestou si
stačila naše účastnice koupit
také za nemalý peníz náhradní boty, co kdyby ty stávající během jednohodinového výstupu prošlapala! Nakoupili jsme jídlo a pak
v naší oblíbené vinotéce také něco „na zdraví“ a Jožka
nás odvážel po skupinkách do hájenky Nivka v lese
za (a nad) Vsetínem. Od loňska vykáceli kousek lesa,
takže byla vidět horní část Vsetína. Hájenka stojí zcela
osamoceně na velké pasece a někteří už tam přijeli
svým autem.
Večer bylo opékání špekáčků a zábava. Spát se šlo
o půlnoci, protože ráno v šest hodin jsme se už chystali na první šlapání (na městský autobus do Vsetína)
a to šlo dobře. Pak jen další vítání se Vsetíňáky a hurá
na autobus do Vranče, pod kopec Portáš. Protože
nám roky přibývají a sil ubývá, tak někdo jel autem nahoru na parkoviště, někdo šlapal poctivě celou cestu
z konce údolí Vranča (cca 4 km do kopce) a já sama
jsem se nechala kousek odvézt autem a brala výstup
až z půli cesty. Říkám si, že budu chodit na Portáš tak
dlouho, dokud vyšlapu aspoň půlku cesty.

díky Jožkovi Pohůnkovi a Milanovi Ptáčkovi, kteří připravili turistické zázemí,
vhodný termín, počasí a diplomy
pro každého účastníka. A děkuji
také organizátorům sportovních
her – musím říci, že nakonec
vyhrál každý a odnášel si minimálně čokoládovou medaili.
A jako vždy jsme si uvědomili, že psoriáza je neinfekční,
nepřenosná nemoc, ale je
nadnárodní a sbližuje lidi
zblízka i zdálky.
Závěrem pozor! V roce 2020 jdeme na Portáš již podvacáté. Všechny zvu už teď a posílejte návrhy, jak
toto výročí oslavit!
Ať žije Portáš 2020!

HORA PORTÁŠ
• Portáš se nachází ve známé
m zimním
středisku Javorníků Kohútka Portáš.
Název Portáš je odvozen podle
strážců
zdejších hranic, kteří měly na Sto
lečném
vrchu stanici.
• Portáš je křižovatkou turistických
tras.
Končí zde naučná stezka Javorník
y-Družba,
vycházející z Bumbálky.

Nahoře bylo hezké objímání a vítání – přátelé ze Slovenska, kteří chodí ze slovenské strany, už taky dorazili. Proto je to tak úžasné, že se scházíme z různých
států. Takže jsme si poklábosili a začali chystat hry
a soutěže. Po rozdání medailí a cen jsme se vydali
na vedlejší vrchol – Kohútku. Pořád jsme měli o čem
hovořit a dobře jsme se bavili. Pak jen cesta na Vsetín
a do hájenky Nivka a večer další zábava při táboráku.
POZVÁNKA NA JUBILEJNÍ PORTÁŠ 2020
Vše se odehrálo v krásné přírodě, s prima lidmi, prožili
jsme krásný víkend. Díky všem účastníkům, a hlavně
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Kokosový olej
nejen na vaření!
18

Zastudena lisovaný kokosový olej má vysoký obsah antioxidantů, které v podobě vitaminů A,C a E
zabraňují stárnutí pokožky a mají hojivý efekt.

sah antioxidantů, které v podobě
vitaminů A,C a E zabraňují stárnutí
pokožky a mají hojivý efekt.

Kdo hledá přírodní úlevu při obtížích s lupénkou, často narazí
na doporučení užívat kokosový
olej. Vědecké výzkumy sice chybí, ale tady je pár důvodů, proč
tomuto exotickému tuku dát
aspoň šanci.
Při lupénce můžete využít
jeho vlastnosti, především
schopnost zvlhčovat, zjemňovat
a promazávat pokožku. Pomáhá
tak proti vysušenosti, šupení a svrbění.
NEDRÁŽDÍ A HYDRATUJE
Kokosový olej je prakticky výhradně tvořen mastnými kyselinami se středně dlouhým řetězcem.
Z nasycených tuků v něm ale není třeba mít strach.
Naše tělo je také potřebuje – například jsou součástí buněčných membrán. Kokosový olej proto působí
velmi příznivě na pokožku. Má protizánětlivé účinky,
nedráždí a velmi efektivně hydratuje. I když se může
kokosový olej stát dobrým pomocníkem při léčbě
lupénky, nezapomínejte, že nikdy nemůže být jediným prostředkem vaší péče.
Kokosový olej pochází z bílé části kokosového ořechu. Dá se s ním péct i vařit a mnoho lidí jej používá na nehty či vlasy jako přírodní zkrášlovací prostředek. Existuje jako rafinovaný nebo nerafinovaný
neboli panenský. Rafinovaný vzniká ze sušených
kokosů. Nevoní jako kokos, jeho aroma je neutrální
a v kuchyni má všestranné využití.
HOJÍ A SNIŽUJE ZARUDNUTÍ
Panenský kokosový olej se vyrábí z čerstvých plodů bez vysokých teplot – proto se se označuje
„zastudena lisovaný“. Voní jako kokos, takže s ním
připravujte pokrmy, u nichž to nevadí či naopak
prospěje. Má vyšší schopnost likvidovat mikroby než rafinovaný kokosový olej. Extra panenský
kokosový olej nezanechává mastný film. Pokožka
jej velice snadno a rychle beze zbytku absorbuje a spolu s potřebným zvlhčením a promazáním
z něj získá živiny tam, kde je jich nejvíce potřeba.
Zastudena lisovaný kokosový olej má vysoký ob-

Extra panenský kokosový olej
přináší okamžitou úlevu a při pravidelném používání hojí a obnovuje pokožku. Pomáhá proti zánětu, snižuje zarudnutí a otok
a brání rozmnožování některých bakterií.
BEZ ŠUPIN JE LÉČBA ÚČINNĚJŠÍ
Pro účinnou léčbu lupénky je lepší, když jsou kožní léze bez šupin, aby mohly mast nebo krém lépe
proniknout do pokožky. Kokosový olej pomáhá šupiny zjemnit a uvolnit. Pro nejlepší efekt aplikujte kokosový olej ihned po koupeli. Nejtvrdší a největší šupiny
obvykle bývají na lupénkových ložiscích ve vlasaté
části hlavy. I tady pomáhá kokosový olej.

ZPŮSOB APLIKACE
Vetřete jej do vlasů, zejména na
šupinatá
místa a velice jemně masírujte.
Zabalte
kštici do ručníku, nebo použijte
sprchovací
čepici a nechte působit 30 min
ut až jednu
hodinu. Pak si umyjte hlavu obv
yklým
způsobem (térovým šampónem
,
šampónem se solí atd).
Po tomto zábalu půjdou šupinky
dolů
samy (nezapomeňte, že strháva
t šupinky
se nemá). Pak na místa, postiže
ná projevy
lupénky, aplikujte léčiva, která
vám
předepsal váš dermatolog. Pok
ud cítíte
bolest, svědění, nebo jiné neobvy
klé
příznaky, přestaňte kokosový ole
j
používat a poraďte se s lékařem
.
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Lupénka v zimě:
Jak zabránit zhoršení kůže?
20

Teplé oblečení, do něhož jsme zachumlaní až pod nos, brání přístupu slunce, jehož je v našich
zeměpisných podmínkách beztak málo, a navíc může vlastně dráždit.

V chladných měsících pacienti obvykle pozorují, že
se projevy lupénky často zhoršují. Proč to tak je?
Důvod se zdá být jasný: pokožce chybí slunce. To
je však jen jedna část pravdy. Kůži škodí i přehřátí
a tlusté vrstvy šatů.
ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ
Sluneční paprsky mají na průběh lupénky pozitivní vliv. Pomáhají totiž léčit kožní projevy a snižují
riziko vzniku zánětu v pokožce. V době, kdy se pokožce dostává málo ultrafialového záření (zejména
UVB záření), se její stav logicky zhorší. Teplé oblečení, do něhož jsme zachumlaní až pod nos, brání přístupu slunce, jehož je v našich zeměpisných
podmínkách beztak málo, a navíc může vlastně
dráždit. Pokožka nemůže dobře dýchat a zvyšují
se tak tendence ke zhrubnutí, zarudnutí a vzniku
puchýřků. Lupénka nemá ráda suchý vzduch. Negativně se také projevuje vliv suchého vzduchu
v přetopených místnostech. Dbejte proto, aby se
domácí klima pohybovalo okolo 40 až 50 procent
vlhkosti při teplotě maximálně do 22 stupňů, a nechte co největší plochu kůže na volném
vzduchu.
Dobrým
pomocníkem
v boji proti zimnímu
zhoršení lupénky může
být také fototerapie. Tato
metoda využívá léčebného působení ultrafialového
záření, které omezí nadměrné dělení buněk kůže.
Pokožka se pak méně olupuje. Světelnou terapii
vám poradí lékař.
STRES
Stres zhoršuje kožní problémy. I když by zima měla
být obdobím klidu, zpomalení a pohody, dávno
tomu tak už není. Opak bývá pravdou: předvánoční
shon s hektickými návštěvami a cestováním, spousty
úkolů před koncem roku a se začátkem nového – to
všechno vyvolává stres. A ten je, jak všichni víme, kladen odborníky na první místa pomyslného žebříčku
spouštěčů lupénky.

ALKOHOL
Své způsobí také zvýšená
konzumace alkoholu, typická pro sváteční období.
Společně s obřími dávkami cukru a dráždivých koření
v jídle způsobí u psoriázy další zhoršení. S následky Vánoc se
tak nevypořádá pouze náš pas, ale
i kůže. Trvat jí to může třeba až
do jara!

CO DĚLÁ VAŠE IMUNITA?
Kolikrát od podzimu do jara
vás sklátí nachlazení, chřipka, viróza nebo angína? Určitě
jste si všimli, že každé takové běžné
onemocnění přinese i negativní změny na vaší nemocné pokožce. Se závažnějšími projevy souvisí především streptokokové infekce. V čem tedy souvislost
spočívá? Vědci sice stále neznají přesnou příčinu
vzniku lupénky, ale ví se, že klíčem je imunita. Každý problém, který ji oslabí, se pak projeví i zesílením
průběhu lupénky.

A JEŠTĚ NĚCO...
Kromě běžné prevence v podobě
zdravé
stravy s dostatkem vitaminů, otu
žování
a vhodného pohybu může být
dobrou
volbou i očkování proti chřipce
. Nezříkejte
se ho, může vám doslova zachrán
it i kůži.
Ještě na něj není pozdě, chřipko
vá epidemie
obvykle propuká až koncem úno
ra a do té
doby vakcína zabere.
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Lze léčit lupénku
bez potlačení imunitního systému?
Tato otázka nabádá k hlubšímu zamyšlení, protože všechny léky a léčebné metody
více či méně působí prostřednictvím ovlivnění imunitního systému. Na každém
zánětu se totiž imunitní systém podílí, což platí i pro lupénku. Ale pochopitelně
zde existují rozdíly a je dobré si o nich něco říci, protože v záplavě nových léků
se člověk občas může ztratit – pacient i lékař.
ZÁNĚT KŮŽE JAKO PROSPĚŠNÝ PROCES?
Jakkoliv to zní podivně, je tomu tak – obecně je zánět přirozený, ochranný, obranný a prospěšný proces.
Naše kůže není nějaký pasivní obal, je to živá, proměnlivá a citlivá tkáň, v níž každou vteřinu probíhá řada
dějů, i když je okem nevidíme. Kůže představuje
rozhraní mezi zevním světem a naším organizmem.
Je bariérou, chrání nás před zevními vlivy, jinak
bychom jako jedinci zahynuli působením ultra-
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fialového záření, tepla, chladu, poranění a jiných vlivů.
Kůže nás chrání též před miliony mikrobů, kteří na nás
dnes a denně působí. Jinak bychom podlehli jakékoliv
infekci, která se na kůži dostane. Správné složení mikrobů na kůži – rovnováha a přitom pestrost – je pro
její fungování významné. Je to obdobná situace jako
ve střevech, kde víme, že správná střevní „flóraˮ je důležitá nejen pro dobré trávení a výživu, ale i pro naši
imunitu a zdraví celého organizmu.

Rozmach celkové léčby nastal počátkem 21. století, kdy se objevila první biologika.
Vyrábějí se na živých tkáních, biotechnologicky.

IMUNITA A KŮŽE
Kůže a její imunitní systém jsou nastaveny
tak, že reagují na signály ohrožení, a to povahy fyzikální (zranění), chemické (jedy) a biologické
(mikrobi a živočichové) obranným zánětem. Smyslem je odstranit příčinu, nastartovat hojení poškozené tkáně a zánět pak i utlumit. Tak reaguje
imunitní systém už u nejjednodušších živočichů,
kde je smyslem zachování celistvosti a rovnováhy,
protože každé narušení znamená potenciální zánik,
smrt.
Výše uvedený vrozený typ imunity zajišťují buňky
kůže, sliznic a dalších tkání, či krevní buňky a jimi
tvořené látky. Tento typ nespecifické imunity je
nejen historicky starší, ale především i rychlejší co
do zásahu proti hrozbám a poškození než druhý typ
specifické imunitní reakce. Tento získaný typ imunity je schopný adaptovat své zacílení na měnící se
hrozby, a doplňuje tak široký záběr imunity vrozené. Uplatňuje se především v obraně proti infekcím
a nádorům, patologicky pak u alergií a autoimunitních chorob. Hlavními aktéry jsou zde specializované bílé krvinky, nazývané lymfocyty a jimi tvořené
látky. Imunita a její fungování představují velmi
složitý systém, který zasahuje do tělesných
i duševních dějů a naopak. Je to zkrátka jakýsi malý vesmír v nás.
LUPÉNKA A IMUNITA
V prehistorii lidstva měli jedinci s rychle
a intenzivně reagující nespecifickou imunitou oproti ostatním lidem evoluční výhodu –
mohli lépe překonávat infekční epidemie, lépe se jim hojily rány atp. V civilizovaném světě, kde díky hygieně, důslednému očkování, léčbě
antibiotiky a uvědomělému chování je mezi lidmi
méně závažných infekcí
a také méně poranění (lov
a boj nejsou hlavní náplní
civilizovaného člověka), se
ale takováto výhoda může stávat paradoxně hendikepem. Vrozená imunita totiž
spouští zánět „jen“ po mírné infekci, stresu, drobném poranění, což vlastně není zapotřebí. Obdob-

né procesy se podílejí na vzniku lupénky, nicméně
svou roli při přetrvávání onemocnění hrají i odchylky v získané imunitě a další faktory.
ZÁNĚT KŮŽE JAKO CHOROBNÝ PROCES
Problém tedy nastává v situaci, kdy zánět kůže vzniká na základě vlivů, kde bychom to běžně nečekali,
kde to není nezbytné, a navíc zánět přetrvává. U lupénky je totiž narušena i regulace zánětu, a tak zánět trvá i poté, co přestaly působit jeho spouštěče.
Někdy se tato situace pro lepší pochopení přirovnává k hojení ran. Když se poraníte, nejdříve se vám
kůže zanítí, rychleji se množí a rostou kožní buňky
i cévy, aby se rána zacelila, pak ale zánět odezní
a rána se zhojí. U lupénky jakoby se zánět zastavil
v té první fázi.
PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČBA
Z předchozího je logické, že léčba
u lupénky musí být zaměřena protizánětlivě. Přitlumit ale nežádoucí zánět
u lupénky a současně nepřitlumit potřebnou
schopnost imunitního systému reagovat obranným zánětem na infekce, poranění či
nádory – to je heroický úkol. Některé stávající léky jsou totiž poměrně účinné, ale mají
špatnou dlouhodobou bezpečnost. A jiné
jsou zase relativně bezpečné, ale s nízkou
účinností! Často se tak používá kombinovaná léčba s více léky, ale ani ta nemusí být
dostačující. Proto se vývoj nových léků ubírá
směrem cílenějšího zásahu, a tím nejen
lepší účinnosti, ale i bezpečnosti léčby.
U případů, kde vhodně zvolená
a správně prováděná zevní léčba
(lokální terapie), případně světloléčba (fototerapie) nevedou k dostatečnému efektu,
je namístě léčba celková
(systémová).
Pro úspěch jakékoliv léčby
je také zapotřebí co nejvíce předcházet provokačním faktorům, které zánět u lupénky
spouštějí, a také preventivně pečovat o kůži, jinak je
efekt jakékoliv léčby malý.
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VÝVOJ CELKOVÉ LÉČBY LUPÉNKY
V 19. století a první polovině 20. století nebyly žádné celkově účinné léky k dispozici, nepočítáme-li
toxický arzen. V 60. letech minulého století se objevil methotrexát, v 80. letech cyklosporin A a acitretin. Jsou to léky, které se používají dodnes jako
tzv. konvenční léčba. První dva léky jsou imunosupresiva, tj. tlumí imunitní systém. Tlumí ho ale
nespecificky, „zeširoka“, tedy všechny buňky,
včetně kůže, ale i dalších orgánů, což má své
nevýhody – tyto léky mají určité nežádoucí účinky (na ledviny, játra).
Také je nelze používat dlouhodobě souvisle, zejména cyklosporin A. Potlačení
imunitního systému obecně
je pak spojeno s rizikem snížení protiinfekční a protinádorové imunity, protože se
přitlumí i jinak žádoucí, prospěšný zánět. Pochopitelně záleží na typu léku, dávce, době používání a souběžných chorobách pacienta, jako je cukrovka atp.
Také proto jsou u léčby těmito léky zapotřebí pravidelné laboratorní a klinické kontroly. Acitretin je lék
odvozený od vitaminu A, který imunosupresivní není.
Ovlivňuje ale negativně jaterní a tukový metabolizmus. Samotný nemá na lupénku obvykle dostačující
efekt, takže se používá v kombinacích s fototerapií,
případně s ostatními léky.

centra se speciální smlouvou se zdravotními pojišťovnami. Centra se nacházejí na kožních odděleních
univerzitních, krajských či městských nemocnic.

Rozmach celkové léčby nastal počátkem 21. století,
kdy se objevila první biologika. Vyrábějí se na živých
tkáních, biotechnologicky. Lze je aplikovat pouze
injekčně. Vývoj jde rychle vpřed, a tak se biologika
používají v oblasti revmatologie, gastroenterologie,
alergologie, neurologie aj. Biologika zasahují na mimobuněčné úrovni a cíleněji než předchozí léky
do imunitních odchylek u lupénky, takže mají
většinou vyšší účinnost a lepší bezpečnostní profil. Jistý imunosupresivní potenciál ale
mají, zejména u infekčních chorob, takže
je zapotřebí provádět pravidelné klinické
a laboratorní kontroly.

Pro tuto léčbu nejsou tak úzká kritéria
jako pro biologika, takže např. i nemocní
s těžkou, úpornou lupénkou omezeného
rozsahu (obtížně léčitelná místa jako kštice,
dlaně, chodidla atp.) nebo s pustulózní formou psoriázy mohou na tento lék dosáhnout, což u biologické terapie nelze. Léčbu
u úporných případů je také možno výjimečně použít i v kombinaci se stávajícími konvenčními léky či
biologiky, a to právě proto, že není imunosupresivní. Podrobnosti se dozvíte v dalších článcích tohoto
vydání časopisu Život s lupénkou.

Konvenčními přípravky může léčit jakýkoliv dermatolog, který má dostatečné zkušenosti s touto terapií.
Biologická léčba je, zejména
z důvodu nákladnosti, vyhrazena jako léčba 2. linie (kde
nelze použít konvenční
celkové léky) pouze pro
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SOUČASNÁ CELKOVÁ LÉČBA LUPÉNKY
V současnosti existuje kromě konvenčních léků
a biologik ještě další skupina léčiv, nazývaná „malé molekuly“. Toto pojmenování je
odlišuje od biologik, což jsou hmotnostně molekuly velké. Vyrábějí se jako jiné
léky synteticky, v tabletové
formě, což je pro řadu pacientů důležité, protože jim
injekční forma dělá potíže.
Malé molekuly zasahují
do procesu zánětu u lupénky
ještě cíleněji, a to na nitrobuněčné úrovni, prostřednictvím blokování určitých enzymů. Dle současných poznatků nepůsobí potlačení imunitního
systému, ale spíše upravují jeho odchylky („léky
modulující chorobu“). To je pozitivní fakt, zejména
stran potřeby dlouhodobé bezpečnosti při celkové
léčbě lupénky. Také pravidelné laboratorní kontroly v průběhu léčby nejsou běžně zapotřebí, léky
mohou užívat i lidé s historií hepatitidy, chronické
infekce, srdečního či nádorového onemocnění, což
u biologik nelze.

Jaká je tedy odpověď na úvodní otázku, zda lze léčit
lupénku bez potlačení imunitního systému? Současný vývoj ukazuje, že u určitých skupin pacientů
to možné je.
MUDr. Nina Benáková, Ph.D.
Dermato-alergologická ordinace, Immunoflow s.r.o., Praha
e-mail: nina.benakova@email.cz

VĚDĚLI
JSTE, ŽE...

?

?

?

ONEMOCNĚNÍ

postihuje téměř tři procenta světové populace.
Výzkumníci věří, že deset procent populace má geny,
které
mohou potenciálně nastartovat onemocnění. Avšak
pouze
dvě až tři procenta populace nemoc opravdu dostano
u.

LUPÉNKA

lyceridů. K dispozici je
je spojena se zvýšenými hladinami cholesterolu a trig
cholesterolu je spojena
dostatek lékařských důkazů, že změna v METABOLIZMU
v játrech a v případě
s nerovnováhou mědi v organizmu. Měď je uložena
ětlit spojení mezi
jejího přebytku zhoršuje funkce jater. To by mohlo vysv
zvýšeným cholesterolem a lupénkou.

?

?

LUPÉNKA
?

?

postihuje všechny rasy stejně
s výjimkou přírodních
indiánských populací Severní
a Jižní Ameriky a Eskymáků
v Grónsku.

?

?

V ČESKÉ REPUBLICE

je přibližně 200 000 pacientů s onemocněním lupénky
.
Celosvětově se léčí přes 100 miliónů pacientů
a zajímavostí je fakt, že v USA je každoročně
diagnostikováno přes 150 000 nových pacientů.
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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

připravili jsme pro vás osmisměrku a věříme, že se u ní budete příjemně bavit! 😊
Na tři vylosované výherce čeká dárek v podobě knížky Jana Cimického Poslední prázdniny z nakladatelství Baronet.
O čem knížka je?
Kouzelné slovo, prázdniny! Trvá nekonečně dlouho, než se přiblíží, a pak zase moc rychle uběhnou. Tak se to
opakuje každý rok. Pavlovi je třináct, když příběh začíná, a on, stejně jako jeho vrstevníci, kamarádi a spolužáci,
lační po dobrodružství. Co všechno se dá podnikat v klukovské fantazii a nejlépe alespoň ve dvou! Sám se
člověk nudí… A tak kluci, aniž by si to uvědomovali, procházejí den za dnem, objevují a hledají a svými zážitky
se pozvolna stávají dospělejšími. První prázdninové lásky, stejně jako náhodné setkání se zločinem, školní dny
i touha něco stvořit. Každý den přináší něco nového. Jejich poznání světa je někdy křivolaké, ale vždy upřímné
a opravdové. Zdroj: https://baronet.cz/posledni-prazdniny
Vyluštěnou tajenku a své kontaktní údaje včetně adresy nám zašlete do 13. dubna 2020 na elektronickou adresu
info@zivotslupenkou.cz. Vylosovaní výherci budou kontaktováni e-mailem.
Přejeme vám klidný, ničím nerušený čas strávený nad osmisměrkou a držíme palce při slosování! 😊

3x kniha
Poslední prázdniny

AKÁT
ARAK
BAJKA
BOLEST
DALEKOHLED
DOMOV
FEJETON
FIALKA
GALAXIE
GARANT
GAZELA
HEDVÁBÍ
JARO
KÁVA
KOČÁREK
KOLEK
KOLENO

KOLOS
KOMÁR
KONVIČKA
KOTEL
KOULE
LAHEV
LALOK
LARVA
LAVINA
LEDEN
LÍPA
LIPO
LOKALITA
LOUKA
MALINA
MOTOR
MOTÝLEK

CITÁT GOETHE
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MRKEV
MŮRA
NÁLEVKA
NATURALISTA
NOTA
OBLÁČEK
OBŽALOBA
OLIVA
OSLAVA
OVAR
OZDOBA
PÁSKA
PERLA
POHYB
PÝCHA
RÁDIO
RAKIJE

REKORD
SALÁT
SBOR
SLON
SONÁTA
STAVBA
TANEČNÍK
TOUHA
TULEŇ
TVAROH
VALČÍK
VAŘEČKA
VDOVA
VEČEŘE
VOSK
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11. reprezentační ples sester se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.

11.

reprezentační ples
zdravotních sester

27. březen 202
20
Palác Žofín
n Praha
pestrý program
a bohatá tombola

Více informací najdete na

www.sesttrynasa
al.c
cz
a portálu GoOut

oslavte s námi jubilejní, desátý
ročník soutěže Sestra sympatie
drinky* do půlnoci zdarma!

vstupenky v prodeji
od 1. října 2019

pivo, víno, nealko

*

Těšit se můžete na půlnoční koncert Karla Vágnera a jeho hostů Stanislava Hložka, Heidi Janků
a Petra Rezka a jejich zlatá 80. léta.
Dále zahraje The Party Band, cimbálovka Grajcar a DJ Sunface. Celým večerem vás bude již tradičně
provázet Marcela Augustová a jubilejním ročníkem soutěže Sestra sympatie Vojtěch Bernatský!
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tel.: +420 778 476 475
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Zajímavé články
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Společně
životem
s lupénkou
Představujeme vám nový web
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