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Úvod 

Zvolila jsem si téma  Suchá kůže proto, že minimálně jednou, dvakrát za život je 
člověk nucen tento problém řešit a vyhledat buď odborníka dermatologa, nebo navštívit 
lékárnu. Více jak 60 %  pacientů přichází do lékárny s problémy suché kůže a je pro ně 
těžké se orientovat v možné nabídce léčivých přípravků či dermatologické kosmetiky. 

Důležitou úlohu při výběru tématu hrál i výskyt atopického ekzému u mého 
dítěte a tudíž bude i pro mě přínosem se v této oblasti orientovat, z hlediska příčin, 
prevence a léčby ekzematické pokožky a díky vlastní zkušenosti mohu posoudit 
účinnost některých zvolených léčivých přípravků.  

Jelikož se mi možnosti farmakoterapie v současné době zdají omezené a jejich 
dlouhodobé působení na lidský organismus je sice účinné, ale škodlivé, měla by má 
práce být jakýmsi přehledem, nebo návodem, který z možných a dostupných prostředků 
zvolit, jak zabránit recidivám a o pokožku správně pečovat. 

Dotazník, jako jeden z výzkumných nástrojů pro získávání informací, bude 
určený zaměstnancům lékárny, především magistrům a farmaceutickým asistentkám a 
měl by objasnit, jaký sortiment léčebné kosmetiky je veden v lékárnách a příčiny 
vedoucí k výběru této kosmetiky. 

Abychom mohli lépe pochopit příčiny poruchy ochranné funkce pokožky, její 
ztrátu vlhkosti a sklony k dermatitidám, je třeba se blíže seznámit s podrobnou stavbou 
kůže a hlavně se složkami odpovědnými za správnou funkci pokožky a udržení 
vlhkosti. Protože právě při jejích disfunkcích dochází k řadě problémů a vedou buď 
k akutnímu zhoršení stavu kůže, nebo až k jejímu chronickému onemocnění, jako je 
atopická dermatitida, psoriáza, ichtyóza apod. Hlavní příčinou těchto onemocnění je 
sice většinou genetická predispozice, ale zvolením vhodné a adekvátní léčby lze 
onemocnění udržovat v klidové a nerecidivující fázi. 
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1 Cíl práce  

 Hlavním cílem mé absolventské práce bude vypracovat přehled léčebné 

kosmetiky volně prodejné v lékárně k ošetření extrémně suché pokožky např. u 

atopiků, psoriatiků apod. 
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2 Teoretická část 

2.1  Stavba kůže 

Kůže (integumentum commune) slouží jako první linie obrany mezi jedincem a 

životním prostředím. Je to zajímavý a velmi složitý hraniční orgán, který plní mnoho 

funkcí. Velikost plochy kožního povrchu činí u dospělého člověka až 2 metry čtvereční. 

Hmotnost kůže i s podkožím je asi 1/5 hmotnosti celého těla, což činí v průměru až 15 

kg.  

Tloušťka kůže kolísá s věkem, díky rozlišnosti anatomické struktury, ale závisí i 

na výživě člověka. Již pouhým okem můžeme pozorovat, že povrch kůže není úplně 

hladký, ale je prostoupen vyvýšeninami, zbrázděn rýhami a záhyby hlavně v místech, 

kde se kůže pohybuje (na krku skláněním a otáčením hlavy, mimické svalstvo atd.).  

Tzv. Purkyňovy kresby, nebo-li dermatoglyfy jsou typické na takových místech jako 

např. na bříšcích prstů, na dlaních a na ploskách nohou. Je to systém papilárních linií, 

který je po celý život stálý a pro každého člověka jedinečný tak, že se ho využívá 

k identifikaci osob (daktyloskopie).  

 Kůže plní různé funkce – ochrannou, termoregulační, percepční a sekreční. Tělo 

chrání před mechanickým poškozením, před působením chemických a fyzikálních 

faktorů a před průnikem škodlivých mikroorganismů. Zadržuje v těle vodu a brání 

jejímu úniku, či jiných látek z těla ven. Společně s podkožním tukem slouží jako 

tepelná izolace. Po ozářením UV světlem se v kůži vytváří vitamín D. 

Barva kůže závisí na množství a rozložení kožního barviva melaninu, tloušťce 

rohové vrstvy, barvě kožního vaziva, žluté barvě karotenu v podkožním tuku i na 

tukových látkách v pokožce a na stupni sycení krve kyslíkem. V neposlední řadě i 

obsah vody se významně podílí na barvě pokožky, více hydratovaná je bělejší. Kůže 

starších lidí je méně hydratovaná a tudíž tmavší a nažloutlá. [NOVOTNÝ, 1989] 
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Kůže se skládá ze tří vrstev: pokožky (epidermis), škáry (corium) a podkožního 

vaziva (tela subcutanea). Tyto hlavní části doplňují ještě přídatné kožní orgány : žlázy 

mazové, potní, mléčné, vlasy a nehty. 

 

Obr. č. 1 : Schématický řez kůží. [JIRÁSKOVÁ, 2003] 

 

2.1.1 Pokožka  

Pokožka je povrchová část kůže. Její průměrná tloušťka je 0,2 mm, může však 

být tenčí nebo tlustší podle místa těla. Co se týče váhy, na epidermis připadá zhruba ½ 

kg. Epidermis je vícevrstevný dlaždicový epitel, jehož buňky se množí v bazální vrstvě, 

posunují se směrem k povrchu a přitom se stále více oplošťují a rohovějí. Nakonec jsou  

odloučeny jako nepatrné, stěží viditelné šupiny. Toto zrání buněk trvá za normálních 

okolností asi 28 dní. Drobné výběžky škáry tvaru prstů jsou usazeny v jamkách 

v epidermis a toto zvlnění ve spojení obou vrstev kůže dává základ pro tvorbu kožních 

rýh.  

Typy buněk, které můžeme najít v pokožce, jsou nejčastěji keratinocyty 

(produkují bílkovinu keratin), melanocyty (buňky produkující kožní pigment – melanin, 
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který chrání organismus před UV zářením a způsobující barvu kůže), dále buňky 

Merkelovy (hmatové buňky), někdy i Langerhansovy buňky (spoluúčastní se při 

imunitních dějích v pokožce).  

Podle morfologie keratinocytů lze v epidermis rozlišit pět vrstev uspořádaných 

paralelně s povrchem epidermis. Každá z těchto vrstev odpovídá diferenciaci 

keratinocytů a jejich morfologický rozdíl je charakteristickým projevem funkčních a 

biochemických vlastností těchto buněk v určitém stadiu diferenciace a zrání.  Směrem 

od škáry k povrchu se epidermis skládá z těchto vrstev : 

- Stratum basale (Vrstva bazální) - je tvořena jednou vrstvou buněk, které leží 

přímo na membráně oddělující epidermis od dermis. Tyto buňky fungují jako „mateřské 

buňky“, které se dělením reprodukují a tvoří stále další a další buňky. Tato reprodukce 

vytlačuje epidermální buňky směrem nahoru k horním vrstvám kůže. 

- Stratum spinosum (Vrstva ostnitá) - nasedá na vrstvu bazální. Při posunu buněk 

k povrchu kůže se bazální buňky mění a získávají vřetenatý tvar. Vyvíjejí se 

desmosomy, hustě uspořádané destičky, které drží buňky pohromadě a tvoří mezi 

buňkami tak zvané „ostny" (odtud název vrstvy). Poprvé se objevují lamelární granula 

plná lipidů a začíná se objevovat keratin (vláknitý protein specifický pro kůži, vlasy, 

nehty). 

- Stratum granulosum (Vrstva zrnitá) - je tvořena jednou nebo několika řadami 

oploštělých buněk s oploštělými jádry. V této vrstvě probíhá důležitý proces 

keratinizace čili rohovatění. V cytoplasmě se objevují granulační struktury tvořené 

keratohyalinem a ten se přeměňuje na keratin.  

- Stratum lucidum (Vrstva jasná) - je tenká složená ze dvou až tří vrstev světlých 

plochých buněk, které ztrácejí své jádro a tím i schopnost dělení. Díky látce eleidin se 

tato vrstva jeví jako průsvitná. Tato vrstva je nápadněji vyvinuta jen dlaních a 

chodidlech. 

- Stratum corneum (Vrstva rohová) - je nejsvrchnější vrstva pokožky. Je tvořena 

cca. 20 vrstvičkami oploštělých, odumřelých buněk bez jádra (korneocytů), 

zredukovaných na tuhý buněčný obal  impregnovaný lipidy. Nitro korneocytů je  
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vyplněno fibrinovými vlákny, vodou a hydroskopickými látkami. Buňky uložené níže 

přiléhají velmi těsně na sebe a tvoří kompaktní vrstvu (Stratum corneum  conjunctum), 

zatímco buňky na povrchu jsou uloženy volně a lehce se od sebe odlupují (Stratum 

corneum disjunctum) a dochází k jejich odlučování z pokožky (deskvamace). Brání kůži 

před vlivy vnějšího prostředí a zamezují odpařování vlhkosti. Lamelární lipidová 

granula migrují k povrchu buňky, kde dochází k vylití jejich obsahu do mezibuněčných 

prostor. 

 
 

 
Obr. č. 2: Stavba epidermis. Schématické znázornění základních vrstev 

epidermis a jejich součástí důležitých pro bariérovou funkci kůže. 

[HRABÁLEK,  2006] 

 
2.1.2 Škára 

Škára je pevná, pružná vazivová vrstva kůže. Má bohaté cévní a nervové 

zásobení. Proti pokožce vysílá papily (výběžky), ve kterých jsou kapilární sítě a 

nervová zakončení. Papily zvětšují výživnou plochu pokožky, která je bezcévná. Jsou 
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zde přítomna nervová zakončení – čidla bolesti a terminální nervová tělíska. Dále 

obsahuje škára hmatová tělíska, receptory chladu a  receptory tepla. Škára je poddajná 

vazivová vrstva. Vazivové buňky mají zploštělé jádro. Jestliže dojde k podráždění, tyto 

buňky rychle bují až do nahrazení vazivové tkáně. Základní mezibuněčná hmota škáry 

obsahuje značné množství vody, minerálních solí, krevní bílkoviny a kyselé 

mukopolysacharidy, hlavně kyselinu hyaluronovou. Tato základní hmota podmiňuje 

napětí kůže a má význam pro transport výživných a rozpadových látek. Rozlišujeme tři 

typy vazivových vláken : kolagenní, elastická a retikulární. Kolagenní vlákna zajišťují 

pevnost kůže, elastická vlákna tvoří podpůrnou síť mezi snopci kolagenních vláken a 

podílí se významně na pružnosti kůže, retikulární vlákna tvoří velmi jemnou síť a soudí 

se, že jsou prokolagenem.  

 

2.1.3 Podkožní vazivo 

 Podkožní vazivo se nachází pod škárou a je bohaté na tuky. Obsahuje Vater-

Paciniova tělíska – receptory tahu a tlaku, dále řídké podkožní vazivo, které umožňuje 

značnou pohyblivost kůže na některých částech těla (na krku, na čele atd). Podkožní 

vazivo zvyšuje schopnost kůže vzdorovat vnějším fyzikálním nárazům, umožňuje 

posuvnost kůže nad svalstvem a kostmi. Toto vazivo je bohatě zásobeno krevními a 

mízními cévami, je prostoupeno nervy, potními a mazovými žlázami. Má funkci 

tepelného izolátoru, rezervoáru živin a tlumiče mechanických nárazů. 

 

2.1.4 Přídatné kožní orgány 

Za přídatné kožní orgány, nebo-li kožní deriváty, považujeme vlasy, chlupy, 

nehty a kožní žlázy. Vlasy a chlupy vyrůstají z vlasových váčků, zde ústí mazové žlázy. 

S váčky jsou spojeny snopečky vlasových vláken. Mazové žlázy jsou přítomny, 

s výjimkou dlaní, plosek a hřbetů nohou, na celém povrchu těla. Vyměšují kožní maz, 

který chrání kůži před vysycháním a vlasy před lámavostí. Potní žlázy jsou umístěny 

nerovnoměrně po těle v počtu cca 2,5 miliónů – nejvíc na čele, v podpaží, na dlaních a 

chodidlech. Potní žlázy vylučují pot, jenž obsahuje 99 % vody, 0,6 %  NaCl a 
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rozpuštěné organické látky jako je močovina, mastné kyseliny, aminokyseliny. Vodnatý 

pot bez zápachu produkují ekrinní potní žlázy, které reagují zejména na zvýšení teploty, 

apokrinní potní žlázy se vyvíjí až v pubertě a produkují pot s charakteristickým 

zápachem a reagují např. na stres či sexuální vzrušení. Apokrinní žlázy se liší od 

ekrinních žláz svou velikostí, původem a distribucí. Vývod apokrinní žlázy většinou 

ústí do vlasového folikulu.  [www.eucerin.cz, 5] 

 

2.2 Faktory podílející se na správné bariérové funkci pokožky 

 

 Z hlediska správné bariérové funkce kůže je nejzajímavější její vnější vrstva – 

epidermis a především pak stratum corneum. Ta tvoří bariéru chránící vnitřní orgány 

proti vlivům vnějšího prostředí, před mechanickým, fyzikálním, chemickým 

poškozením, proti toxinům, bakteriím a alergenům. Zároveň brání nadměrné ztrátě vody 

a podílí se významnou měrou na regulaci vodného hospodářství. Ačkoliv relativní 

obsah vody v kůži je ve srovnání s jinými orgány lehce omezen, zaujímá kůže svým 

absolutním obsahem vody druhé místo za svalstvem. Je tedy velkým rezervoárem, který 

v případě potřeby je schopen svými bobtnacími a adsorpčními vlastnostmi 

shromažďovat a podle potřeby uvolňovat pro organismus značné množství tekutiny pro 

různé metabolické procesy. 

 Největší množství vody v kůži připadá na pojivové struktury, kde je voda volně 

vázaná a odpovědná za dodání v případě jejího nedostatku v organismu. Rohová vrstva 

je nejvíce vystavena nedostatku vody v kůži. Je ohebná a koherentní, při jejím porušení, 

ať už při některém onemocnění, či účinkem polárních rozpouštědel nebo eluci vodou, 

dochází k nadměrným ztrátám vody pokožkou. Pokožka ztrácí schopnost vázat vodu a 

při snížení obsahu vody dochází ke klinickému obrazu „suché kůže“, projevující se 

suchostí, zčervenáním, šupinatostí, popř. popraskáním. Optimálně se  obsah vody 

pohybuje mezi 7 až 10 %. 

 Mezi další faktory ovlivňující hydrataci kůže patří lipoidní látky, které tvoří na 

povrchu pokožky emulze, čímž plní důležitou úlohu pro zachování optimálního 
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množství vody v kůži, a  podíl ve vodě rozpustných hygroskopických látek, poutajících 

svým osmotickým efektem vodu. [NOVOTNÝ, 1989] 

2.2.1 Povrchové lipidy 

Látky tukového charakteru na kožním povrchu jsou dvojího původu. Jedná se 

zejména o glandulární lipidy, které produkuje mazová žláza, a pak epidermální lipidy, 

vznikající metabolickou přeměnou v průběhu proliferace a diferenciace keratinocytů. 

Jejich poměr je přibližně 40 – 50 : 1. Množství nahromaděných lipoidních látek je tedy 

především závislé na produkci mazových žláz. Glandulární lipidy se vyskytují na celé 

ploše kůže s výjimkou dlaní a plosek nohou. Jejich produkce, počet a velikost je 

ovlivněna věkem, pohlavím a také časem, potřebným k uvolnění lipoidních látek 

z buněk.  

  Naopak tvorba epidermálních lipidů je plynulá a stálá. Dochází k jejich 

diferenciaci a jsou posunovány směrem k povrchu epidermis, kde se mísí 

s glandulárními lipidy a stávají se součástí ochranného pláště. Vzhledem k tomu, že 

epidermální lipidy obsahují vyšší procento přirozených povrchově aktivních látek, mají 

významnou úlohu při tvorbě spontánních emulzí na povrchu kůže. Vzniká kožní film  

(emulze typu v/o) emulgováním lipidů, potu a rozpuštěných hygroskopických látek, 

nečistot a mikroorganizmů. Tímto složením a díky kyselé reakci potu, vytváří ochranný 

film dosti účinnou bariéru proti chemickým látkám (zvláště alkalického charakteru) a  

zapřičiňuje  omezení poškození kůže mikroorganismy. Pro každé místo kožního 

povrchu je hodnota pH vzhledem k množství vyloučeného potu rozdílná, pohybuje se 

však okolo hodnoty 5,5 pH. 

  Jestliže dojde k odstranění povrchových lipidů, ať již při přirozené obměně 

pokožky, či při  mytí,  dochází k jejich automatickému doplnění. K této obnově dochází 

zpočátku velmi rychle, později se zvolňuje až do doby ustavení na původní výchozí 

hladinu. 

Při snížené tvorbě mazu mazovými žlázami je kůže suchá, praská a ztrácí 

pružnost. K tomu dochází většinou ve starším věku, kdy omezená produkce mazu spolu 
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se ztrátou svalového tonu vyvolává vznik vrásek a kůže je náchylná k praskání. 

[CHALUPOVÁ, 2006; NOVOTNÝ, 1989] 

 

2.2.2 Stratum corneum  

 Povrch kůže je u člověka morfologicky tvořen několikavrstevnou zónou (viz. 

výše), která je nazývána vrstvou bariérovou nebo epidermální bariérou. Na bariérové 

funkci se v určitém směru podílí celá vrstva rohová, za nejdůležitější část epidermální 

bariéry se však považuje kompaktní část rohové vrstvy (stratum corneum conjuctum). 

 Vznik pro vodu neprostupné kožní bariéry byl jedním z nejdůležitějších aspektů 

vývoje života na suché zemi. Zjištění, že kožní bariéra je situována ve stratum corneum  

a určují ji především lipidy v mezibuněčných  prostorech této vrstvy, je však poměrně 

nedávné. První poznatky, že kožní bariéru tvoří stratum corneum pochází z roku 1944. 

Tato kožní bariéra je tvořena korneocyty a pevně vázanou extracelulární 

lipidovou matrix. Toto uspořádání lze přirovnat k cihlové zdi, kde korneocyty jsou cihly 

a lipidy působí jako malta. Integrita stratum corneum je posílena přítomností 

modifikovaných desmosonů (buněčných spojek), tzv. korneodesmosonů. Tyto 

desmosony udržují korneocyty pospolu a poskytují stratum corneum pevnost. Můžeme 

je přirovnat k železným tyčím, je procházejí skrze otvory v cihlách. Korneodesmosony 

jsou zabudovány do buněčného obalu a přecházejí do intercelulárního prostoru, kde je 

na ně pevně navázána lipidová vrstva složená z ceramidů s dlouhým řetězcem, které 

slouží jako hydrofobní obal znemožňující výměnu vody mezi kůží a vnějším 

prostředím. Na dlaních a chodidlech se nacházejí desmosony na celém povrchu 

korneocytů, na jiných částech těla jsou na jejich periferii.  

 Pro bariérovou funkci stratum corneum má pravděpodobně největší význam 

složení mezibuněčných lipidů a především jejich výjimečné strukturální uspořádání. 

Tato lipidická fáze je téměř rovnoměrně přítomna v celém stratum corneum a 

představuje přibližně 20 % jeho objemu. Hlavními složkami hmoty vyplňující 
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intercelulární prostor jsou právě ceramidy (50 %),  cholesterol (25 %) a mastné kyseliny 

(10 %). 

 

Obr č. 3: Typ ceramidu tvořící základ lipidových lamel stratum   corneum. [HRABÁLEK, 

2005] 

Ceramidy  představují nejdůležitější lipidy nutné  pro správnou bariérovou 

funkci pokožky. Rozeznáváme  devět typů ceramidů, jež se vzájemně liší stavbou 

polární hlavy a průměrnou délkou lipidových řetězců. Obecně molekula ceramidu 

obsahuje polární hlavu a dva hydrofobní řetězce, podobně jako fosfolipidy. Narozdíl od 

fosfolipidů, tvořících běžné buněčné membrány, je však polární hlava ceramidů výrazně 

menší, což umožňuje těsnější uspořádání těchto lipidů v lamele. Ceramidy stratum 

corneum mají navíc podstatně delší hydrofobní řetězce, a vytvářejí ne dvojvrstvy, ale 

několikavrstvé, vzájemně propojené lamelární struktury. To je důvod, proč je 

propustnost ceramidových lamel řádově tisíckrát nižší, než je tomu u fosfolipidových 

dvojvrstev. 
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Obr č. 4: Srovnání struktur ceramidů a fosfolipidů a jejich strukturálního 

uspořádání. [HRABÁLEK, 2006] 

 
Základem molekuly ceramidu je bazický alkohol, kterým může být sfingozin, 

fytosfingozin nebo 6-hydroxysfingozin. Zvlášt významné jsou tři typy ceramidů, které 

obsahují ω-hydroxykyselinu o délce přibližně 30 uhlíků, na jejíž koncový hydroxyl je 

esterovou vazbou navázána kyselina linoleová. Tyto ceramidy pak slouží jako 

molekulární spojky mezi jednotlivými lamelami. Lipidové lamely pomáhají především 

zabránit ztrátám vody z epidermis, poskytují rovněž flexibilitu kožní bariéře a její 

nepropustnost oběma směry. Voda v tomto prostoru je volná nebo je vázaná na polární 

skupiny ceramidů a jiných amfifilních lipidů.  

Ceramidy se syntetizují v celém průběhu diferenciace keratinocytů z sfingozinu 

a ω-hydroxyacylu a to působením enzymů serin-hydroxyacyltransferázy a 

glycosylceramidsyntetázy. Glycosylceramidy se kumulují v nitrobuněčných lamelárních 

tělíscích, jejichž obsah se v průběhu zrání keratinocytů vylévá ve stratum corneum do 

mezibuněčného prostoru. Pro uvolnění ceramidů z těchto prekurzorů je nutný enzym 

glukocerebrozidáza, respektive sfingomyelináza. 
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 Při poruše tohoto složitého procesu (např. u atopické dermatitidy) vzniká ve 

stratum corneum ne plně funkční bariéra, dochází k nadměrným ztrátám vody a vzniku 

suché kůže a současně je pokožka náchylnější k působení škodlivých nox. 

[HRABÁLEK, 2006; LITVIK, 2008] 

2.2.3 Látky vázající vodu 

Kromě lipidového filmu na povrchu pokožky a mezibuněčných lipidů ve  

stratum corneum se na udržení optimálního obsahu vody v rohové vrstvě podílí i 

hygroskopické látky, které se nachází hlavně uvnitř korneocytů a označují se souhrnně 

jako přirozený hydratační faktor (natural moisturizing factor – NMF). Tyto látky 

aktivně váží vodu v rohové vrstvě. Jedná se především o  aminokyseliny, kyselinu α-

pyrolidonkarboxylovou, močovinu, kyselinu mléčnou, kyselinu močovou, glukosamin a 

další látky. Jejich celková koncentrace činí 10 % suché hmotnosti stratum corneum. 

Řada z těchto látek se používá jako zvlhčující látky v léčivých přípravcích a léčebné 

kosmetice. 

 
 Tyto látky vznikají z profilagrinu, který je hlavní součástí keratohyalinových 

granulí, a podléhá ve stratum corneum kompletní hydrolýze, čímž se uvolní velké 

množství těchto hygroskopicky aktivních molekul. 

Důležitá je i přítomnost hyaluronanu sodného v mezibuněčných prostorách 

rohové vrstvy a škáry a podílí se rovněž na  hydrataci kůže. [ZÁHEJSKÝ 2006; 

LITVIK 2008; CHALUPOVÁ, 2006] 
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2.3 Onemocnění v souvislosti se suchou pokožkou 

Jak již bylo uvedeno, epidermální lipidy společně s mazem mají význam pro 

hydratační rovnováhu pokožky. Jejich ztráta nebo porucha tvorby (např. u atopické 

dermatitidy, ichtyózy) způsobuje změnu ve struktuře hydrolipidického filmu. Pokožka 

ztrácí vodu, začíná se vysušovat, hrubne a olupuje se. Toto poškození umožňuje prostup 

alergenů, dráždivých látek a mikrobů do kůže, k aktivaci cytokinů a vzniku zánětu. Ten 

posléze vede k dalšímu poškození kožní bariéry. 

 Příčin vzniku akutního stavu suché kůže však může být víc. Může se jednat o 

různé poruchy v procesu rohovatění s poruchou diferenciace na úrovni stratum 

granulosum a corneum (např. u psoriázy) v důsledku stárnutí kůže, nebo dlouhodobým 

či opakovaným působením povrchově aktivních látek – tenzidů a emulgátorů. Mýdla  a 

detergenty emulgují lipidy kožního povrchu, které pak mohou být spolu s nečistotami 

smyty vodou a jejich dráždivé účinky na pokožku spouštějí uvolnění prozánětlivých 

cytokinů z keratinocytů. Jejich negativní působení je spojeno zejména se zvýšenou 

deskvamací, ztenčování stratum corneum a  změnami pH pokožky. Používaní těchto 

látek je jednou z nejčastějších příčin iritační kontaktní dermatitidy rukou a může 

vyvolat i vzplanutí atopického onemocnění. [LITVIK, 2008] 

2.3.1 Atopická dermatitida 

Atopická dermatitida (AD) je chronické, recidivující  kožní onemocnění, které 

se vyznačuje suchou kůží a zánětlivou reakcí. Průvodním jevem je kromě suchosti kůže 

též nesnesitelné svědění nutící ke škrábání, a rozškrábaná kůže je pak konečným, 

sekundárním projevem atopické dermatitidy.  

AD je v současnosti nejčastější chronické zánětlivé kožní onemocnění dětského 

věku v rozvinutých zemích. Touto chorobou je postiženo přibližně 4 - 24 % populace. 

Je častější u dětí než u dospělých, přičemž její výskyt se za posledních 50 let výrazně 

zvýšil. [ČAPKOVÁ, 2009]             



 

 

 

19

Doposud byla AD považována za klasické atopické onemocnění, čili 

nepřiměřenou reakci imunitního systému organismu na jinak zcela neškodné látky či 

podněty ze zevního prostředí, včetně potravy. AD  byla součástí atopické triády (kromě 

atopické dermatitidy i alergická rýma a astma bronchiale). Podle nejnovějších 

vědeckých poznatků se však u AD primárně jedná o poruchu kožní bariéry. Poškozená 

kožní bariéra umožňuje prostup alergenů, dráždivých látek a mikrobů do kůže (např. 

Staphylococcus aureus), kde dochází k aktivaci cytokinů a vzniku zánětu. 

Zvýšená produkce IgE a TH2 odpověď (tj. znaky atopie) se považuje spíše za 

sekundární projevy v důsledku porušené kožní bariéry. V etiopatogenezi se uplatňují i 

genetické dispozice. Pravděpodobnost vzniku onemocnění u dětí, u kterých rodič trpí 

nějakou formou atopie se odhaduje na 25 - 30 %. U dětí obou atopických rodičů pak až 

60 %.  

V atopické kůži bylo prokázáno narušené zrání lamelárních lipidových tělísek i 

porucha uvolnění jejich obsahu do mezibuněčného prostoru. U AD byl popsán výskyt 

abnormálních typů ceramidů, změny v uspořádání ceramidových lamel a nedostatek 

kovalentně vázaných ceramidů (tuto skutečnost lze prokázat jak u klinicky změněné 

kůže tak i v atopické kůži asymptomatické). Dále se u pacientů s AD objevuje zvýšená 

aktivita enzymu glukosylceramid-sfingomyelin deacylázy, degradující prekurzory 

ceramidů, výsledkem je snížená produkce ceramidů (především pak ceramidu-1). Byla 

popsána i snížená aktivita sfingomyelinázy produkující ceramidy a také zvýšený výskyt 

bakterií produkujících ceramidázu. 

Pacienti s atopickou dermatitidou vykazují i sníženou hladinu přirozeného 

zvlhčujícího faktoru (NMF). 

 

V současnosti se již AD nedělí striktně na jednotlivé formy dle věku (kojenecká, 

dětská a dospělých), ale věkové manifestace se považují za spektrum projevů jedné 

choroby. Společnými rysy jsou pak chronický průběh, pruritus, suchá kůže a 

dermatitida. Základem léčby AD je udržení a obnova kožní bariéry proti vnějším 

vlivům.K tomu se používají emoliencia neboli promazávadla. Měla by být preferována 
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emoliencia, která obsahují látky podobného složení jako lipidy mezibuněčné hmoty 

stratum corneum (viz. dále), protože přispívají k obnově porušené kožní bariéry a tím 

zvyšují hydrataci. 

 V akutní fázi onemocnění přichází na řadu topické kortikoidy, které zmírňují 

projevy AD. Jejich užití je však limitováno nežádoucími účinky, proto se podávají jen 

po nezbytně dlouhou dobu. V léčbě je možno použít i topické imunomodulátory (např. 

pimecrolimus, tacrolimus). U těžkých, špatně reagujících forem lze využít fototerapii, 

celkové kortikosteroidy, ciclosporin, azathioprin a další. [LITVIK, 2009; ČAPKOVÁ, 

2008; BENÁKOVÁ, 2008] 

2.3.2 Psoriáza 

Psoriáza, neboli lupénka, je chronické zánětlivé onemocnění kůže s genetickou 

predispozicí, charakterizované hyperproliferací, poruchami diferenciace keratinocytů a 

vyšší propustností kůže. 

Lupénka patří mezi nejstarší popsaná kožní onemocnění. První zmínky pochází 

ze začátku 19. století, kdy brněnský rodák Ferdinand von Hebra ve Vídni přesně 

definoval pojem lupénka a popsal její různé klinické formy. Jsou postižena asi 2 % 

středoevropské populace, další 2 - 3 % mají formu skrytou. Výskyt u mužů i u žen je 

stejný. Příčina však zůstává stále nejasná. 

Genetická predispozice hraje rozhodující roli v určení charakteru a rozsahu 

onemocnění. Byly prokázány dva genetické typy psoriázy, které se od sebe výrazně liší. 

Typ I. - psoriáza mladistvých začíná v dětství, nejčastěji mezi 16. - 22. rokem a rodinná 

anamnéza bývá většinou pozitivní. Představuje asi 75 % všech pacientů. Projevuje se 

převážně akutním průběhem se sklonem ke generalizaci a špatnou léčebnou 

ovlivnitelností. Typ II. - psoriáza dospělých se manifestuje až po 40. roce věku a 

rodinná anamnéza je negativní. Průběh onemocnění je mírnější, chronický, často jen 

s omezením na predilekční místa. Nejnověji je psoriáza řazena mezi autoimunitní 

onemocnění. Vzniká na základě dědičného sklonu k odchylkám imunitního systému a 

kůže. Příčinou vyšší propustností kůže je pravděpodobně jako u AD nižší množství 
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ceramidů, včetně kovalentně vázaných. Možnými příčinami nedostatku ceramidů je 

nižší exprese glukocerebrozidázy, díky níž je ve stratum corneum menší množsví 

ceramidů vznikajících z glukosylceramidů a svou roli může hrát také snížená syntéza 

ceramidů ze serinu. [HRABÁLEK, 2006; FALCO et al., 2001] 

Významnou složkou vedoucí k exacerbaci latentní psoriázy nebo ke zhoršení 

kožních projevů jsou provokační faktory prostředí, mezi nimiž patří na první místo 

infekce, zejména streptokokové. Asi u třetiny nemocných dochází k výsevu kožních 

projevů po fyzikálních traumatech. Také řada léků, zejména lithium, beta-blokátory a 

antimalarika zhoršují klinický obraz onemocnění. Významné jsou rovněž 

neuropsychické vlivy a změny hormonální. Prokázaný je vliv konzumace alkoholu či 

vlivy klimatické. 

V léčbě se využívají  lokální a systémové léky (viz tab. č. 1) a fototerapie, 

obvykle ve vzájemné kombinaci. Tuto léčbu je možno doplnit i psychoterapií a 

balneoterapií. K ovlivnění suché pokožky a obnově porušené kožní bariéry se používají 

emoliencia, k odstranění nánosu šupin lze vedle kyseliny salicylové použít i ureu 

v koncentraci 5 - 10 %. V zahraničí se používá i propylenglykol, zejména při aplikaci 

do kštice. [SEMRÁDOVÁ, 2010; HERCOGOVÁ, 2006; DROZENOVÁ, 2009]. 

 

 

Lokální terapie Celková terapie 

Analoga vitamínu D3 Acitretin 

Kortikosteroidy Cyclosporin A 

Retinoidy (Tazaroten) Methotrexát 

Cignolin Monoklonální protilátky  

Pix, ichtamol Estery kyseliny fumarové 

Keratolytika, emoliencia  

 

Tab. č. 1 : Lokální a systémová léčiva. [AISLP, verze 2009.4] 
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2.3.3 Ichtyóza  

Kožní onemocnění ichtyóza vulgaris představuje dědičné onemocnění spojené 

se zvýšenou proliferací keratinocytů, sníženou deskvamací (odlučování šupinek 

kožního povrchu) a projevuje se jako suchá, šupinatá kůže. Termín ichtyóza pochází ze 

starověkého řeckého pojmu Ichthys, což znamená ryby. Toto přirovnání vystihuje 

charakteristický rys tohoto onemocnění a tou je šupinatost celé pokožky.  

Příčinou onemocnění je zřejmě porucha proteinu profilaggrinu, který je důležitý 

pro zachování účinné bariérové funkce kůže. Profilaggrin je syntetizován v granulační 

vrstvě epidermis a je hlavní složkou keratohyalinových granulí. Díky různým 

modifikacím je profilaggrin přeměněn na filaggrin, jehož úkolem je agregace 

keratinových vláken ve spodní části stratum corneum. U ichtyózy je exprese 

profilagrinu narušena nebo úplně chybí, příčinou je mutace genu pro profilagrin. Je 

narušen normální proces deskvamace a následně dochází k hyperkeratinizaci pokožky. 

U ichtyózy byly nalezeny i poruchy metabolismu lipidů, zejména ceramidů. 

Ichtyóza může být i projev některého systémového onemocnění, včetně 

rakoviny (zejména lymfom), sarkoidózy, lepry, hyperthyreózy a HIV infekce, nebo 

může být způsobena účinností léků (kyseliny nikotinové, trimepranolem, 

butyrofenonem, cimetidinem, clofaziminem, dixyrazinem).  

Z uvedených příčin a projevů ichtyózy je zřejmé, že onemocnění je jen těžko či 

téměř vůbec léčitelné, ale použitím emoliencií a keratolytik se dá výrazně omezit projev 

nemoci a zmírnit její průběh. Postižení kůže se může s věkem zlepšit, ale i zhoršit a 

léčba často vyžaduje dlouhodobější přístup a péči. Vše ovšem záleží na celkovém stavu 

pacienta. Hlavní přístup k ošetření spočívá v hydrataci pokožky a obnově kožní bariéry 

a použitá keratolytika indukují lepší poddajnost stratum corneum.  [HRABÁLEK, 2006; 

www.merck.com, 3; www. emedicine.medscape.com, 8]   
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2.3.4 Další příčiny suché pokožky 

Stav suché pokožky však vzniká i z jiných příčin než jsou výše uvedené 

choroby. Suchá kůže vzniká přirozeně v průběhu stárnutí organismu. Ve vyšším věku 

dochází ke snížení tvorby mazu mazovými žlázami. Pokles aktivity mazových žláz 

nastává u žen již během menopausy, zatím co u mužů je jejich aktivita zachována až do 

osmdesáti let. U stárnoucí kůže byl také popsán nižší obsah ceramidů. Množství 

ceramidů je ve věkové skupině 41 - 50-letých poloviční oproti obsahu ceramidů u 

mladých lidí ve věku 21 - 30 let. Nejvýraznější změny jsou na obličeji. U stárnoucí kůže 

byla popsána také nižší schopnost regenerace díky zhoršené schopnosti syntézy 

ceramidů de novo. Následkem jsou vyšší ztráty vody pokožkou, snížení bariérové 

funkce pokožky, vznik prasklinek a společně se sníženou syntézou kolagenu i snížená 

pružnost kůže.  

Suchá pokožka se často vyskytuje u pacientů s renálním selháním, 

hypothyreózou, HIV, rakovinou, obstrukční biliární chorobou, s diabetickou neuropatií 

či u těch pacientů, kteří podstoupili ozařování. K suché kůži může vést i nedostatek 

zinku nebo esenciálních mastných kyselin. Také některé léky (např. diuretika, 

antiandrogeny, lokální přípravky s obsahem alkoholu) mohou přispět ke vzniku suché 

kůže. 

Stav pokožky závisí i na klimatických podmínkách. V zimních měsících dochází 

ke změnám obsahu lipidů v pokožce. Množství ceramidů je sníženo, naproti tomu 

množství mastných kyselin je vyšší. Ke vzniku suché pokožky přispívá i používání 

klimatizace, nízká vlhkost vytápěných prostor, intenzivní slunění či užívání solárií, 

dlouhodobé koupele, plavání nebo časté používání mýdel a saponátů, kdy dochází 

k vyluhování lipidů z pokožky. [HRABÁLEK, 2006; SUMMERS, 1996; PRAY, 2005] 
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2.4 Léčba a prevence suché kůže 

Pro léčbu a prevenci suché pokožky se používá celá řada přípravků. Tyto 

přípravky můžeme souhrně nazvat emoliencia (látky zvláčňující, zvlhčující, 

promašťující). Emoliencia můžeme rozdělit na látky s okluzivním účinkem, přípravky 

obsahující látky vázající vodu v epidermis (humektanty) a přípravky obsahující látky 

podobné normálnímu mezibuněčnému složení mezi keratinocyty. Jednotlivé látky se 

dají kombinovat a jejich účinek se vzájemně doplňuje. 

2.4.1 Látky s okluzivním účinkem 

Látky s okluzivním účinkem tvoří na povrchu pokožky film, který snižuje vodní 

ztráty a blokuje odpařování vody. Po aplikaci zůstávají tyto látky na povrchu, 

nepronikají do stratum corneum a nemají schopnost restaurovat porušenou kožní 

bariéru. Čím jsou tyto látky mastnější, tím jsou i účinnější. Toto je však pacienty 

z kosmetických důvodů špatně přijímáno. Zvláště v teplém a vlhkém prostředí nejsou 

příliš mastné přípravky dobře snášeny, obzvláště na obličeji. Masti také nepoužíváme 

na akutní  zánětlivé projevy, do ochlupených a zapářkových oblastí.  Toto platí i pro 

oleokrémy. Mezi okluziva patří vazelína, tekutý parafín, rostlinné oleje (olivový, 

ricinový, slunečnicový) a živočišné tuky (sádlo, tuk z ovčí vlny) a silikon. Výhodou 

vaseliny a parafinu je jejich stálost, nedráždivost a prakticky nulový senzibilizační 

potenciál,  na straně druhé jejich neprodyšnost a nekompatibilita s kožními lipidy spadá 

mezi jejich nevýhody.  

Významnou nevýhodou rostlinných či živočišných tuků je jejich chemická 

nestálost projevující se jejich žluknutím. Tyto látky se používají buď samostatně 

(vazelina) nebo častěji ve směsi ve formě mastí či krémů. Z hlediska mísitelnosti 

s povrchovým lipidovým kožním filmem je nejvýhodnější forma oleokrému, tj. emulze 

v/o. Mohou se použít i samostatné firemní masťové a krémové základy (např. 

Synderman, Pontin - neobsahuje parabeny, Cutilan, Neoaquasorb crm, Ambiderman 

crm, Cremor leniens). Jejich efekt je bohužel krátkodobý, tudíž je nutná jejich častější 

aplikace a to několikrát denně. [ČAPKOVÁ, 2009] 



 

 

 

25

2.4.2 Látky vázající vodu (humektanty) 

Mezi látky vázající vodu čili zvlhčovadla patří přirozeně se vyskytující látky 

v pokožce jako NMF. Může sem zařadit močovinu, glycerol, kyselinu mléčnou, 

propylenglykol. Tyto látky po aplikaci pronikají do epidermis, kde svým 

hygroskopickým efektem poutají vodu a zvyšují její průnik ze škáry do pokožky. Je-li 

vzdušná vlhkost větší než 70 %, jsou schopny humektanty vázat v pokožce i tuto 

vlhkost.  

2.4.2.1 Močovina (urea) 

Zřejmě nejvýznamnější postavení z humektantů má močovina. Z hlediska 

aplikace urey v léčebných přípravcích je třeba připomenout důležitost její koncentrace a 

volbu vhodného vehikula. Koncentrace urey 15 - 20 % vykazuje jednoznačně 

keratolytický účinek a takto koncentrovaná urea by měla být aplikovaná jen lokálně a 

po omezenou dobu a to ke změkčení tvrdé kůže či odstranění šupin. Koncentrace 

vysoké (40 %) jsou určeny pro keratolytické odstraňování nehtových plotének a jen 

omezeně pro léčbu vulgárních bradavic. Daleko víc se vyskytují externa v nízké 

koncentraci urey 0,5 % - 3 %, kde na poškozené kůži vytvářejí jakýsi náhradní systém 

schopný kožní povrch pozvolna hydratovat a zvláčňovat. Doba aplikace u těchto extern 

je delší a opakovaná a v závislosti na ní je důležitá volba vhodného nosiče urey, neboť 

uvolnění a penetrace urey je rychlejší ze základů hydrofilních (o/v) než ze základů 

hydrofobních (v/o). Rychlý nástup účinku však nemusí být vždycky předpokladem pro 

pozitivní léčebný výsledek. Při dlouhodobé aplikaci vyšších koncentrací urey (5 - 10 

%), zvláště v kombinaci s kortikosteroidy, je obnova kožní bariéry sice krátkodobě, ale 

významně potlačena. Nevýhodou použití urey je pocit bolesti či pálení bezprostředně po 

aplikaci, obzvláště při aplikaci na poškozenou pokožku. Také při používání urey na 

rozsáhlé plochy s poškozenou kožní bariérou (např. u dětí s ichtyózou) byli nalezeny 

její vyšší plazmatické hladiny. [ZÁHEJSKÝ, 2008; www. skintherapyletter.com, 6] 
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2.4.2.2 Acidum lacticum 

Kyselina mléčná se řadí mezi středně silné kyseliny. Je to čirá, sirupovitá, 

hygroskopická kapalina. V závislosti na použité koncentraci působí keratoplasticky 

(více jak 20 %), nebo keratolyticky, ale častější jsou její terapeutické koncentrace 

v rozmezí 3 – 20 %. Jako tlumivý roztok (laktátový pufr) se používá k zajištění slabě 

kyselého pH dermatologik, nejčastěji u přípravků obsahující močovinu. Kyselina 

mléčná je účinná v léčbě suché pokožky, svým osmotickým efektem zvyšuje hydrataci 

stratum corneum a její L-isomer stimuluje syntézu ceramidů, což vede k jejich vyšší 

hladině v pokožce. [SKLENÁŘ, 2009] 

2.4.2.3 Glycerol 

Glycerol je další látka patřící do skupiny humektantů. Je to čirá sirupovitá 

kapalina bez zápachu. Používá se nejčastěji ve směsi s ostatními humektanty či jako 

součást okluzivních mastí nebo krémů. Je však možné i použití 20 % glycerinového 

krému, jež vykazuje stejné účinky na zlepšení suchosti pokožky jako 4 % krém 

s močovinou, v porovnání s ureou je však menší pocit bolestivosti po aplikaci. Použití 

čistého glycerolu je nevhodné, protože pokožku vysušuje a dráždí. [LODÉN, 2002] 

2.4.2.4 Propylenglykol 

Propylenglykol je čirá viskózní kapalina mísitelná s vodou. Je téměř netoxický, 

v organismu se rychle metabolizuje. I ve značném zředění působí baktericidně. Pokožku 

však může někdy dráždit.  

 

2.4.3 Látky podobné lipidům mezibuněčné hmoty epidermis 

Do této skupiny emoliencií můžeme zařadit nenasycené mastné kyseliny, 

cholesterol a ceramidy. Tyto látky zvyšují a dlouhodobě udržují kožní hydrataci, 

některé vykazují i reparační účinky na porušené stratum corneum. Látky s tímto 

mechanismem účinku se jeví jako nejvhodnější ze všech emoliencií k léčbě suché kůže 
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a prevenci vodních ztrát. Nejvýraznější účinky prokazují ceramidy. Ceramidy pronikají 

do stratum corneum a dochází k opravě a obnově porušených lipidových lamel 

mezibuněčného prostoru stratum corneum. Používají se jak ceramidy, které mají stejné 

složení jako přirozeně se vyskytující látky v pokožce, tak i ceramidová analoga 

s částečně změněnou strukturou. (viz. obr. č. 5) 

 

Obr. č. 5 : Srovnání struktury ceramidových analog a přirozeně se vyskytujícího 
ceramidu. [YOSHIKAZU, 2008]  

 

Ceramidy a jejich analoga jsou vysoce účinné  při léčbě a prevenci suché kůže a 

to i u AD a ichtyózy. Přestože aplikace ceramidů nemůže onemocnění jako je AD zcela 

vyléčit, zlepšení bariérové funkce kůže sníží množství penetrujících alergenů, 

dráždivých látek a mikrobů a omezí zhoršení onemocnění. Navíc prokazatelně snižuje 

spotřebu kortikoidů, případně antibiotik. [VÁVROVÁ,  2006] 

Vysoký léčebný přínos ceramidů byl dokumentován ve dvou klinických 

studiích, které proběhly ve Spojených státech amerických. V jedné studii byl 

porovnáván Epiceram, krém obsahující ceramidy, s lokálním kortikosteroidem 

flutikasonem při léčbě AD u dětí. Ve druhé Epiceram s lokálním imunomodulátorem 

pimecrolimem. V obou studiích prokázal krém s obsahem ceramidů srovnatelnou 
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účinnost při léčbě lehké či středně těžké atopické dermatitidy u dětí jako flutikason 

respektive pimekrolimus. Ve prospěch ceramidů však hovoří prakticky nulové 

nežádoucí účinky a možnost dlouhodobého podávání oproti kortikosteroidům či 

imunomodulátorům. K ověření tohoto výsledku však bude zapotřebí provedení dalších 

klinických studií s vyšším počtem pacientů. [www.drugs.com, 2]  

2.4.4 Prevence suché kůže 

Důležitou součást péče o suchou pokožku představuje prevence. Ta je důležitá 

hlavně u atopiků, psoriatiků a u pacientů s ichtyózou, ale i další pacienti náchylní  

k suché pokožce by měli dodržovat následující doporučení. Ohleduplně se musí 

přistupovat hlavně k používání detergentů a mýdel při očistě kůže. Mýdla a detergenty 

totiž emulgují lipidy kožního povrchu, které pak bývají spolu s nečistotami smyty 

vodou. Povrchově aktivní látky tak mohou poškodit kůži nebo způsobovat kontaktní 

alergie. Nedoporučuje se tedy koupání postižených míst a celého těla častěji než 1 krát 

za 2 dny, dítě je vhodné umývat 1 krát za 3 – 4 dny. Voda by neměla být horká a ještě 

vhodnější než koupel je sprcha, v rozmezí 3 – 5 minut. Léčebná koupel s hydrofilními 

oleji je vůbec nejlepší variantou v péči o sucho kůži.  Neměla by přesáhnout 15 minut a 

místo mýdel použít syndety – kyselá tekutá mýdla. Léčebné olejové koupele, obsahující 

tukové látky syntetického, minerálního nebo nejlépe rostlinného původu, slouží nejen 

k šetrnému očistění kůže, ale i k vytvoření náhradního přirozeného ochranného 

tukového kožního pláště. Jsou určeny k léčbě všech kožních onemocnění spojených se 

zvýšenou suchostí kůže, včetně suché stárnoucí pokožky. Účinně snižují kožní ztráty 

vody a vytvářejí při aplikaci jemný olejový film na povrchu kůže. Jsou to dokonalé 

emulze, které navíc snadno penetrují rohovou vrstvou epidermis. Chceme-li dosáhnout 

vyššího promaštění kůže, můžeme zvýšit koncentraci olejového roztoku v lázni. Je 

výhodné, když používané koupelové oleje jsou příbuzné fyziologickým kožním 

lipidům. Mezi takové patří některé rostlinné oleje jako např. sojový či podzemnicový 

olej. Právě tyto přírodní rostlinné oleje obohacené o složku nenasycených mastných 

kyselin jsou základem mnoha přípravků dostupných v našich lékárnách. Pokožka se po 

koupeli osuší jen zlehka, neboť mírná vlhkost pokožky je výhodou pro další aplikace 
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ochranných prostředků. Kůže je tak hydratována. Do tří minut po koupeli by se měl 

aplikovat změkčující krém v/o (mastný) v lokalizaci na malé plochy a mléko v/o 

(mastné) na celé tělo. Aplikace na pokožku se provádí zlehka, jinak hrozí riziko 

podráždění pokožky. Krém nebo mléko se užívají několikrát denně, ale ne častěji jak 3 

hodiny po předchozí aplikaci (zejména přípravky s ureou). Parfémované přípravky jsou 

zcela nevhodné, přednost mají přípravky s rostlinnými nerafinovanými oleji. 

Samozřejmou součástí prevence suché kůže je dodržování pitného režimu, tj. 2 - 3 litry 

tekutin denně. [JIRÁSKOVÁ, 2003] 

 

2.5 Sortiment léčebné kosmetiky 

Přípravky k léčbě suché pokožky s obsahem emoliencií můžeme zařadit do tří 

skupin a to mezi registrované hromadně vyráběné léčivé přípravky, přípravky 

individuálně připravované v lékárně (magistraliter) a mezi léčebnou kosmetiku. 

2.5.1 Hromadně vyráběné léčivé přípravky 

Jedná se o léčivé přípravky registrované Státním úřadem pro kontrolu léčiv 

(SÚKL). U těchto přípravků je zaručena jejich jakost a kvalita, složení musí odpovídat 

schválené dokumentaci. V České republice je však omezená nabídka těchto léků (viz 

tab. č. 1) a ve většině případů tyto přípravky obsahují pouze látky s okluzivním efektem 

na pokožce. Pouze přípravky Linola crm a Linola-fett crm obsahují nenasycené mastné 

kyseliny, které pronikají do stratum corneum, kde podporují regeneraci kožní bariéry. 

Přípravky Excipial U hydrolotio a Excipial U lipolotio obsahující ureu  nejsou příliš 

vhodné k léčbě extrémně suché kůže, vzhledem k charakteru mléka jsou spíše 

použitelné jako prevence suché pokožky, například k aplikaci po koupeli. 

Masťový základ je nejen nosičem účinné látky, ale rozhoduje také o uvolňování, 

penetraci a permeaci účinné látky. Správné kombinace složek vehikula umožňují 

optimální přísun účinných látek do kůže a přes kůži na základě změny bariérové funkce 

kůže. Zatímco u perorální lékové formy se optimalizací vehikula dokáže biologická 
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dostupnost léku zvýšit jen minimálně, u lokálních dermatologických farmakoterapeutik 

lze dosáhnout zvýšení účinnosti o 100 %.  

Masťové základy EXCIPIAL jsou stabilní a osvědčenou součástí 

dermatologické léčby, což ověřilo jejich dlouhodobé používání. Přípravky jsou vhodné 

speciálně k velkoplošnému použití k ochraně a ošetřování citlivé nebo podrážděné kůže, 

jako podpůrný prostředek při kožních onemocnění, ale zejména jako doplněk v použití 

se silně účinnými kožními léčivy (kortikoidy apod.). Jedná se především o emulze, buď 

voda v oleji nebo olej ve vodě a hlavní účinnou složkou je opět urea, kyselina mléčná a 

lipidy. 

 

Název léčivého přípravku Účinné složky 

Excipial krém Látky s okluzivním účinkem 

Excipial mastný krém Látky s okluzivním účinkem 

Excipial mast Látky s okluzivním účinkem 

Excipial mast s mandlovým olejem Látky s okluzivním účinkem 

Excipial U hydrolotio Urea 2 mg (2%) v 1ml emulze  

Excipial U lipolotio Urea 4 mg (4%) v 1ml emulze 

Linola crm Acidum linoleicum, acidum 
9,11-linoleicum 

Linola-fett crm Acidum linoleicum, acidum 
9,11-linoleicum 

Linola urea crm Urea 12 mg (12%) v 1 g krému 

Lipobase crm Látky s okluzivním účinkem 

Tab. č. 2 : Seznam registrovaných léčivých přípravků k ovlivnění suché kůže 

(Linola urea crm není dostupný na trhu). [AISLP, verze 2009.4] 
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Naopak máme k dispozici širokou nabídku koupelových olejů, které můžeme 

také přiřadit k emolienciím (viz tab.č. 2). Olej Oilatum plus obsahuje i protimikrobní 

složky, proto ho lze použít s výhodou na infikované ekzémy, Balneum hermal plus 

obsahuje vyšší množství lauromakrogolu, který působí výrazně antipruriginózně. 

 

Název léčivého přípravku Složení 

Balmandol olej Amygdalae oleum, paraffinum 
perliquidum 

Balneum hermal Sojae oleum 

Balneum hermal F Arachidis oleum,paraffinum peliquidum 

Balneum hermal plus Sojae oleum, Lauromakrogol 400 

Linola-fett őlbad Lipidoacidoesteres mixti, Alcoholes C 10-
16 oxyethylenoxypropylenati, Alcoholes 
C 10-16 oxyethylenati, 
parrafinumliquidum 

Oilatum emolient Paraffinum perliquidum 

Oilatum gel Paraffinum perliquidum 

Oilatum plus Paraffinum perliquidum, Benzalkonium 
chlorid, Triclosan 

 

Tab. č. 3 : Seznam registrovaných léčivých přípravků určených k použití jako 
koupelové oleje. [AISLP, verze 2009. 4] 

 

2.5.2 Léčivé přípravky připravované v lékárně 

Nespornou výhodou magistraliter přípravků je možnost individualizace léčby. 

Magistraliter příprava umožňuje výběr vhodného přípravku pro konkrétního pacienta  a 

to s ohledem na účinnou látku, její koncentraci i vhodný masťový základ.  Nevýhodou 

těchto přípravků je krátká doba použitelnosti a často omezená stabilita. Jsou využívány 
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látky a masťové základy s okluzivním účinkem a zvlhčující látky, jako urea, glycerol, 

kyselina mléčná a další.  

2.5.3 Léčebná kosmetika 

Léčebná kosmetika je jednou z možností jak preventivně, léčebně nebo trvale 

vyřešit problémy se suchou pokožkou. V mnoha případech se jedná o doplňkovou léčbu 

při léčbě invazivní, ve formě glukokortikoidů. Názor na její význam při léčbě se ve 

většině případů různí, faktem ale zůstává, že se oba druhy vzájemně doplňují a 

postradatelné zůstávají oba dva. Já bych její význam viděla především v prevenci a 

prodloužení klidových stádií různých druhů onemocnění pokožky.  

Jednou z mnoha firem nabízejících dermokosmetiku je firma SYNCARE. Její 

produkty respektují fyziologii lidské kůže a jejich použití je v souladu 

s dermatologickými zásadami. Firma nabízí přípravky pro ošetření všech typů pleti. 

Obzvlášť se zaměřuje na suchou citlivou pleť, pleť s akné, zralou pleť a na pleť 

s vrozenými nebo získanými defekty (ekzémy, rosacea, hyperpigmentace a stárnutí 

pleti).  

Dermatologové stále častěji skloňují ve vztahu k péči  pokožku slovní spojení : 

racionální hygienická péče. Racionální znamená zdůvodněná aplikace nebo postup 

daného kosmetického přípravku. Kosmetika aplikovaná beze smyslu nemá význam 

nebo může dokonce uškodit. Slovo hygienická má zase význam ve výběru takové 

kosmetiky, která svým složením bude tolerantní ke kůži. Neměla by obsahovat 

parfémy, dráždivé konzervační látky nebo umělá barviva. Je důležité, aby měla 

optimální poměr tukových a vodných složek, přičemž tukové složky by měly být na 

bázi rostlinných esterů nebo ceramidů a ve vodné fázi by měly být rozpuštěny látky 

poutající vodu. Právě taková je řada dermokosmetiky Syncare, pyšnící se i certifikátem 

bio produktů.    [Syncare, Péče o suchou kůži] 
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Název Složení 

Balneo Wellness Atopyskin 

hydrofilní olej 

Sójový olej 

Sebucel Liposkin tělové mléko                                                Pupalkový olej, urea, kyselina mléčná           

Krém na suchou pleť – denní i 

noční  

Bambucké máslo, meruňkový olej, 

glycerin 

BioMineral výživný krém Pupalkový olej, minerály a ionty solí 

z Mrtvého moře 

Sebucel krém Sójový olej, urea 

Ochranná emulze Pantenol, vitamin E, glycerin 

Sensitive hydratační tělový šampon Pupalkový olej, derivát kyseliny mléčné, 

amidobetain 

Dětský olej s měsíčkem Olej měsíčku lékařského 

Tab. č. 4 : Produkty Syncare. [vlastní tab.] 

 

EUCERIN  – v současné době je k dispozici řada dermální kosmetiky Eucerin, 

jejíž hlavní působící složkou je urea a kyselina mléčná. Především bych vyzdvihla do 

popředí Eucerin tělové mléko 10% UREA. Účinnost tohoto prostředku léčebné 

kosmetiky byla ověřována spotřebitelským testem u lidí se suchou, šupící se a svědící 

pokožkou. U více než 90 % nemocných došlo po třítýdenní aplikaci ke zmírnění 

olupování, zlepšení hydratace a ztlumení svědění kůže. Přípravek byl velmi dobře 

snášen citlivou kůží a na konci studie byl velice pozitivně hodnocen. Je možné jej 

považovat za vhodný prostředek k péči o suchou pokožku. Firma Eucerin nabízí své 

produkty v řadě pro suchou a atopickou pokožku s mírnou obměnou koncentrace urey. 
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Jedná se buď o zvláčňující tělové mléko 3% urea, regenerační krém na nohy 10% urea, 

sprchový šampon a emulze 5% urea, regenerační krém na ruce 5% urea atd.  

Všechny tyto výrobky s unikáním složením hydratačních látek účinně zvláčňují 

pokožku a obnovují ochrannou kožní bariéru. Předcházejí tak nepříznivým projevům 

suché pokožky a je vhodné je aplikovat jako doplňkovou léčbu při atopickém ekzému, 

lupénce apod.  

Zklidňující přípravky s Omega 6 mastnými kyselinami  a licochalconem, krém 

na obličej a tělo 12% omega a tělové mléko 12% omega, obnovují též ochrannou kožní 

bariéru a výrazně zmírňují svědění suché pokožky. [Eucerin, Medicínská péče pro 

krásnou pleť]              

Zvláčňující pleťový krém 5% urea 

Zvláčňující krém na obličej a 

tělo 

5% urea 

Regenerační krém na ruce 5% urea 

Zvláčňující tělové mléko 3% urea 

Regenerační tělové mléko 10% urea 

Regenerační krém na nohy 10% urea 

Sprchová emulze 5% urea 

Šampon na vlasy 5% urea 

Zklidňující krém na obličej a 

tělo 

12% Omega 6 mastné 

kyseliny, licochalcon 

Zklidňující tělové mléko 12% Omega 6 mastné 

kyseliny, licochalcon 

Tab. č. 5 : Produkty Eucerin. [vlastní tab.] 
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Přípravky z řady A-DERMA byly speciálně vyvinuty pro zmírnění podráždění a 

suchosti pokožky díky synergickému působení výtažku z bílého ovsa Rhealba a 

esenciálních mastných kyselin Omega 6. Zklidňující, hojivé a protizánětlivé účinky 

ovsa jsou známy již dlouho a oves byl hojně využíván k přípravě kašovitých obkladů 

pro zklidnění podrážděné pokožky či k regeneraci lehkých odřenin. 

 Oves Rhealba firma vybrala díky jeho vlastnostem z více než 80 odrůd ovsa, 

jeho výtažky se vyznačují vysokou čistotou a dodávají léčebným přípravkům vysokou 

kvalitu a účinnost. [A-derma, Několik praktických rad]                                              

Složení                   Účinek 

Škroby Hydratační, hojivý 

Bílkoviny Protizánětlivý 

Lipidy Výživný, hydratační 

Polyfenoly, fenolové složky Antioxidans, protizánětlivý 

Tab. č. 6 : Složení extraktu z ovsa Rhealba. [vlastní tab.] 

                            

Název Složení 

Pain dermatologique,  Mycí 

kostka 

Oves Rhealba + Omega 6, bez mýdla, parfemace 

a konzervačních látek 

Exomega huile nettoyante, 

Mycí olej 

Oves Rhealba + Omega 6, Bez mýdla, 

hypoalergenní 

Gel moussant, Mycí gel Oves Rhealba + Omega 6, Bez mýdla 

Exomega creme, Krém Oves Rhealba + Omega 6 
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Exomega lait, Mléko Oves Rhealba + Omega 6 

Exomega baume, Balzám Oves Rhealba + Omega 6 

Exomega creme barriere, 

Bariérový krém 

Oves Rhealba + Omega 6, zklidňující, ochranný, 

hydratační, vodoodpudivý 

Tab. č. 7 : Produkty A-derma. [vlastní tab.] 

 

Výrobky francouzské společnosti BIODERMA  jsou zaměřeny především na 

suchou a atopickou pokožku. Firma vyvinula kompletní produktovou řadu Atoderm, 

které její povrch hydratují, zvláčňují, zbavují pocitu napětí a chrání ji před vnějšími 

vlivy. V závislosti na způsobu, rozsahu a stádia suchosti kůže řada nabízí specifické 

výrobky určené k hygieně a péči. [Bioderma, Atoderm] 

                               

Název Složení 

Atoderm krém Voda, glycerin, tekutý parafin 

Atoderm mléko Voda, glycerin, tekutý parafin 

Atoderm PP Anti - récidive Voda, glycerin, tekutý parafin,  

Atoderm krém na ruce Voda, glycerin, tekutý parafin 

Atoderm Moussant Bez mýdla, udržuje fyziologické pH 

Atoderm sprchový gel Ochranna kožní bariéry, fyziologické 
pH 

Atoderm mýdlo Palmový olej, výtažek z okurky 

Atoderm PO Zinc Voda, glycerin, tekutý parafin, zinek 

Tab. č. 8 : Produkty Bioderma. [vlastní tab.] 
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Základem dermální kosmetiky AVÈNE  je termální voda, která pokožku 

zklidňuje a navrací ji její jemnost a hebkost. Další z účinných látek je Selectiose, jenž 

snižuje hyperaktivitu reaktivních buněk na úrovni pokožky. Trio přírodních lipidů, 

obsažených v řadě pro suchou a atopickou pleť, obnovuje funkci kožní bariéry a tím 

zabraňuje zpětnému vysušování kůže a napadení patogenními mikroorganismy.  

 V řadě Avène Cold Cream se nachází speciální formule – Cold Cream, která se 

vyskytuje ve francouzském lékopise a používá se běžně na přípravu magistraliter.  

Název Složení 

Avène Trixera+ creme Emolliente Termální voda, Selectiose, lipidy 

Avène Trixera+ gel Nettoyant 
Emollient 

Termální voda, Cold cream 

Avène Trixera+ Bain Nettoyant 
Emollient 

Termální voda, Selectiose, lipidy 

Avène Cold Cream creme Termální voda, včelí vosk, Cold Cream 

Avène Cold Cream Emulsion 
corporelle 

Termální voda, Cold cream 

Avène Cold Cream creme mains Termální voda, Cold cream 

Avène Cold Cream Gel Nettoyant 
Surgas Duo 

Termální voda, Cold cream 

Avène Cold Cream Pain Surgas  Termální voda, Cold cream 

Tab. č. 9 : Produkty Avène. [vlastní tab.] 

Dermatologická medicinální řada DOLIVA nabízí účinnou kombinaci k péči o 

suchou pokožku s olivovým olejem a ureou. Tento olivový olej, označovaný též „extra 

vergine“, pochází přímo z Toskánska a má za úkol pokožku chránit a zároveň ji 

posilovat. Oleuropein, vyskytující se v listech a kůře olivovníku, působí jako 

antioxidant a vysoký podíl vitaminu E a squalanu na sebe váže volné radikály, čímž 

zabraňuje poškození buněk. Také přítomnost urey předurčuje přípravkům hydratační 
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působení, které navíc obsahují i přírodní účinnou látku mírnící svědění. [www. doliva-

kosmetika.cz, 4]                                   

Doliva dermatologický hydratační 
obličejový krém 

3 % olivový olej, 5 % urea 

Doliva dermatologický krém na ruce 3 % olivový olej, 5 % urea 

Doliva dermatologický sprchový gel  3 % olivový olej, 5 % urea 

Doliva dermatologický obličejový krém 5 % olivový olej, 5 % urea 

Doliva dermatologický tělový balzám 5 % olivový olej, 5 % urea 

Doliva dermatologický tělový krém 10 % olivový olej, 10 % urea 

Tab. č. 10 : Produkty Doliva. [vlastní tab.] 

 

Přípravky ALTERMED LECIDERM byly vyvinuty pro každodenní ošetření 

suché a podrážděné pokožky. Vysoce příznivě působí zejména při kožních projevech 

atopického ekzému, lupénky a diabetes. Výrobky totiž obsahují unikátní kombinaci 

liposomálního lecitinu, kolagenu a kyseliny hyaluronové. Tyto a další účinné látky    

(D-panthenol, vitaminy E a F, bambucké máslo, včelí vosk) pokožku vyživují, zabraňují 

jejímu olupování a posilují přirozenou ochrannou bariéru. Zároveň potlačují svědění a 

pálení. Kosmetika je hypoalergenní, bez parabenů a parafinů. [www.altermed.cz, 9] 

                               

Altermed Leciderm mast Lecitin, kolagen, kyselina hyaluronová 

Altermed Leciderm tělové mléko Lecitin, kolagen, kyselina hyaluronová 

Altermed Leciderm tělový krém Lecitin, kolagen, kyselina hyaluronová 

Altermed Leciderm kapsle lupénka a 
ekzém 

Kyselina hyaluronová, omega 3 a 6 
nenasycené MK, koenzym Q10, vit. A 

Tab. č. 11 : Produkty Altermed Leciderm. [vlastní tab.] 
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Pod značkou MENALIND derm se snoubí kosmetická řada k péči o atopickou 

a velmi suchou pokožku a k ošetření maloplošných, extrémně suchých partií kůže.  Co 

se ošetřujícího mléka a krému týká, jedná se o emulzi typu v/o, která pokožku zvlášť 

dobře ošetřuje a promašťuje a svou jedinečnou účinnost ještě podtrhuje kombinací urey 

a pupalkového oleje, jenž poskytuje dostatek lipidů k regeneraci bariérové vrstvy. 

[www. menalind.cz, 7] 

                                             Produkty Menalind derm 

Menalind derm ošetřující krém 5 % urea, pupalkový olej 

Menalind derm ošetřující mléko 3 % urea, pupalkový olej 

Menalind derm sprchová emulze Slunečnicový olej 

Menalind derm sprchový olej Avokádový, sojový a měsíčkový olej 

Menalind derm mycí olej na ruce Avokádový, sojový a měsíčkový olej 

Tab. č. 12 : Produkty Menalind. [vlastní tab.] 

 

 

CUTISHELP představuje řadu zdravotní kosmetiky, která se specializuje na 

péči při kožních problémech a onemocnění a na bolesti a záněty. Je klinicky ověřená a 

úspěšně používána a doporučována odbornými lékaři. Zajímavostí je, že se jedná o 

konopnou kosmetiku, jejíž součástí je přírodní olej ze semen tzv. technického konopí, 

nebo-li konopí druhu Cannabis sativa. Produktová řada Cutishelp v sobě zahrnuje masti, 

krémy, emulze, balzámy, šampony a je oproti ostatním preparátům z konopí zásadně 

jiná. Jako jediná obsahuje zušlechtěný olej ze semen technického konopí, které nemá 

žádné návykové nebo psychotropní účinky. Její přípravky jsou tak bez omezení určeny i 

pro nejmenší děti, těhotné a kojící matky a jsou spolehlivým řešením při poškození 

kůže či problematické pleti.  

Tento olej je nejbohatším přírodním zdrojem esenciálních mastných kyselin, 

látek na bázi koenzymů Q, vitamínů i bioaktivních látek nezbytných pro zdárný průběh 
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zánětlivých kožních procesů a odolnosti kůže vůči vnějším vlivům. [www. 

parenteral.cz, 10] 

 

                                          

Název Složení 

Cutishelp konopná mast noční při ekzému 20% konopný olej 

Cutishelp konopný krém denní při 
ekzému 

20% konopný olej 

Cutishelp Defekt konopná mast při 
poškození kůže 

20% konopný olej, chlorofyl, guaiazulen 

Cutishelp lupy – ekzém konopný šampon 10% konopný olej 

Cutishelp lupénka konopná mast  20% konopný olej 

Cutishelp lupénka konopný krém 20% konopný olej 

Cutishelp lupénka – seborea konopný 
šampon 

10% konopný olej, prášková síra 

Cutishelp seborea konopný krém 10% konopný olej, prášková síra 

Cutishelp balnea konopná koupel Konopný olej 

Cutishelp fluid konopná mycí emulze Konopný olej 

Cutishelp konopný tělový balzám 10% konopný olej 

Cutishelp mimi ekzém konopný krém 15% konopný olej 

Cutishelp mimi konopná mycí emulze Konopný olej 

Cutishelp mimi konopný tělový balzám 10% konopný olej 

Tab. č. 13 : Produkty Cutishelp. [vlastní tab.] 
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CANNADERM – Jedna z dalších firem zabývající se zpracováním semen 

konopí setého je i firma Cannaderm. Vytvořila řadu Atopos, specializující se na 

atopickou pokožku, řada robátko se zaměřuje na pokožku malých dětí a konopka mast a 

exema krém jsou výhradou ekzematických projevů kůže. [www.cannaderm.cz, 1]                                     

Název Složení 

Cannaderm regenerační ošetřující krém 27 % konopný olej, hřebíček, manuka, 

alantoin 

Cannaderm regenerační ošetřující olej 34 % konopný olej, arnika, panthenol, 

mandlový olej, badyán, měsíček, santal 

Cannaderm atopos ošetřující krém 27 % konopný olej, rašelina 

Cannaderm atopos ošetřující mléko 27 % konopný olej, rašelina 

Cannaderm atopos vlasová kůra 12 % konopný olej, rašelina 

Cannaderm atopos mycí pěna Konopný olej, allantoin, panthenol 

Cannaderm atopos lázeň 31 % konopný olej, glycerin, sůl 

z Mrtvého moře, levandule 

Cannaderm capillus šampon seborea 7 % konopný olej, sůl z Mrtvého moře, 

yzop, hřebíček, grepová semínka 

Cannaderm konopka mast 50 % konopný olej, máslovník, yzop 

Cannaderm exema ošetřující krém  16 % konopný olej, myrha, majoránka, sůl 

z Mrtvého moře 

Cannaderm robátko ošetřující krém 27 % konopný olej, glycerin, allantoin, 

vitamin E 

Cannaderm robátko zklidňující krém  27 % konopný olej, zinek, měsíček, 

jablečný ocet 
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jablečný ocet 

Cannaderm robátko ošetřující mléko 12 % konopný olej, bambucké máslo, 

zinek, měsíček 

Cannaderm robátko ošetřující olej 30 % konopný olej, hroznový olej, 

vitamin A a E 

Cannaderm robátko hydratační mýdlo 5 % konopný olej, měsíček 

Cannaderm robátko mycí pěna Konopný olej, glycerin 

Tab. č. 14 : Produkty Cannaderm. [vlastní tab.] 

 

Významné postavení mezi prostředky k ošetření suché pokožky má přípravek 

Lipobase Repair. Je zajímavý především pro svůj obsah ceramidů, které jsou identické 

s lipidy správně fungující kožní bariéry. Jedná se o ceramid–3, cholesterol a kyselinu 

akrylovou a palmitovou. Právě přítomnost všech tří typů mastných kyselin a jejich 

správný poměr je klíčovým předpokladem pro dlouhotrvající hydratační účinek a 

rychlou obnovu kožní bariéry.  

Nanočástice pevného parafinu zlepšují kosmetické vlastnosti přípravku tím, že 

přenášejí tyto lipidy do hlubších vrstev kůže, narozdíl od ostatních emoliencií, které 

fungují pouze na prvních dvou úrovní pokožky a musí být znovu aplikována po 

několika hodinách. Udržují také pokožku matnou, zvyšují účinnost a prodlužují dobu 

účinku, což zvyšuje jeho přijatelnost pro pacienty.  

 Glycerol, jako pomocná látka, má zvlhčující funkci. Karnaubský vosk a 

tromethamin brání separaci na olej a vodu, udržují náležitou hodnotu pH a 

rovnoměrnou distribuci parafinových částic v celém krému. 

 Ve prospěch použití toho krému hovoří i absence barviv, parfémů nebo 

konzervačních látek, čímž se minimalizuje riziko podráždění a alergických reakcí.  
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LINOLA – produkty z řady Linola se odlišují od ostatních dermatologických 

přípravků tím, že jejich základní účinnou látkou je kyselina linolová. Kyselina linolová 

je látka v organismu přirozeně přítomna jako součást strukturálních lipidů. Jedná se o 

vyšší nenasycenou mastnou kyselinu, která je součástí ochranné kožní bariéry.  

                                       

Linola Lotion 35 % lipidů, olej ze světlice barvířské, 80 
% kyseliny linolové 

Linola Shampoo Glukózové tenzidy 

Tab. č. 15 : Produkty Linola. [vlastní tab.] 
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3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Součástí mé absolventské práce bylo i dotazníkové šetření, určené 

zaměstnancům jednotlivých lékáren. Dotazník byl zaměřen především na zjištění 

sortimentu léčebné kosmetiky vedené v lékárnách a který faktor nejvíce ovlivňuje 

lékárnu při výběru daného druhu léčebné kosmetiky.  Bylo osloveno celkem 25 lékáren, 

z čehož 19 dotazníků se vrátilo k vyhodnocení, což je 76% návratnost. 

  Z výzkumu vyplynulo, že všechny oslovené lékárny  vedou léčebnou kosmetiku 

a jsou samozřejmou součástí nabídky v lékárně. Minimálně jsou zastoupeny alespoň 2 

léčebné řady a dokonce 63 % lékáren (viz. graf č. 1) nabízí více jak tři druhy léčebných 

kosmetických řad. 

 

   Graf č. 1 : Počet výrobců kosmetiky zastoupených v lékárně.  [graf vlastní] 

 V dotazníku se objevilo až 19 druhů těchto přípravků, které mají lékárny ve své 

nabídce, z nichž nejvíce se opakující byla řada Eucerin, Avène, A-derma, Altermed a 

Cutishelp. Graf č. 2 (viz níže) tedy nabízí podrobnější zastoupení jednotlivých firem 

zabývající se péčí o suchou pokožku.  
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Graf č. 2 : Přehled výrobců kosmetiky vedený v lékárnách. [graf vlastní] 

 Nejčastějším důvodem, proč lékárny vedou určitý druh léčebné kosmetiky, byl 

buď poptávka pacientů, dobré osobní zkušenosti zaměstnanců lékáren nebo případ, kdy 

se lékárna stává partnerskou lékárnou výrobce a vede celý sortiment dané firmy (viz. 

graf č. 3).  
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Graf č. 3 : Faktory ovlivňující výběr léčebné kosmetiky [graf vlastní] 
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V některých případech se lékárna snaží vyjít vstříc pacientům výhodnou cenou 

léčebné kosmetiky a tím se stává pro mnohé pacienty též zajímavá a přesvědčivá.  

Cílem poslední otázky č. 5 bylo zjistit, na základě jakého doporučení se pacienti 

rozhodují pro určitý druh léčebné kosmetiky. Zde jednoznačně hrála hlavní úlohu 

doporučení kožního lékaře, jenž má na pacienta při rozhodování největší vliv. 

Nepřichází-li pacient přímo od lékaře, podléhá obvykle radám odborného personálu 

lékárny (viz graf č. 4). 
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Graf č. 4 : Na základě jakého doporučení si pacienti kupují léčebnou         

kosmetiku. [graf vlastní] 
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4 Diskuze 

 Studiem odborných materiálů při zpracování své absolventské práce jsem 

získala spoustu užitečných znalostí v oblasti péče o suchou pokožku. Bylo pro mě 

přínosem zabývat se podrobněji touto problematikou, pochopit principy prevence, léčby 

a následné péče o postiženou pokožku a vypracovat tak přehled léčebné kosmetiky 

nejčastěji nabízené a doporučované v lékárnách. Ve své práci jsem se zaměřila na 

strukturu pokožky, složky odpovědné za hospodaření s vodou, dále na onemocnění a 

stavy charakteristické pro suchou pokožku a na jednotlivé látky, které ji svým 

působením ovlivňují.  

 Problém účinnosti v současnosti používaných látek vychází většinou 

z empirických údajů. Klinické studie se zaměřením na účinek jednotlivých látek jsou 

sporadické a provedené na malém vzorku pacientů, přesto například u urey nebo 

ceramidů vykazují vyšší účinnost oproti placebu. Dalším problémem je fakt, že studie je 

provedena u jednoho typu onemocnění např. atopické dermatitidy a na základě toho 

jsou doklady o účinnosti přenášeny i na další onemocnění.  

 Také oproti ostatním přípravkům je účinek zevně aplikovaných léků výrazně 

ovlivněn základem do kterého je léčivá látka vpravena, proto by měl být vždy rozumně 

zvolen a doporučen  pouze ten léčivý přípravek u kterého je jeho účinnost klinicky 

ověřena. 

 Při vypracovávání přehledu léčebné kosmetiky jsem se zaměřila na nejznámější 

druhy a firmy nejčastěji zmiňované v dotazníku, popřípadě na přípravky, které se mi 

zdály být významné z hlediska ovlivnění suché pokožky. Firem nabízející své přípravky 

na suchou kůži je celá řada, ale zdaleka ne všechny splňují požadavky účinnosti. 

Zajímavé bylo pro mě zjištění, že většina lékáren vede „běžnou“ léčebnou kosmetiku, 

obsahující takové účinné látky, jež sice udržují vlhkost v pokožce a vytváří ochranný 

film na ni, ale dále neřeší obnovu porušené kožní bariéry. A zde svou významnou úlohu 

hrají právě ceramidy a jimi zastoupený přípravek Lipobase Repair, který ve své nabídce 

měly jen tři z dotazovaných lékáren, což bylo pro mne překvapení. Zdá se, že informace 
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o možnosti ceramidů ovlivňovat reparaci kožní bariéry nejsou doposud mezi 

lékárenskou veřejností dostatečně rozšířeny, o čemž svědčí jeho malé zastoupení 

v lékárnách. Otázkou také zůstává, zda nepřeberné množství léčebné kosmetiky, jak 

tomu v některých lékárnách bývá, není na úkor nerozhodnosti pacienta vybrat si pro něj 

tu nejvhodnější.  

Přestože pacienti nejčastěji přichází do lékárny již s doporučením od lékaře, měl 

by odborný personál umět alespoň poradit se správným užíváním a péčí o suchou 

pokožku. Farmaceutičtí zaměstnanci  mají k dispozici dostatek informací jak firemního 

charakteru, tak z odborných publikací, internetu nebo od obchodních zástupců firem a 

jejich zájem o další prohlubování znalostí je výsadou lékáren a tímto se odlišují od 

drogerií a jiných obchodů. 
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Závěr 

 Téma suché kůže je z hlediska každodenní péče o svou pokožku pro většinu lidí 

přínosné a poučné. Také z důvodu mého budoucího povolání farmaceutické asistenky, 

jejíž hlavní pracovní náplní je prodej léčivých přípravků, jsem ráda prohloubila své 

znalosti v oblasti podrobnější stavby kůže, snažila jsem se porozumět problematice 

jednotlivých druhů onemocnění a příčinám jejich vzniku a seznámila jsem se 

s účinnými látkami, které mají na pokožku přímý vliv a ovlivňují pozitivně její funkci. 

 Při studiu odborných materiálů vyšla najevo i důležitost ceramidů, jakožto 

složky příznivě ovlivňující kožní bariéru. Určitě minimálně za zvážení by stála 

registrace přípravků ceramidy obsahující, se zaměřením na jednotlivé druhy 

onemocnění. Bohužel nedostatek odborných studií, které by významně potvrdily 

účinnost, bezpečnost a kvalitu jejich působení, tuto myšlenku prozatím zatracuje.  

 Na základě těchto poznatků a informací získaných z dotazníkového šetření jsem 

se snažila vypracovat přehled nejprodávanější a nejoblíbenější léčebné kosmetiky. Měl 

by být nejen pro zaměstnance lékáren vhodným vodítkem k orientaci v širokém 

sortimentu těchto přípravků s ohledem na účinnou látku. Nemůžeme opomenout ani 

důležitost registrovaných léků, určených na lékařský předpis, kterých je ale ve srovnání 

s volněprodejnými přípravky podstatně méně a mají jen omezenou nabídku. Přípravky 

individuálně vyráběné v lékárnách zase disponují krátkou dobou použitelnosti a 

nestabilitou, tudíž léčebná kosmetika je vhodnou alternativou při řešení různorodých 

problémů postižené pokožky.    

 Protože léčebná kosmetika patří k neodmyslitelné součásti sortimentu lékárny, 

měl by odborný personál mít potřebné znalosti o léčebné kosmetice a měl by se 

orientovat v jejím širokém sortimentu, aby mohl pacientům poradit a doporučit vhodný 

druh léčebné kosmetiky s ohledem na jeho onemocnění. V oboru farmaceutické 

asistentky se tak otvírá široký prostor, kde se mohu realizovat a dále sebevzdělávat. 
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Zusammenfassung     

                                        Die trockene Haut 

Das Thema meiner Abschlussarbeit habe ich gleich aus mehreren Gründen 
gewählt. Einerseits aufgrund der Erfahrung mit alltäglicher Pflege der ekzematischen 
Haut meines Kindes, andererseits aufgrund der Erfahrung mit der Pflege meiner 
eigenen trockenen Haut wie auch wegen meines  zukünftigen Berufes. 

Als pharmazeutisch-technische Assistentin, deren wichtigster Arbeitsinhalt der 
Verkauf von Arzeneimitteln ist, möchte ich die Patienten zuverlässig und 
verantwortlich beraten, wie sie für  ihre trockene oder atopische Haut sorgen sollten und 
ihnen  passende Heilmittel und Methoden empfehlen, die ihre Krankheitserscheinungen 
lindern könnten. Die Problematik der einzelnen Krankheitsarten kennen und verstehen 
zu lernen war somit das Ziel der vorliegenden Arbeit, die sich dar - um bemüht, eine 
Übersicht der Hautkosmetika aufzuarbeiten, welche den Patienten in den Apotheken 
angeboten werden. 

Darum beschäftige ich mich in den ersten Kapiteln ausführlich mit der 
Hautstruktur, mit den einzelnen Wirkstoffen und damit, wie welche wirken. Ich befasse 
mich näher mit den Begriffen – Urea, Milchsäure, Cholesterin, sowie mit der 
Bedeutung der Wörter wie Feuchthalte- und Okklusionsmittel. Wichtig ist es auch, die 
Ursachen der Bildung einiger Hautkrankheiten zu begreifen und Grundsätze ihrer 
Heilung mit der nachstehenden Vorbeugung kennenzulernen. Das Ziel des für 
Apothekenangestellte bestimmten Fragebogens war, die allgemeine Informiertheit der 
Apothekenmitarbeiter über die jeweilige Problematik und die Arten der in der Apotheke 
geführten Heilkosmetik zu ermitteln. In den nächsten Kapiteln orientiere ich mich an oft 
vorhandenen Kosmetikarten, um ihre Vorteile kurz zu beschreiben und die Auflistung 
der Kosmetikreihe vorzunehmen, welche zur Anwendung auf  trockene und betroffene 
Haut bestimmt ist. Die Ergebnisse der Fragebogenabfrage wurden von mir grafisch 
dargestellt. Aus dieser Untersuchung hat sich unter anderem ergeben, dass die Anzahl 
der registrierten rezeptpflichtigen Arzneien im Vergleich mit den freiverkäuflichen 
Arzneimitteln kleiner ist, dass es ein begrenztes Angebot daran gibt und dass als ihr 
Vorteil vor allem ihre okklusive Wirkung gilt. Die in der Apotheke individuell 
hergestellten Mittel sind wiederum durch ihre kurzfristige Anwendbarkeit und ihre 
Unbeständigkeit beschränkt und darum stellt die Heilkosmetik eine geeignete 
Alternative vor allem im Bereich der Vorbeugung und Erhaltung der Krankheit im 
Ruhezustand dar. 

Beim Studium der fachlichen Unterlagen kam die Wichtigkeit der Ceramiden -  
als eines auf die Hautbarriere günstig wirkenden Bestandteils heraus. Meiner Meinung 
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nach wäre sinnvoll, die Ceramiden beihaltenden Arzneimittel in Bezug auf einzelne 
Arten der Hautkrankheiten zu erfassen. Leider gibt es bis jetzt darüber nur wenige 
Fachstudien, die ihre Wirksamkeit, Verlässlichkeit und Qualität ausreichend bestätigen 
könnten. Ich hoffe, dass die vorliegende Arbeit nicht nur für mich, sondern auch für 
andere Apothekenmitarbeiter zu einer geeigneten Richtlinie und Quelle wird, wie man 
sich in der unerschöpflichen Menge der Heilkosmetik auskennen  und dann die Kunden 
richtig beraten kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

52

Bibliografie 

                                                 Monografie 

1. FALCO, Otto Braun, PLEWIG, Gerd, WOLFF, Helmut H. Dermatológia a 

venerológia. 1. vyd. Martin : Osveta, 2001. 1614 s. ISBN 80-8063-080-1. 

2. CHALABALA, Milan, et al. Technologie léků.  2. vyd. Praha : Galén, 2001. 408 

s. ISBN 80-726-2128-9.  

3. JIRÁSKOVÁ, Milena. Dermatovenerologie. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 

223 s. ISBN 80-246-0636-4. 

4. NOVOTNÝ, František. Obecná dermatologie. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1989. 

312 s. ISBN 08-026-89. 

5. SKLENÁŘ et al., Zbyněk. Magistraliter receptura v dermatologii. 1. vyd.  

      Praha 5 : Galén, 2009. 441 s. ISBN 978-80-7262-588-8. 

6. ZÁHEJSKÝ, Jiří. Urea – stále aktuální a diskutovaná. Dermatologie pro praxi. 

2008, č. 2, s. 28-30.  

7. ZÁHEJSKÝ, Jiří. Zevní dermatologická terapie a kosmetika. 1. vyd. Praha : 

Grada, 2006. 136 s. ISBN 80-247-1551-1. 

                                            Seriálové publikace 

1. BENÁKOVÁ, Nina. Léčba atopické dermatitidy v ordinaci dětského lékaře. 

Pediatrie pro praxi. 2008, č. 9, s. 36-40. 

2. ČAPKOVÁ, Štěpánka. Možnosti léčby atopické dermatitidy v roce 2008. 

Farmakoterapie. 2008, suplementum 3, s. 22-31. 

3. ČAPKOVÁ, Štěpánka. Možnosti léčby chronické a chronicky recidivující 

atopické dermatitidy. Farmakoterapie. 2009, č. 5, s. 303-304.  



 

 

 

53

4. DROZENOVÁ, Helena. Psoriáza. Praktické lékárenství. 2009, č. 5, s. 224-228. 

5. HERCOGOVÁ, Jana. Farmakologie psoriázy. Remedia. 2006, č. 16, s. 408-411. 

6. HRABÁLEK, Alexandr, VÁVROVÁ, Kateřina. Lze překonat kožní bariéru? 

Praktické lékárenství. 2005, č. 1, s. 8-11. 

7. CHALUPOVÁ, Zuzana, MASTEIKOVÁ, Ruta. Hydratace kůže a kosmetické 

prostředky. Praktické lékárenství. 2006, č. 4, s. 192-194. 

8. LITVIK, Radek. Úloha kožní bariéry u atopické dermatitidy. Farmakoterapie. 

2008, č. 3, s. 11-15. 

9. LITVIK, Radek. Zásady léčby atopické dermatitidy. Farmakoterapie. 2009, č. 5, 

s. 421-429. 

10. LODÉN,  M. et al.: A double-blind study comparing the effect of glycerin and 

urea on dry, eczematous  skin in atopic patients. Acta Derm Venereol. 2002, 

vol. 82(1), p. 45-47. 

11. PRAY WS., PRAY JJ. Managing Dry Skin. US Pharmacist. 2005. 2005, vol. 30. 

12. SUMMERS RS., SUMMERS B., CHANDAR P. et al. The effect of lipids, with 

and without humectant, on ski xerosis. J. Soc. Chem. 1996, vol.47, p. 27 -29.   

13. VÁVROVÁ, Kateřina, HRABÁLEK, Alexandr. Role ceramidů v kůži. Praktické 

lékárenství. 2006, č. 2, s. 55-58. 

14. YOSHIKAZU U., WALTER M. HOLLERAN, PETER M. ELIAS. On the 

effects of topical synthetic pseudoceramides: comparison of possible 

keratinocyte toxicities provoked by the pseudoceramides, PC104 and BIO391, 

and natural ceramides. J Dermatol Sci.  2008, vol. 51(1), p. 37–43.  

                                

 



 

 

 

54

                                  Internetové zdroje 

1. CANNADERM [online]. Medianet, 2006 [cit. 2010-03-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cannaderm.cz/cs>. 

2. Ceragenix announces results of a comparison study of the safety and efficacy of     

epiceram cream for the treatment of mild to moderate pediatric atopic dermatitis 

[online]. 2010 [cit. 2010-03-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.drugs.com/clinical_trials/ceragenix-announces-results-comparison-

study-safety-efficacy-epiceram-cream-mild-moderate-pediatric-4367.html>. 

3. DINULOS, James G. H. Ichthyosis. The Merk Manual. [online]. 2009 [cit. 2010-

02-24]. Dostupné z WWW:  

<http://www.merck..com/mmpe/sec10/ch113/ch113c.html.>. 

4. DOLIVA-KOSMETIKA [online]. One Design, 2009 [cit. 2010-04-05]. Dostupné 

z WWW: <http://www.doliva-kosmetika.cz/>. 

5. EUCERIN : Medicínská péče pro krásnou pleť [online]. Beiersdorf AG, 2007 

[cit. 2010-04-30]. Dostupné z WWW : <http://www.eucerin.cz/>. 

6. FLECKMAN, P. Management of the Ichtyoses [online]. 2010 [ cit. 2010-04-01]. 

Dostupné z WWW: <http://www.skintherapyletter.com/2003/8.6/2.html>. 

7. HARTMANN : Menalind derm - atopická a velmi suchá kůže vyžaduje zvláštní 

péči [online]. [cit. 2010-03-30]. Dostupné z WWW:  

<http://www.menalind.cz/home.phtml>. 

8. Ichthyosis Vulgaris, Hereditary and Acquired (Dermatology). eMedicine 

[online]. 2009 [cit.2010-02-24]. Dostupné z :       

<http://www.emedicine.medscape.com/article/1112753-overview>.            

9. OMEGA ALTERMED [online]. [cit. 2010-04-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.altermed.cz>. 



 

 

 

55

10. PARENTERAL : Představujeme pomoc kůži - Cutishelp [online]. 2008 [cit. 

2010-04-04]. Parenteral. Dostupné z WWW: <http://www.parenteral.cz/>. 

11. SEMRÁDOVÁ, Jana. Psoriáza. Česká lékařská společnost  J. E. Purkyně            

[online]. 2010 [ cit. 2010–03-30]. Dostupné z WWW : 

<http://www.cls.cz/seznam-doporucenych-postupu>. 

                            Propagační materiály firem 

1. Eucerin, Medicínská péče pro krásnou pleť. Propagační materiál firmy Eucerin.  

2. Syncare, Péče o suchou kůži. Propagační materiál firmy Syncare.  

3. A-derma, Několik praktických rad. Propagační materiál firmy A-derma.  

4. Atoderm, Na suchou a atopickou pokožku. Propagační materiál firmy Bioderma. 

                                               Ostatní zdroje    

1. Kol. autorů. Automatizovaný informační systém léčivých přípravků (AISLP),   

mikro – verze 04-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

56

Příloha č. 1 : Dotazník                               

Dotazník zaměřený na sortiment léčebné kosmetiky vedený v lékárnách, s cílem 
zjistit všeobecnou informovanost a orientaci v nabízeném množství léčebné kosmetiky. 

 

1) Máte ve  vaší lékárně trvale skladem léčebnou kosmetiku k péči o extrémně suchou 
pokožku (např. u psoriázy, atopického ekzému)? 

a) Ano               b) Ne 

2) Od kolika různých výrobců tato kosmetika pochází? 

a)1               b)2              c)3              d) Více 

3) Od jaké konkrétní firmy je tato kosmetika?  

4) Co je hlavním důvodem, že vedete právě tuto značku léčebné kosmetiky? a) 
Poptávka pacientů    b) Dobrá osobní zkušenost     c) Smlouva s výrobcem 

d) Přesvědčivé výsledky z klinických studií                e) Výhodná cena 

 

5) Pacienti si ve vaší lékárně léčebnou kosmetiku k ovlivnění extrémně suché pokožky 
kupují nejčastěji  na základě:  a) Vlastní volby   b) Doporučení kožního lékaře     

 c) Doporučení lékaře jiné odbornosti      d) Doporučení zdravotní sestry  

 e}Doporučení kosmetičky                        f) Rady odborného personálu lékárny 

 

                      Děkuji za aktivní p řístup při vyplnění dotazníku! 

 

 

 

 

 


