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Úvod 

 

Akné – jedno z nejčastějších kožních onemocnění. Vzhledem k četnosti svého výskytu se 

dá považovat za nemoc závažnou. Téměř každý z nás se s ním setkal, ať už během fáze 

svého vývoje jako se znakem hormonálních změn v pubertě nebo jako s projevem jiných 

patologických změn v těle. Setkáváme se s projevy ojedinělými až po výrazné, jejichž 

výsledkem je zjizvení pokožky. V mnoha případech tedy akné nezanechá následky pouze 

fyzické, ale vzhledem k tomu, že je často toto onemocnění výrazně viditelné, postihuje i 

psychiku člověka. 

 Ač je akné chorobou velmi rozšířenou, lékaři doposud nesjednotili své postupy na 

jeho léčbu. Jedno je ale spojuje. Mezi nejčastější způsoby léčby patří farmakoterapie. 

Využívá se široké škály od topických léčivých přípravků po přípravky podávané orálně. 

Využívá se i alternativní léčby pomocí fototerapie, laseru. Otázkou ale stále zůstává – je 

farmakoterapie potřeba? Pokud budeme hovořit o akné jako projevu hormonálních 

změn v adolescentním věku, jedná se o věc nepříjemnou, ale téměř přirozenou. Je tedy 

nutné využívat zdrojů, které nejsou tělu vlastní? Můžeme projevům akné zabránit 

preventivně, nebo alespoň zmírnit jeho příznaky méně invazivní cestou, například 

úpravou životního stylu? 

 Ve své absolventské práci Akné a vliv životního stylu na jeho prevenci a léčbu bych 

chtěla potvrdit teorii, že úprava životního stylu dokáže ovlivnit průběh nemoci. Zajímá 

mě, zda lze akné léčit nebo mu předcházet pouhou změnou životosprávy. Mým cílem je 

sestavit vzorec ideálního životního stylu, který při aplikaci do běžného života vyřčenou 

teorii potvrdí. Toho chci dosáhnout pomocí dotazníku, který bude součástí práce. Budu 

se dotazovat lidí v různých věkových skupinách, od adolescentního věku až do rané 

dospělosti. Budu klást otázky otevřené i uzavřené. Dotazovat se budu na stravu, 

spánkovou hygienu, životní prostředí, závislosti, farmakoterapii, a v neposlední řadě na 

jejich zkušenost s akné. Výsledky zpracuji, a pomocí shodných znaků vygeneruji ideální 

způsob životního stylu, který napomáhá prevenci a léčbě akné. 

 V teoretické části se budu věnovat anatomii a fyziologii kůže, morfologickým 

změnám při kožním onemocnění. Dále se budu zabývat druhy akné a následně i jejich
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 léčbou. Budu se věnovat jak farmakoterapii, tak ostatním druhům léčebných postupů, 

od fototerapie po alternativní metody léčby. 

Mými prameny budou odborné knihy, periodika a ověřené internetové zdroje. 

 

1 Cíl práce 

 

Cílem práce je zjistit souvislosti mezi životním stylem a vznikem, průběhem a léčbou acne 

vulgaris a potvrdit či vyvrátit stanovenou hypotézu. 

 

1.1 Hypotéza 

 

Návykové látky zhoršují léčbu a průběh akné. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Anatomie kůže 

Kůže pokrývá 1,6 až 1,8 m2 těla včetně tělesných otvorů. Záleží ale také na hmotnosti 

jedince. Její váha odpovídá přibližně jedné pětině tělesné váhy. Není hladká, kožní povrch 

tvoří i záhyby, rýhy a nerovnosti. Barvu kůže ovlivňuje pigment melanin, tloušťka rohové 

vrstvy kůže, krevní barvivo a stupeň prokrvení. 

 Kůže zarhnuje tři základní části, a to pokožku – epidermis, škáru – corium a 

podkožní vazivo – tela subcutanea. Kůži ještě dále zahrnují mazové, mléčné a potní žlázy, 

vlasy a nehty. [4,5,12,17] 

2.1.1 Epidermis 

 Epidermis je povrchová část kůže. Její spodní hranice je zvlněná, a tvoří tzv. 

epidermální čepy, což jsou kuželovité výběžky do škáry. Buňky epidermis tvoří 

vícevrstevný dlažidcový epitel. Jeho bazální vrstvu tvoří buňky schopné dělení, proto je 

zajištěna kontinuální obnova pokožky. Zmnožené buňky v bazální vrstvě se postupně 

posunují směrem k povrchu pokožky. Při této cestě se postupně oplošťují a rohovatí. To 

je způsobeno rozpadem buněčných jader na zrnka  keratohyalinu, což je prekurzor 

rohoviny – keratinu. Za normálních okolností toto zrání trvá 28 dní. Zrohovatělé buňky 

na povrchu se postupně odlupují ve  formě malých šupinek, jejichž množství může 

dosáhnout až dvou miliard za den. Zrohovatělé buňky jsou postupně nahrazovány 

novými z bazální vrstvy epidermis. Během tří až čtyř týdnů tedy dochází k úplné obnově 

pokožky. Tyto  změny jsou řízeny hormonálně a vegetativně. Pokožka se dále skládá 

z těchto vrstev : Stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum 

luciudm a stratum corneum. 

Stratum basale 

Stratum basale je spodní vstrva pokožky, tvořená jednou vrstvou cylindrických buněk – 

keratinocytů. Tyto buňky obsahují nad jádrem barvivo melanin. Mezi keratinocyty jsou 

v bazální vrstvě asi v pěti procentech zastoupeny melanocyty, což jsou buňky, které 

melanin vytváří. Tyto buňky pak barvivo předávají právě buňkám cylindrickým.
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Stratum spinosum 

Stratum spinosum je vrstna ostnitá. Přiléhá ke stratum basalis a tvoří ji jedna řada 

mnohoúhelníkových buněk s výběžky. Výběžky se spojují a prostory, které díky spojům 

vznikly, jsou vyplněny tkáňovým mokem. 

Stratum granulosum 

Stratum granulosum je vrstva zrnitá. Tvoří ji jedna nebo více řad zploštělých buněk se 

zploštělými jádry. V jádrech se nachází zrna keratohyalinu. 

Stratum lucidum 

Tato vrstva, neboli vrstva jasná, je složena ze dvou až tří vrstev buněk, jejichž jádra ztratila 

možnost zbarvovat se. Nejvíce je tato vrstva vyvinuta na chodidlech a dlaních, kde plní 

funkci bariéry mezi vnějším a vnitřním prostředím. 

Stratum corneum 

Tuto vrstvu tvoří oploštělé buňky bez jader. Buňky jsou zrohovatělé a postupně se 

odlupují. Tato vrstva je nejsilnější na dlaních a chodidlech, keratin je hydrofóbní a odolný 

vůči vnějším vlivům. 

 Epidermis nemá svoje vlastní cévní zásobení. Všechy živiny jsou do ní přiváděny 

difuzí ze  škáry. [1,4,5,12] 

 

2.1.2 Corium 

 Corium – škára, nebo také dermis, je střední část kůže. Obsahuje mnoho 

vazivových vláken, která můžeme rozdělit na tři typy. Kolagenní, elastická a retikulinová.  

Dále obsahuje vodu, aminokyseliny, bílkoviny, sacharidy a  elektrolyty. Je inervovaná, 

nervy probíhající škárou nám umožňují pociťovat teplo, chlad, tlak. Je i cévně zásobená, 

je zde obsažena i svalová tkáň – mm. Arrector pili. Svalové buňky dosahují až ke kožním 

žlázám,  ze kterých je při smrštění svalu vypuzen sekret.   

Kolagenní vlákna 

Kolagenní vlákna způsobují pevnost kůže. Jsou shromážděna ve snopcích. V dětském 

věku jsou schopná dobře absorbovat vodu, věkem a působením vnějších vlivů se tato 

schopnost ztrácí, vlákna jsou křehčí.
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Elastická vlákna 

Tato vlákna dodávají kůži pružnost. Tvoří síť pod snopci kolagenních vláken. 

Retikulinová vlákna 

Retikulinová vlákna tvoří jemnou síť. Jsou tvořena retikulinem, což je kolagen s vysokým 

obsahem sacharidů. [1,4,5,12] 

 

2.1.3 Tela subcutanea 

 Tela subcutanea, neboli podkožní vazivo, je spodní vrstva kůže, spolu s coriem je 

její hlavní hmotou. Spojuje škáru s periostem. Převážně ho tvoří tuková tkáň a vazivo. 

Tuková tkáň není rozvrstvena rovnoměrně, na některých místech, jako například na 

očních víčkách je slabá, na břiše a hýždích silnější. Tvoří tzv. tukový polštář, do kterého 

tělo ukládá přebytečné kalorie přijímané potravou. Pokud je výživa člověka 

nedostatečná, tukový polštář slouží jako kalorický rezervoár. K jeho dalším funkcím patří 

uchovávání tělesné teploty a ochrana cév, nervů a  jejich zakončení před mechanickým 

poškozením. [1,4,5,12] 

 

 

 
[https://www.kozni-plzen.cz/komplexni-kozni-pece - 20] 
Obr. č.1 – Průřez kůží         
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2.1.4 Cévní zásobení kůže 

2.1.4.1 Krevní cévy 

 Krevní cévy tvoří pletenec artérií a vén ve škáře, kam přicházejí z podkoží. 

Z každého pletence jsou vedeny větve k adnexům a do papil, kde jsou utvořeny  tzv. 

kapilární kličky. V kůži se nachází poměrně malé množství kapilár, asi 40 na 1mm
2

 . 

K porovnání – v  lidském srdci jich na stejné ploše je asi 4 000. Díky tomu  cévní systém 

kůže nedokáže reagovat na metabolické potřeby organismu tak rychle, jako cévní systém 

jiných orgánů. 

 

2.1.4.2 Mízní cévy 

 Mízní, neboli lymfatické cévy, tvoří podobné pletence jako cévy krevní. Začínají 

ve tkáňových štěrbinách v coriu, následně vedou paralelně s tepnami a přivádí lymfu do 

regionálních mízních uzlin. Hluboké cévy jsou opatřeny chlopněmi. [1,5,11,12] 

 

2.1.5 Nervový systém kůže 

  V kůži se nacházejí nervy cerebrospinální i vegetativní. Cerebrospinální nervy 

tvoří pletence senzitivních nervů s myelinovými pochvami. Jsou zakončeny buď volně 

nebo ve smyslových tělíscích. Senzitivní nervy končící v epidermis jsou zakončeny 

v Merklových tělíscích. Tato tělíska mají senzitivní taktilní (smyslové) funkce. Ve škáře 

zakončují nervy Meissnerova tělíska, která  mají funkce taktilní percepce. Dalšími 

zakončujícími tělísky v hlubokých vrstvách škáry jsou tělíska Paciniho, ta mají 

proprioreceptivní funkci, to znamená, že zaznamenávají změny ve svalech, jejich tonus, 

některé reflexy, zaznamenávají změnu polohy těla. Ve stejném prostředí se nacházejí i 

Ruffiniho vřeténka, která zprostředkovávají cítění tepla a chladu, a Krauseho tělíska. 

 Vegetativní nervy se nacházejí v epidermis i v coriu. Způsobují sympatikus a 

parasympatikus. Obstarávají vazokonstrikci a vazodilataci, inervují hladkou svalovinu a 

žlázy, zejména potní. [1,5,11,12]  
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2.1.6 Kožní adnexa 

 Kožní adnexa je souhrnný název pro mazové a potní žlázy, chlupy a nehty. 

  

2.1.6.1 Mazové žlázy, glandulae sebaceae  

 Mazové žlázy patří mezi žlázy holokrinní. To znamená, že  jejich výměšek se skládá 

z rozpadlé, fyziologicky degenerované buňky, která byla součástí žlázové výstelky. 

Nachází se ve svrchnější vrstvě škáry, jsou vakovitého tvaru a ústí zejména do vlasových 

folikulů. Některé ústí i na kožní povrch, například na obličej, prsní bradavky nebo mezi 

lopatky. Produkují maz – sebum, který je složený z tuku, malého množství vody, bílkovin 

a solí. Sebum dodává kůži vláčnost a plní některé její fyziologické funkce. Ústím mazových 

žláz na povrch se mohou resorbovat některé látky do kůže, ale také je to cesta pro 

infiltraci mikrobů. Denně tělo vyloučí 0,3 – 0,8g mazu. Za rok tedy vyprodukuje až 300g. 

Na dlaních a chodidlech mazové žlázy chybí úplně. [1,5,11,12] 

 

2.1.6.2 Potní žlázy, glandulae sudoriferae 

 Potní žlázy patří mezi tzv. merokrinní žlázy. Jejich buňky vytvářejí váčky, které se 

exocytózou vylévají ven. Dělíme je dále na žlázy ekrinní, které jsou vybaveny sekrečním 

epitelem a apokrinní. Apokrinní žlázy se jinak nazývají „aromatické“. U těchto žláz 

sekreční epitel z části proniká do sekretu. Sekret vydává charakteristický zápach, u 

člověka se nacházejí pouze v podpaží, genitální a anální oblasti, prsních bradavkách a ve 

vnějším uchu. Aktivují se až ve věku  pohlavní dospělosti. 

Sekret potních žláz se nazývá pot. Ten se skládá z vody, solí a dusíkatých látek. 

Velké potní žlázy 

Velké potní žlázy jsou apokrinní. Vyskytují se na hranici škáry a podkožního vaziva. Ústí 

do vlasových a chlupových pochev. Mimo potu vylučují také části  rozpadlých buněk. 

Malé potní žlázy 

Malé potní žlázy patří do skupiny žláz ekrinních a mezi konžími žlázami jsou početně 

nejrozšířenější. Jsou uloženy ve spodní části škáry v klubkovitých útvarech. Nacházejí se 

všude, nejvíce na dlaních a chodidlech. Na povrch kůže ústí samostatným vývodem – 

potním pórem. Jejich sekret spolu se sekterem mazových 
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žláz vytváří ochrannou vrtstvu na epidermis. [1,4,5,11,12] 

 

2.1.6.3 Chlupy 

 Dle vzhledu a výskytu rozdělujeme chlupy na lanugo (chmýří), chlupy, potažmo 

vlasy. 

Lanugo 

Lanugo jsou tenké, jemné chloupky. Jsou velmi slabě pigmentované, nemají dřeň. Jsou 

jimi obdařeny děti v prenatálním období. Zdravý novorozenec je již ve stádiu vlasové 

výměny, která začíná v osmém měsíci embrionálního věku a trvá až do kojeneckého věku. 

Po toto období se lanugo přeměňuje na vlasy a plně vyvinuté chlupy (obočí, řasy). 

Chlup 

Chlup vyrůstá z chlupové cibulky (bulbus), která je uložena v hluboké vrstvě škáry. Tělo 

chlupu se skládá z dřeně, kůry a kutikuly. V kůře je obsažen melanin, který dodává chlupu 

barvu. Ve stáří melaninu ubývá a mezi dření a kůrou se objevují vzduchové bubliny, což 

zapříčiňuje šedivění . Ke každému chlupovému folikulu se připájí hladký sval – musculus 

arrector pili, jehož smrštěním se chlupy vzpřimují, což vytváří tzv. husí kůži. 

 Chlupy jsou na těle přítomny téměř všude, s výjimkou dlaní, chodidel a několika 

málo dalších míst. Podle jejich umístění a morfologie je dále dělíme na vlasy, řasy, vousy 

a chlupy jako takové.  [1,4,5,11,12] 

 

2.1.6.4 Nehty 

 Nehty pokrývají dorsální plochu posledních článků prstů. Jsou to ploténky 

tvořené ze zrohovatělých buněk. Vyrůstají z tzv. nehtové matrix, a dále se posouvají po 

nehtovém lůžku až k okraji falangů. Nehtová ploténka je s nehtovým lůžkem spojena tzv. 

lůžkovým nehtem, což je vrstva zrohovatělého epitelu lůžka. Denně na noze naroste asi 

0,045mm nehtu, na ruce rostou dvakrát rychleji.[1,4,5,11,12]
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2.2 Fyziologie kůže 

 Funkce kůže v organismu je velmi důležitá. Je to orgán, který tvoří rozhraní mezi 

tělem a vnějším prostředím. S organismem je propojena nervovými, funkčními a 

humorálními spoji. Pohotově reaguje na změny prostředí, tvoří také jeden z pilířů lidské 

imunity. Níže jsou uvedeny nejdůležitější funkce tohoto orgánu. [1,5] 

 

2.2.1 Funkce ochranná 

 Kůže chrání tělo proti nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Brání 

mechanickému poškození hlubších tkání, hlavně díky své pevnosti, pružnosti a 

posunlivosti. Dále také slouží jako tepelný a elektrický izolant. Touto funkcí disponuje 

rohová a tuková vrstva kůže. Svrchní rohová vrstva opatřená melaninem navíc pohlcuje 

ultrafialové záření a keratin v ní obsažen, spolu s kožním filmem, který tvoří maz, chrání 

tělo před macerací vodou nebo prostupem chemikálií. Normální pH kůže je mírně kyselé 

(5,5), což napomáhá  ničit škodlivé mikroorganismy – působí jako dezinficiens. 

[1,4,5,11,12] 

 

2.2.2 Funkce termoregulační 

 Jak již bylo výše uvedeno, rohová a tuková vrstva kůže slouží jako tepelný izolant. 

Mastný kožní film, keratin a tuk špatně vedou teplo, proto slouží jako bariéra mezi 

teplotou vnějšího prostředí a teplotou těla. Na termoregulaci se dále podílí i cévy a potní 

žlázy, vazodilatací a sekrecí potu se vnitřní prostředí ochlazuje, naopak vazokostrikcí se 

omezuje výdej tepla. Termoregulace je řízena vegetativním nervovým systémem. 

[1,4,5,11,12] 

 

2.2.3 Permeabilita kůže 

 Permeabilita, neboli propustnost, je důležitou funkcí kůže. Sice v malé míře, ale 

podílí se na výměně kyslíku a oxidu uhličitého - dýchání, ale hlavně umožňuje prostup 

chemickým látkám do organismu, čehož se hojně využívá v léčbě  topickými přípravky. 

Lipofilní látky se do těla vstřebávají přes mazové žlázy, hydrofilní přes potní žlázy. Pro 

většinu látek je ale kůže těžce propustná, což je jedním ze znaků funkce ochranné. 
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2.2.4 Funkce zásobní 

 Zejména v podkoží, v tukové vrstvě, se nachází zásobárna pro život důležitých 

látek, jako tuků, sacharidů, vody a chloridu sodného. [1,4,5,11,12] 

 

2.2.5 Funkce smyslová 

 Kůže je bohatě vybavena nervovými zakončeními centrálního i vegetativního 

nervového systému. Zprostředkovává hmat a vnímání tepla, chladu a bolesti. Teplo, chlad 

a bolest řadíme mezi pocity. Kromě nich dokáže kůže ještě rozeznat šimrání a svědění. 

Citlivost hmatu není na různých místech kůže stejná, měří se nejmenším vnímaným 

tlakem v mg. [1,4,5,11,12] 

 

2.3 Příznaky kožních chorob  

 Patologické kožní změny dělíme na kožní eflorescence, ložiska a plochy. Soubor 

eflorescencí nazýváme exantém. Rozlišujeme primární a sekundární eflorescence. 

Primární eflorescencí onemocnění začíná. Řadíme sem maculu, papulu, vesiculu, bullu, 

pustulu, phompus a tumor. Druhotnými změnami eflorescensí jsou squama, crusta, 

eschara, ragáda, eroze-exkoriace a ulcus. U eflorescencí popisujeme jejich barvu, 

konzistenci, velikost, tvar, ohraničení a povrch. [1,2,8,10,11] 

  

2.3.1 Primární eflorescence 

Macula - skvrna 
Skvrnou míníme pouhou změnu barvy, je ohraničená a postihuje jen malou plochu kůže. 

Papula - pupínek 
Zmnožením tkáňového moku nebo buněk v pokožce vzniká vyvýšenina. 

Vesicula - puchýřek 
Puchýřek vzniká nahromaděním tkáňového moku v různé hloubce epidermis. 

Bulla - velký puchýř 
Od vesiculy se liší pouze velikostí. 
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Pustula - pupínek naplněný hnisem 
V mnoha případech vzniká i sekundárně. 

Phompus - pupen 
Pupen způsobuje edém v podkoží, je ostře ohraničen. Phompus je typickým projevem 

kopřivky nebo štípnutí hmyzem. 

Tumor - nádor 
Nádor je ohraničené uzlovité zduření v kterékoli vrstvě kůže. [1,11] 

 

2.3.2 Sekundární eflorescence 

Squama - šupina 
Odlupující se rohová vrstva pokožky. 

Crusta - strup 
Strup je zaschlý výpotek tkáňového moku na povrchu epidermis. 

Eschara - příškvar 
Příškvar je ostře ohraničená odumřelá část kůže zasahující do různé hloubky coria. 

Ragáda - prasklina 
Ragáda je šťerbinovitý defekt kůže, který zasahuje do pokožky nebo škáry. 

Eroze-exkoriace - oděrka 
Defekt pokožky nebo sliznice.  [1,11] 

 

2.4 Acne vulgaris 

 Akné je velmi rozšířená kožní nemoc, jejímž typickým projevem jsou papuly a 

pustuly lokalizované především na čele, bradě, nosu a v oblasti hrudi a zad. Toto zánětlivé 

onemocnění kůže vzniká z hormonálních příčin nebo na základě genetické predispozice. 

Nelze ale opomenout vliv životního stylu, potažmo psychosomatiky, poruchy jaterní 

činnosti a střevní mikroflóry. Acne vulgaris je typické pro svůj výskyt v pubertálním 

období jedince. U dívek se objevuje dříve než u chlapců, obecně se začíná projevovat 

kolem dvanáctého roku života. Vrcholu dosahuje v pubertě a postupně se vytrácí. K 

vymizení dochází mezi dvacátým až pětadvacátým rokem věku. 

 Acne vulgaris dále můžeme rozdělit na acne komedonální, kdy projevy zůstávají 
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u nezánětlivých komedonů, a papulopustulární, kdy dochází k přeměně nezánětlivých 

projevů na zánětlivé. Závažnější formou nemoci je acne conglobata, které se projevuje 

zenícenými cystami a abscesy. Většinou je chronické a tvoří hypertrofické a keloidní jizvy. 

[1,3,16,26] 

 

2.4.1 Výskyt acne 

 Pod epidermis se nachází již výše zmíněná kožní adnexa. Mazové žlázy produkují 

sebum, které se dostává na povrch pokožky folikulárním kanálkem, kterým ústí  na 

povrch také chlup. Za normálního stavu je mazová žláza, její kanálek a chlup velikostně v 

rovnovážném poměru. Kromě vlasovo mazových folikulů existuje ale také mazová žláza, 

která ze svého širokého výstupu na povrch vyvádí v poměru se svou velikostí malý chlup. 

Jedná se o folikul mazové žlázy, který se v největší četnosti nachází na obličeji, hrudi a v 

oblasti ramenního pletence. Právě tyto mazové folikuly jsou zasaženy při onemocnění 

akné. [1,3,6,26] 

 

Obr. č.2 – Mapa výskytu acne vulgaris v přední části těla  

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Man_shadow_-_upper.png – 21] 

 

2.4.2 Vznik acne 

 Prvním příznakem onemocnění je vznik komedonů. Komedon je černé ložisko 

ulpívajících rohovinových squam ve vývodu mazového folikulárního kanálku. Komedon 

vytváří jakousi zátku neumožňující sebu proniknout na povrch epidermis. Hromadí se 

tedy pod ním a tvoří zánětlivé papuly a pustuly. V  mazových žlázách se usazují 

cizopasné bakterie, které spouští zánět celé žlázy. Naruší tím její stěnu a po tomto 
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defektu se zánět rozšiřuje i do okolní tkáně. Pokud je zánětem zničena celá mazová žláza, 

po papule či pustule zůstane jizva. [1,8,10] 

 

2.4.3 Příčiny vniku acne 

2.4.3.1 Hormonální příčiny 

 Velkou roli ve vzniku akné zastávají pohlavní hormony. Ženské - estrogeny a 

gestageny a mužské - androgeny. Pohlavní hormony patří mezi hormony steroidní. Ve své 

struktuře obsahují steranový cyklus a jsou produkovány kůrou nadledvin nebo žlázami 

s vnitřní sekrecí. S nástupem tvorby pohlavních hormonů v pubertě se objevují druhotné 

pohlavní znaky, jako pubické ochlupení, u chlapců růst vousů, dokončení vývoje 

pohlavních orgánů, menstruace. Hormony agonizují receptory v jádrech buněk. 

Receptory mohou obsadit jak přirozené, tak synteticky vyrobené hormony, ty se po 

obsazení receptoru nazývají superagonisté. Pro zabránění obsazení receptoru 

hormonem se využívají antagonisté - syntetické antihormony.  

 Na vzniku acne vulgaris se podílí androgeny, zejména dihydrotestosteron, který je 

hlavním androgenem kůže a ovlivňuje mazové žlázy. U mužů jsou produkovány varlaty a 

nadledvinami, u žen se tvoří ve vaječnících a nadledvinách. Ve schématu na další straně 

je graficky znázorněn vliv androgenů na vznik akné. Testosteron se pomocí enzymu 5-

alfa-reduktázy, který je přítomen v kůži, mazových žlázách a vlasových folikulech, mění 

na dihydrotestosteron. Ten obsadí androgenový receptor a odpovědí na antagonizaci 

jsou právě projevy akné, což je zvýšená činnost mazových žláz, zvýšený mazotok, 

rohovatění ve folikulárním kanálku a přilnavost zrohovatělých buněk ve folikulu.  

 Kromě zvýšeného množství androgenů v těle lze vzít v potaz i geneticky danou 

zvýšenou citlivost receptorů na tyto pohlavní hormony. Zvýšená citlivost mazových žláz 

k androgenům je dána vysokým počtem vazebných míst, kde může dihydrotestosteron 

agonizovat receptor. Vysoká hladina androgenu tedy není jedinou záminkou pro vznik 

akné. Oproti androgenům, ženské pohlavní hormony - estrogeny, činnost mazových žláz 

tlumí. Androgeny a estrogeny nejsou jedinými hormony, které ovlivňují vznik akné na 

základě ovlivnění funkce mazových žláz. Podílejí se na něm také hormony štítné žlázy a 

hypofýzy. [1,3,8,19]
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2.4.3.2 Mikrobiální příčiny 

 Ve spodní části vlasovo mazového folikulu jsou přítomny bakterie 

Propionibacterium acnes. Jsou to anaerobní mikroorganismy.  

 V počátku onemocnění se tyto bakterie neuplatňují jako přímí infekční činitelé, 

ale prvotní zčervenání kůže při vzniku papul je zapříčineno tvořícími se protilátkami proti 

těmto bakteriím. Posléze, tvořením nadměrného množstvé seba, se mikroorganismy 

množí a produkují látky, které přispívají ke vzniku komedonů a zátěnu. Způsob 

ovlivňování průběhu nemoci je založen na produkci enzymů, které štěpí lipidy na mastné 

kyseliny. Ty pak narušují stěny folikulů, a tato stěna není odolná vůči nahromaděnému 

sebu a praská. Sebum se tímto dostává do hlubokých částí kůže, kde na něj tělo reaguje 

jako na cizorodou látku. Je zapojen obranný mechanismus prostřednictvím bílých 

krvinek. Na kůži se začnou tvořit papuly a pustuly, které mohou přejít v zanícené uzly a 

vředy. Rozsah zánětlivé reakce závisí na stupni imunity proti 

   TESTOSTERON  DIHYDROTESTOSTERON 

RECEPTOR PRO 

ANDROGEN 

RECEPTOR PRO ANDROGEN 
A DIHYDROTESTOSTERON 

ANDROGENNÍ 
ODPOVĚĎ 
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MAZOVÝCH ŽLÁZ 

 
ZVÝŠENÝ MAZOTOK 

ZVÝŠENÉ 
ROHOVATĚNÍ VE 
FOLIKULÁRNÍM 

KANÁLKU 

ZVÝŠENÁ 
PŘILNAVOST 

ROHOVINOVÝCH 
BUNĚK VE FOLIKULU 

PROJEVY AKNÉ 

5-ALFA-REDUKTÁZA 
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Propionibacterium acnes. V první fázi tedy není acne infečním onemocněním, je to až 

druhotná komplikace zapříčinená těmito mikroorganismy.[1,3,10] 

 

2.4.3.3 Zvýšená produkce rohovinových buněk 

 Zrohovatělé buňky mají zvýšenou přilnavost. Špatně se tedy odlučují a tvoří jakýsi 

uzávěr v ústí folikulu, který brání vylučování mazu. Díky jejich pevnému vzájemnému 

spojení se vylučuje možnost jejich postupnému vypuzování na povrch kůže ve formě 

squam. Jsou také velmi citlivé a reagují na endogenní i exogenní aknegenní faktory tak, 

že zvyšují svou schopnost rohovatění. Tím se tvoří další komedony, které, jak bylo výše 

uvedeno, tvoří zátky v ústí folikulu. [1,3,8,10] 

 

2.4.3.4 Genetické faktory 

 Dědičné faktory určují velikost mazových žláz, intenzitu jejich funkce, citlivost 

receptorů pro androgenní hormony, počet receptorů s touto funkcí. Tyto faktory také 

ovlivňují vznik a průbeh acne. [1,3,8,10] 

 

2.4.3.5 Narušení střevní mikroflóry 

 Narušená střevní flóra podporuje vznik acne nedostatkem produkce vitamínu B. 

Jeho deficit vzniká narušením přirozeného střevního prostředí. Bakterie, které se běžně 

ve střevech nacházejí ho produkují. Nedostatek vitamínu B má za následek nadprodukci 

mazu a náchylnost kůže k nemocem. Působí také na žlázy s vnitřní sekrecí, které 

hormonálně ovlivňují vznik a průběh acne vulgaris. [1,3,8,10] 

 

2.4.3.6 Porucha jaterní činnosti 

 Mezi jednu z nejdůležitějšch funkcí jater patří i detoxikace organismu. Játra mají 

za úkol chránit organismus před nepříznivým vlivem odpadních a jedovatých látek, které 

vznikly látkovou přeměnou v těle nebo látek exogenního původu.  Pokud je funkce jater 

narušena, tzn. nedokáží měnit chemickou strukturu škodlivých látek natolik, aby mohly 

být přirozeně vyloučeny z těla (např. močí),  jsou organismem vylučovány pomocí zánětů, 

což vede také ke tvorbě acne. 

 Játra dále kromě detoxikace organismu hrají roli při vstřebávání vitaminů a
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 produkci hormonů. Jejich nedostatečná funkce může ovlivňovat faktory uvedené výše. 

[10] 

 

2.4.4 Projevy acne   

 Acne vulgaris většinou není těžké diagnostikovat, jeho projevy jsou velmi typické. 

Další typickou vlastností je období jeho výskytu, které započíná obecně mezi jedenáctým 

a dvanáctým rokem věku. První změny se odehrávají ve spodních vrstvách kůže, proto 

nejsou ihned zpozorovatelné. Následně se ale projeví i ve vrstvách epidermis. [1,8,9] 

 

2.4.4.1 Nezánětlivé projevy 

 Tvoří se ve vývodech vlasovo mazového folikulu. Jsou to kuželovité útvary složené 

z ulpělých rohovinových squam a seba. Jsou prvotní morfologickou změnou, ze které 

vycházejí další projevy acne, označujeme je jako tzv. prekurzory.  

 V prvé řadě vzniká mikrokomedon,  který posléze díky hromadění seba mění 

v uzavřený komedon, který je typický bělavým povrchem, a mírně vystupuje nad profil 

epidermis. Následným dalším plněním uzavřeného folikulu se jeho vývod rozšiřuje a 

uzavřený komedon se mění v otevřený.  Otevřený komedon je typický tmavě hnědou až 

černou barvou, která je dána oxidací melaninu. [1,3,8,18] 

 

 

   Obr. č.3 – struktura otevřeného komedonu [https://acnist.com/how-to-pop-blackhead-in-ear/ - 22]  
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2.4.4.2 Zánětlivé projevy 

 Zánětlivé projevy se vždy objevují až po projevech nezánětlivých. V komedony 

uzavřených folikulech je vytvořeno vhodné prostředí pro množení Propionibacterium 

acnes, stafylokoků a kvasinek. Tyto mikroorganismy ve folikulu vyvolávají zánět, který 

posléze zasáhne celou mazovou žlázu, naruší její povrch a zánět se rozšíří do okolí. Tyto 

procesy se prezentují ve formě papul, pustul, nodulů, cyst až abscesů.  

 Pokud zánět zničí celou mazovou žlázu, na jejím místě vznikne jizva. Jizvy mohou 

být atrofické, hypertrofické nebo keloidní. Atrofické jizvy se nacházejí pod úrovní 

pokožky, hypertrofické a keloidní jsou vystouplé, někdy až červeno fialově zabarvené. 

Ony vystouplé jizvy jsou citlivé, někdy i bolestivé. [1,3,8,18] 

 

Obr. č.4 – struktura zánětlivého projevu [https://www.dreamstime.com/stock-illustration-pustula-folliculitis-

infection-skin-infected-hair-follicle-image95274582- 23] 

 

 

2.4.5 Léčba acne vulgaris 

 Léčbu acne vulgaris je  vhodné uskutečňovat v pravidelných časových úsecích, 

nejlépe po dobu několika let, počínaje raným stádiem adolescence, začátkem dospělosti 

konče. Délka terapie závisí na průběhu nemoci, který je u každého pacienta více či méně 

individuální. Léčba nemusí být bezpodmínečně prováděna 
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v nepřerušeném časovém úseku, důležitější je její systematičnost a celková délka. Při 

krátkodobé terapii je možné odstranění viditelných projevů acne, původci onemocnění 

v tomto případě ale odstraněny nejsou, což má za následek recidivu těchto projevů. Je 

nutné terapii provádět tak dlouho, aby byly zcela vymýceny i prekurzory nemoci. 

 Intenzita léčby se řídí sílou a rychlostí nových projevů nemoci, nejintenzivněji je 

acne vulgaris léčeno během své největší aktivity, v období adolescence. 

 Cílem terapie acne vulgaris je odstranit zánětlivé formy nemoci a komedony a 

zabránění jejich opětovnému vzniku. Způsob léčby se řídí okamžitým stavem acne, 

délkou jeho trvání a příčinnými faktory, které nemoc způsobily. Terapii nasazuje lékař, 

který ji v průběžně aktualizuje a upravuje podle aktuálního stavu choroby. 

Léčbu dělíme na externí a interní. [1,2,3,27] 

 

2.4.5.1 Externí léčba acne vulgaris 

 Tento typ léčby využíváme u mírné až středně těžké formy nemoci. Vyžaduje 

přesné dodržování postupu. Provádí se pomocí topických přípravků, které se aplikují na 

celé plochy postižené nemocí, ne jen na její projevy. Výhodou externí léčby je snížení 

rizika nežádoucích účinků léčivých látek, které se užívají vnitřně. Využívá se volně 

prodejných přípravků z oblasti dermokosmetiky nebo léčivých přípravků na lékařský 

předpis, kterým se budeme věnovat. Jedná se o tzv. klasické prostředky, léky ze skupiny 

antibiotik, retinoidů, přípravky s obsahem kyseliny azelainové a léky obsahující 

benzoylperoxid. [1,2,8,25] 

 

2.4.5.1.1  Klasické prostředky 

 
Kyselina salicylová 

Kyselina salicylová se využívá pro své keratolytické vlastnosti. Kromě nich disponuje i 

komedolytickým účinkem, který přispívá k uvolňování komedonů. Její účinky jsou závislé 

na koncentraci, keratolytického účinku je dosaženo, pokud kyselina salicylová nemá 

koncentraci nižší než dvouprocentní. V opačném případě působí keratoplasticky. 

Příkladem topického přípravku je salicylová mast, která působí keratolyticky a vysušuje 

kůži obsahující zvýšené množství seba. 
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Acidum salicylicum  1,50 

Pastae zinci oxidi ad 30,00 

M.f. pasta 

D.S. Dvakrát denně na ložiska 

[1,2,7,28] 

 

Síra 

Přípravky s obsahem síry odmašťují pokožku a urychlují vysychání zánětlivých projevů 

acne. Masti a krémy s obsahem síry mají také emolienční účinek a pomáhají změkčovat 

rohovinovou vrstvu kůže. Nanášejí se na noc. Příkladem je suspenze se sírou a oxidem 

zinečnatým. 

 

Sulfur ad usum externum  5,00 

Talcum 

Zinci oxidum   

Glycerini  aa 20,00 

Magmatis bentonici  40,00              

M.f. suspensio 

D.S. Na akné [1,2,7,12] 

 

2.4.5.1.2  Antibiotika 

 Léky ze skupiny antibiotik pomáhají k potlačení Propionibacterium acnes. 

Potlačují zánětlivé procesy. Jsou velmi dobře snášeny a přinášejí minimum nežádoucích 

účinků, kombinují se však pro lepší účinek s léčbou interní a jinými externími léčivy. 

Nevýhodou je postupně vznikající rezistence bakterií na jejich účinek při pravidelném 

používání. Je tedy vhodné stanovit po stávající terapii pauzu a kombinovat je s léčivými 

přípravky, které antibiotika neobsahují. Využívají se především tetracyklin, erythromycin 

a clindamycin. Tetracyklin se využívá pouze v magistraliter přípravě.
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Příkladem je tetracyklinová mast. 

 

Tetracyclini      2,0 

Vaselinum flavum ad 100,0 

M.f. unguentum 

D.S. 2x denně na ložiska po dobu 7-14 dnů 

[1,10,26] 

 

Dále jsou uvedeny příklady léčivých přípravků s obsahem výše uvedených antibiotik. 

Zineryt® 

Prášek a rozpouštědlo pro přípravu roztoku. Účinné látky jsou erythromycin a zinci acetas 

dihydricus. Aplikuje se  dvakrát denně plošně na postižená místa po dobu 10-12 týdnů. 

Díky kombinaci antibiotika s neantibiotickou léčivou látkou se předchází  vzniku 

rezistence Propionibacterium acnes. Nepoužívá se v těhotenství. [15] 

 

Acnatac® 

Gel s obsahem clindamycinu a tretinoinu. Aplikuje se nejvýše 12 týdnů večer na 

vyčištěňou pleť. Účinek je znatelný až po několikatýdenní aplikaci. Není vhodný pro děti 

do 12 let z důvodu nestanovené bezpečnosti přípravku. [15] 

 

2.4.5.1.3  Retinoidy 

 Retinoidy jsou přírodní a syntetické chemické látky s obsahem vitaminu A. Mají 

komedolytický účinek, napomáhají tedy uvolnení komedonu a následnému vypuzení 

nahromaděného seba z folikulu. Pozastavují růst bakterií zodpovědných za tvorbu acne 

a potlačují tvorbu mazu. Jsou mírně dráždivé, po nanesení se téměř vždy objevuje lehké 

pálení pokožky, které do hodiny vymizí. První dva až tři týdny léčby může být zpozorováno 

zhoršení nemoci, to je dáno urychlením zánětlivé přeměny, je ale důležité v terapii 

pokračovat. Plného výsledku je dosáhnuto po šesti až osmi týdnech léčby. Kontraindikací 

je těhotenství a období kojení. 

 Jedním ze syntetických retinoidů je kyselina all-trans-retinoová, neboli tretinoin. 

Ten mimo jiné podporuje prokrvení kůže a urychluje tedy prostup ostatních účinných 

látek na místo účinku. Jedním z léků obsahující tretinoin je již výše zmíněný Acnatac®.
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 Dalšími syntetickými retinoidy, které se využívají k léčbě acne jsou adapalen a 

isotretinoin. Kromě komedolytického účinku jsou tyto látky obohaceny o účinek 

antiflogistický.  

 Níže jsou uvedeny HVLP přípravek s obsahem adapalenu, isotretinoin se v ČR 

používá spíše při vnitřní léčbě. [1,6,10,14,24] 

 

Belakne 0,1% gel® 

Gel s obsahem adapalenu. Aplikuje se jednou denně, večer, na umytý obličej nebo dekolt 

po dobu alespoň tří měsíců. Na trhu je také k dispozici ve formě krému. [15] 

 

2.4.5.1.4  Kyselina azelaová 

 Tato kyselina se k terapii acne využívá v 20% koncentraci. Má komedolytický, 

baktericidní a antiflogistický účinek. Je velmi dobře snášena, kontraindikací není 

těhotenství ani období kojení. Účinek nastává cca po třech týdnech aplikace, vhodné je 

aplikovat ji jedenkrát až dvakrát denně. Kromě terapie acne se využívá také při léčbě 

pigmentových skvrn, které v některých případech může acne způsobovat. 

Nejvyužívanější lékovou formou jsou krémy. [1,10,13,24] 

 

Skinoren® 

Krém s obsahem kyseliny azelaové v 20% koncentraci. Vtírá se dvakrát denně, ráno a 

večer, na postižená místa obličeje. Zlepšení je znatelné po čtyřech týdnech aplikace.[15] 

 

2.4.5.1.5  Benzoylperoxid 

 Benzoylperoxid má především bakteriostatický účinek, který se projevuje 

zmírněním zánětlivých projevů acne. Působí mírně dráždivě, proto je vhodné ho zprvu 

aplikovat v nízké koncentraci a postupně koncentraci zvyšovat. V ojedinělých případech 

může způsobovat alergii, která se projevuje svěděním a zarudnutím pokožky. Výhodou 

oproti antibiotikům je absence rezistence bakteriií na jeho účinek, proto není terapie 

benzoylperoxidem časově omezená. Aplikuje se obden až dvakrát denně, podle síly 

aknózních projevů. [1,10,13,24,25] 
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Duac gel® 

Gel s kombinací účinných látek clindamycinu a benzoylperoxidu. Využívá se při lehkých 

až středně těžkých formách acne vulgaris. Nanáší se jednou denně, večer, na vyčistěnou 

pokožku. Léčba by neměla přesahovat dvanáct týdnů, kvůli obsahu clindamycinu. [15] 

 

2.4.5.2 Interní léčba acne vulgaris 

 Většinu případů výskytu acne vulgaris lze vyléčit zevně. Pokud jsou ale zánětlivé 

projevy nemoci velmi silné, je vhodné přejít i na léčbu vnitřní. Jedná se zejména o velmi 

rozsáhlé zánětlivé procesy, na které topická léčiva působí dráždivě a jejich průběh 

zhoršují. To je například u velmi zanícených uzlů v hluboké vrstvě pokožky. 

 Při vnitřním léčení je důležité přesně dodržovat dávkování, aby se zamezilo 

možným nežádoucím účinkům. Před nasazením léčby, v jejím průběhu a na konci, se 

zpravidla provádí odběry krve pro monitorování laboratorních parametrů, což zahrnuje 

hladiny cukrů, tuků a jaterní testy. 

 Pro celkovou léčnu acne se využívají antibiotika, retinoidy a hormony. 

Kontraindikací je těhotenství, období kojení a některé choroby vnitřních orgánů, jako je 

například onemocnění jater nebo ledvin. Při léčbě některými látkami se nedoporučuje 

výrazná expozice slunci a požívání alkoholu. [1,2,6,10] 

 

2.4.5.2.1  Antibiotika 

 Vnitřně podávaná antibiotika mají protimikrobní a protizánětlivý účinek. Působí 

zejména proti Propionibacterium acnes. Nemají komedolytický účinek, což znamená, že 

u mírné formy acne nepůsobí. Nepodporují totiž uvolňování ani vznik komedonů. Mohou 

být aplikována ve vysokých dávkách, ale léčba je časově omezena. Cílem terapie je 

zmírnit zánětlivé procesy natolik, aby se dále mohlo pokračovat v léčbě topickými 

přípravky. 

 Antibiotika je třeba užívat přesně v lékařem určený čas. Zpočátku se užívají 

frekventovaně, postupem času se odstup mezi jednotlivými dávkami zvyšuje. Léčba se 

nepřerušuje, výjimkou jsou alergické reakce, zažívací potíže nebo kvasinkové infekce. 

V dnešní době se využívají zejména tetracyklinová antibiotika a azithromycin. [1,2,6,10]                   
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Tetracyklinová antibiotika 

Mezi využívaná tetracyklinová antibiotika se řadí doxycyklin. Podává se po dvanácti až 

dvaceti čtyřech hodinách. Při jeho užívání není vhodná konzumace mléčných výrobků, 

preparátů se zvýšeným obsahem železa nebo vápníku, či užívání antacid. Také se 

nedoporučuje nadměrná expozice UV záření, zvyšují totiž citlivost kůže, což by mohlo 

zapříčinit fotoalergickou reakci nebo tvorbu pigmentových skvrn. Léčba tetracykliny se 

proto zpravidla neprovádí v letním období. [1,2,6,10,15] 

 

Doxyhexal® 

Tablety s obsahem doxycyklinu. Působí proti infekcím vyvolaným mikroorganismy. 

Prvních sedm až dvacet jedna dní se užívá v síle 100mg doxycyklinu denně, poté je možné 

po dobu dvou až tří týdnů nasadit udržovací terapii, která spočívá v užívání 50mg 

doxycyklinu denně. Kontraindikací je období kojení a věk pod osm let z důvodu ovlivnění 

vývoje zubů.[15] 

 

Azithromycin 

Azithromycin má silný antiflogistický účinek, nezpůsobuje fotosenzibilitu. [15] 

 

2.4.5.2.2  Retinoidy 

 Účinnou látkou ze skupiny retinoidů, která se využívá při léčbě acne je 

isotretinoin. Tato látka ovlivňuje dozrávání buněk, které vytváří sebum, potlačuje tedy 

jeho sekreci. Má také komedolytický a bakteriostatický účinek. Užívá se při terapii 

těžkých forem acne, terapie trvá 3-5 měsíců, po nižch ještě jeden až dva týdny setrvává 

tzv. postantibiotický efekt. [1,2,6,10,14,25] 

 

Aknenormin® 

Měkké tobolky s obsahem isotretinoinu. Běžně se užívají 16-24 týdnů v denní dávce 0,5 

– 1mg/kg. Kontraindikací je těhotenství, období kojení, jaterní onemocnění, 

hypervitaminóza A a zvýšená hladina tuků v krvi. [15]
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2.4.5.2.3 Hormony 

 O vlivu hormonů na vznik a průběh acne bylo již pojednáno v kapitole 2.4.3.1. 

Cílem hormonální terapie je tedy zeslabit účinky androgenů. Jelikož androgeny v těle 

neovlivňují pouze tvorbu seba, ale činnosti dalších orgánů, terapii acne pomocí hormonů 

mohou podstupovat pouze ženy. U mužů by hrozily nežádoucí účinky v podobě 

feminizace, sterility a poklesu libida. 

 Využívají se kombinovaná hormonální kontraceptiva. Jejich složkami je estrogen 

a gestagen, jehož druhem se léčivé přípravky odlišují. Gestageny mají ve většině případů 

antiandrogenní účinky. Jejich mechanismem účinku je kompetitivní inhibice působení 

androgenů v cílových tkáních blokací androgenního receptoru. Některé typy gestagenů 

mají naopak mírně androgenní účinky, proto je nutné zvolit kontraceptivum, které tento 

gestagen neobsahují.  

 Při léčbě hormonálními kontraceptivy je vhodné propojit gynekologické a 

dermatologické požadavky pacienta, jelikož kromě účinku, který zmírňuje projevy acne, 

mají účinek antikoncepční – zabraňují těhotenství. Léčba acne pomocní kombinovaného 

hormonálního kontraceptiva trvá minimálně jeden rok. Při předčasném vysazení hrozí 

zhoršení nemoci. Plný terapeutický efekt se projeví až po čtvrtém až pátém cyklu užívání, 

v dosti případech během druhého až třetího cyklu dochází ke zhoršení projevů. V tomto 

období je vhodné léčbu doplnit topickým léčivem. Účinnost kontraceptiv ovlivňuje 

třezalka tečkovaná. Je také důležité dodržovat pravidelné užívání, tzn. jedna tableta po 

dvaceti čtyřech hodinách. Příklady kombinovaných hormonálních kontraceptiv jsou např. 

Jeanine®, Logest® nebo Minerva®. [1,2,6,10,13,15,19] 

 

2.4.5.3 Další možnosti léčby acne vulgaris 

 Kromě farmakoterapie se acne vulgaris může léčit i pomocí dalších metod. Jednou 

z alternativ, pokud se pacient neuchýlí k léčbě farmakologické, je chemický peeling, 

jehož mechanismem účinku je narušení povrchových vrstev kůže a jejich odloučení. Pro 

tuto proceduru se využívají glykolové a mléčné kyseliny. Po aplikaci peelingu je pokožka 

mírně zčervenalá a během několika dnů se začne její svrchní vrstva 



26 
 

 

odlupovat. Proces se opakuje v pravidelných intervalech v rozmezí dvou až tří týdnů, 

během nichž je nutná důsledná fotoprotekce. 

 Další možností léčby acne je léčba světlem – fototerapie. Využívá se 

elektromagnetického záření, které se dle vlnové délky rozděluje do několika spekter – 

ultrafialového, viditelného a infračerveného. V dnešní době se upouští od léčby UV 

zářením z důvodu jeho pozitivního působení na vznik komedonů. Využívá se spíše terapie 

ve viditelném spektru, které se využívá u mírných až středně těžkých forem acne. Provádí 

se po dobu dvou až čtyř měsíců. Léčba v infračerveném spektru urychluje hojení acne a 

tlumí zánětlivé procesy.  

 Laserové terapie se využívá nejen při onemocnění acne, ale také ke korekci 

výsledných stavů pro prodělané nemoci. Lasery působí protizánětlivě a preventivně proti 

atrofickým jizvám. Viditelný výsledek je patrný po čtvrtém ošetření, důležité je ale po 

ukončení laserové terapie nadále pokračovat v léčbě např. topickými přípravky, zvláště, 

pokud je pacient ve věku adolescence a acne vulgaris není z hormonálních důvodů na 

ústupu. Jinak by mohlo dojít k recidivě onemocnění. 

 Při další metodě – kryoterapii, se využívá především chladivých vlastností dusíku, 

který se aplikuje ve formě spreje nebo pomocí kovových nástrojů na zánětlivé projevy 

acne nebo jizvy jím způsobené. Kryoterapie je bolestivá, musí se však opakovat. Její 

nevýhodou je možnost vzniku jizev a poruchy pigmentace, nedoporučuje se tedy u 

pacientů s tmavší pletí. 

 Životospráva je další faktor, který ovlivňuje průběh a léčbu acne vulgaris. 

Zahrnuje spánkovou hygienu, stravu, užívání návykových látek, osobní hygienu a 

používání kosmetických přípravků.  

 Odborníci se k tomuto tématu vyjadřují různě. V předmětu spánkové hegieny se 

shodují. Výrazný spánkový deficit má negativní vliv na léčbu akné. Při spánku dochází 

k buněčnému dělení nezbytnému k regeneraci kůže. Nedostatek spánku tento proces 

narušuje a může dojít ke zhoršení nemoci. Idelání délka spánku je u každého individuální, 

je ale důležité udržovat určitý biorytmus. 

 Strava a dietní opatření při léčbě acne vulgaris je téma, ve kterém se odborníci 

neshodují. Někteří stravovacím návykům nepřiřazují velkou roli v léčbě, někteří naopak. 

Shodují se pouze poznatkem, že přílišné užívání cukru akné zhoršuje.  

 Užívání návykových látek je dle odborné literatury jedním z nejhorších činitelů, 
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které kůži škodí. Ať už se hovoří o kouření, které v následku zúžování cév a zvyšování 

aktivity volných radikálů akné zhoršuje, nebo o alkoholu, který obsahuje již výše zmíněný 

negativně působící cukr. 

 Osobní hygiena je dle odborníků při léčbě akné neopomenutelným faktorem, 

k jejímu způsobu a četnosti se ale příliš nevyjadřují. Kritizují pouze používání 

kosmetických přípravků v podobě krémů a tělových mlék, které akné zhoršují. 

 Vzhledem k neunifikovanému názoru odborníků na životní styl podporující 

prevenci a léčbu akné, je toto téma blíže prozkoumáno v praktické části této 

absolventské práce, kde je na základě zkoumání popsán obecně platný vzorec 

životosprávy, při jejímž dodržování ke zlepšení nemoci dochází. 

 [1,8,10] 
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3 Praktická část 

 Podala jsem dotazníky šedesáti respondentům ve věku mezi dvanácti až dvaceti 

lety. Dotazníky jsou rozděleny do bloků, ve kterých se nachází otázky, které se týkají 

společného tématu – stravování, denního režimu, užívání návykových látek, hygieny. 

Bloky byly vytvořeny pro lepší přehlednost a zpracovatelnost výsledků. 

 Otázky, které byly položeny, jsem vybrala na základě témat často probíraných 

v odborných literaturách ve spojení s léčbou acne vulgaris. Tato témata v odborných 

publikacích často nemají názorově jednotnou formu, zvolila jsem je tedy cíleně, abych 

pomocí průzkumu mohla určité názory potvrdit či vyvrátit. 

Cílem bylo zmapovat životosprávu lidí ve věku, kdy obvykle dochází k výskytu acne 

vulgaris a porovnat odpovědi respondentů podle toho, zda nemocí trpí či ne, případně 

porovnat vliv různých typů životosprávy na její průběh. Dále bylo cílem sestavit dle 

odpovědí takový životní styl, který při léčbě akné prospívá. 

Dotazníky byly poskytnuty dětem, praktikantům a vedoucím na letním dětském táboře 

v Jaroměři, byly vypracovány v listinné podobě. 

 

3.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

Blok 1 - Obecné 

Otázka č. 1 
Jste muž nebo žena? 

Dotazník vyplnilo 32 žen a 28 mužů z celkového počtu šedesáti. 

28
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Otázka č. 2 
Do kterého z uvedených období věku se zařazujete? 

Zúčastnilo se 20 respondentů mezi dvanáctým až čtrnáctým rokem věku, 24 v období 

mezi patnácti a sedmnácti lety a 16 dospělých mezi osmnácti a dvaceti. 

 
Otázka č.3 
Trpíte akné? 

 

Většina z respondentů, konkrétně 38, uvedlo, že trpí akné, 22 s ním nemá zkušenost. 
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Otázka č.4 – odpověděli pouze ti, kteří v předešlé otázce odpověděli „Ano“ 

Jak se akné projevuje? Můžete označit více možností. 

 

Dle odpovědí zjšťujeme, že sto procentům respondentů se akné projevuje červenými 

papulami, které se objevují v kombinaci s dalšími projevy. Pouze tři z dotázaných trpí 

těžkou formou akné, kdy se objevují i hluboké, bolestivé vesiculy. 

 

 

Blok 2 – Denní režim 
 
Otázka č.5 
Kolik hodin denně spíte? 

 

Nepoměrná většina dotázaných spí šest až osm hodin denně. Šest respondentů, kteří 

uvedli, že spí více než osm hodin denně, je ve věku mezi třinácti a patnácti, naopak pět 

dotázaných, spících mezi třemi a pěti hodinami denně, bylo ze skupiny vedoucích a 

praktikantů, tzn. mezi sedmnácti a dvaceti lety. 
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Otázka č.6 
Usínáte  a vstáváte každý den ve stejnou dobu? 

 

Nejvíce respondentů ve všední dny dodržuje pravidelný spánkový režim, šest z šedesáti 

dotázaných tento režim dodržuje každý den v týdnu. Jedná se zejména o dotazované ve 

věkové skupině mezi dvanácti až čtrnácti lety, naopak devět lidí, kteří pravidelný 

spánkový režim nedodržují vůbec se řadí do nejstarší skupiny, tzn. osmnáct až dvacet let. 

 

Otázka č.7 
Do jaké z uvedených skupin se zařazujete? Do odpočinku nepočítáme noční spánek, ale 

můžeme sem zahrnout i zájmové činnosti. 

 

Více než odpočinku se studiu nebo práci věnuje pět lidí patřící do nejstarší dotazované 

skupiny. Naopak nejmladší a středně stará skupina se zabývá spíše svými zájmovými 

činnostmi a odpočívá, druhou možnost zvolilo dvacet čtyři respondentů.
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Třicet jedna dotázaných obě dvě činnosti provozuje ve stejném poměru. 

 

Blok 3 – Hygiena a péče o pleť 
 

Otázka č.8 
Jak často provádíte celkovou hygienu? 

 

Nejvíce lidí provádí celkovou hygienu jednou každý den. Pouze dva respondenti ji provádí 

vícekrát denně nebo méně než jednou za dva dny, tři se myjí jednou za dva dny. 

 

Otázka č.9 
Jakým způsobem si čistíte obličej? 

 

Celá polovina dotázaných si obličej pouze oplachuje vodou, druhým nejčastějším 

způsobem hygieny pleti obličeje se ukázalo mytí pouze mýdlem. Čistící kosmetiku 

samostatně využívá sedm respondentů, dva ji kombinují s mýdlem. 
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Otázka č.10 
Využíváte pleťovou kosmetiku (tělová mléka, pleťové krémy)? 

 

Pleťovou kosmetiku využívá pravidelně menšina dotázaných, konkrétně devět, osmnáct 

z dotázaných nepravidelně, většina žádnou nepoužívá. 

 

 

Otázka č.11 – odpověděli pouze ti, kteří v předešlých dvou otázkách uvedli, že využívají 

čistící nebo pleťovou kosmetiku 

Kde pořizujete dermokosmetiku? 

 

Dle odpovědí z předešlých dvou otázek jsem zjistila, že čistící nebo ošetřující 

dermokosmetiku využívá pravidelně či nepravidelně třicet jedna z šedesáti 

dotazovaných. Valná většina z nich – dvacet tři, ji nakupuje v obchodech s drogistickým 

zbožím, osm dává přednost lékárnám. 
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Otázka č.12 
Jak často si myjete ruce? Nepočítáme celkovou hygienu. 

 

Nikdo z dotázaných neuvedl, že by hygienu rukou nedodržoval vůbec, nejčastější 

odpovědí bylo více než pětkrát denně, kterou uvedlo třicet tři lidí. 

 
Otázka č.13 
Dotýkáte se často rukama obličeje?  

Nadpoloviční většina respondentů, v počtu čtyřicet šest, se velmi často dotýká svého 

obličeje, dvanáct lidí pouze občas a dva se svého obličeje nedotýkají vůbec. 
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Otázka č.14 
Jak často měníte své ložní prádlo? 

 

Pro třicet jedna dotazovaných je změna ložního prádla měsíční rutinou, dvacet pět ji 

provádí v delších časových intervalech, pouze čtyři v kratších. 

 

Blok 4 – strava 
 

Otázka č.15 
Jak často denně jíte? 

 

Nejméně respondentů sní méně než tři porce jídla denně. Takto odpovídali pouze 

respondenti mezi osmnácti až dvaceti lety. Nejmladší z dotazovaných se ve většině řadí 

mezi skupinu lidí, kteří uvedli, že se stravují více než pětkrát denně. Čtyřicet respondentů 

sní více než tři a méně než pět porcí jídla denně. 
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Otázka č.16 
Kolik porcí čerstvého ovoce a zeleniny denně sníte? 

 

Nejčastější odpověď – méně než tři porce, uvedlo čtyřicet sedm lidí. Drouhou nejčetnější 

odpovědí bylo – ovoce a zeleninu nejím, kterou označilo deset respondentů. Pouze tři 

z šedesáti denně zkonzumují více než tři porce zeleniny. 

 
Otázka č.17 
Jak často konzumujete sladkosti? 

 

Pouze jeden respondent sladkosti nekonzumuje, početně podobné skupiny dotázaných 

jí sladké každý den nebo velmi málo, třicet dva lidí uvedlo, že sladkosti jí občas. 
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Otázka č.18 
Myslíte si, že jíte… 

 

Většina dotázaných v počtu třiceti dvou podle svého názoru jí spíše nezdravě. Druhou 

nejčastější odpovědí bylo – spíše zdravě, kterou zvolilo osmnáct lidí. Čtyři dotázaní se 

stravují velmi nezdravě, šest velmi zdravě. 

 

Blok 5 – Návykové látky 
 

Otázka č.19 
Kouříte? 

 

Pouze menší část respondentů kouří. Tuto možnost uvedlo jedenáct z šedesáti 

dotázaných. Zbylých čtyřicet devět nekouří. 
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Otázka č.20 
Požíváte alkohol? 

 

Vzhledem k tomu, že dotazník byl poskytnut na dětském letním táboře, drtivá většina 

respondentů alkohol nepožívá. Třináct příležitostně, pět pravidelně, tito respondenti se 

řadili do dvou nejstarších dotazovaných skupin. Dva lidé uvedli, že alkohol užívají jen 

velmi málo. 

 

Otázka č.21 
Užíváte jiné návykové látky než nikotin a alkohol? 

 

Kromě dvou uživatelů marihuany dotazovaní drogy neužívají. 
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Blok 6  - Terapie (Odpovídali pouze respondenti, kteří uvedli, že trpí akné.) 

 

Otázka č. 22  
Léčili jste se s akné u lékaře? 

 

Menšina respondentů – sedm, se léčila s akné u lékaře, ostatní ne. 

 

Otázka č.23 – odpověděli pouze ti, kteří v předešlé otázce odpověděli „ano“ 

Jaké léky Vám byly předepsány? 

 

Jednomu dotazovanému byly předepsány léky jak pro vnitřní, tak pro vnější použití, 

ostatním šesti pouze topická léčiva. 
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Otázka č.24 – odpověděly pouze ženy 

Užíváte hormonální antikoncepci? 

 

Obě skupiny byly téměř vyrovnané, dvanáct respondentek hormonální antikoncepci 

užívá, šestnáct ne. 

 

Otázka č.25 
Užíváte pravidelně nějaké léky kromě hormonální antikoncepce? Pokud ano, uveďte. 

 

Pouze malé množství dotázaných užívá pravidelně léky, čtyři lidé na alergii, dva se léčí 

s diabetem pomocí inzulinu a jeden užívá Stilnox. 
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4 Diskuze 

Na základě výsledů dotazníkového šetření jsem se dozvěděla, že věk a pohlaví nemá na 

výskyt acne vulgaris vliv. Toto zjištění pro mě nebylo překvapující, tento druh akné 

ovlivňují spíše jiné faktory. To, jaký druh projevu acne se objevuje, není životním stylem 

ovlivnitelné. 

 Denní režim je pro prevenci a léčbu acne vulgaris velmi důležitý. Ukázalo se, že 

respondenti, kteří dodržují pravidelný spánkový režim alespoň pět dní v týdnu a spí mezi 

šesti a osmi hodinami denně nemají problémy s acne, nebo se u nich neobjevují zánětlivé 

projevy. V tomto jsem se shodla s odborníky. Zaujal mě ale fakt, že dotazovaní dodržující 

pravidelný biorytmus, ale spící déle než osm hodin denně, problémy s akné mají. Dle 

mého názoru je to zapříčiněno zvýšenou potivostí a působením seba, které je během 

noci vylučováno.  

 Důležitý je také odpočinek, nezáleží, zda je aktivní nebo pasivní. Dotazovaní, kteří 

se více věnují pracovním nebo studijním povinnostem než odpočinku, trpěli silnějšími 

formami akné než dotazovaní, kteří práci a odpočinek provozují v poměrných časových 

úsecích. Domnívám se, že tento fakt je propojen s psychosomatikou, jelikož akné může 

být zapříčiněno i stresem. Psychická zátěž ovlivňuje produkci mazu a potu, prokrvení 

pokožky a někdy způsobuje i hormonální změny. V tomto případě dle odborníků již ale 

nehovoříme o acne vulgaris, podle mého názoru ale těmito faktory může být i tento druh 

akné ovlivněn z výše uvedených důvodů. 

 Zajímavé je, že respondenti, kteří provádí celostní hygienu méně než každý den, 

ani v jednom případě neměli zkušenosti s akné. Časté mytí odstraňuje přirozený kožní 

film a pokožka je tak náchylná k průniku mikroorganismů z exogenního prostředí. 

 V péči o obličej se nejvíce osvědčila kombinace čištění dermokosmetikou a 

občasné použití pleťové kosmetiky.  S používáním čistící kosmetiky jsem se shodla 

s odborníky,  zajímavé ale je, že ve většině případů striktně odmítají používání pleťových 

krémů a mlék. Z výsledků mého dotazníku ale není patrné, že občasné použití těchto 

výrobků akné zhoršuje. Domnívám se, že záleží na výběru pečující kosmetiky. K dostání 

jsou řady krémů a mlék určených pro aknózní pokožku, například s obsahem oxidu 

zinečnatého. Výsledky týkající se mytí mýdlem nebo pouze vodou se přesně shodují 

s odbornými publikacemi. Mýdlo pokožku zbytečně vysušuje a odstraňuje kožní film, 
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který pokožku chrání před invazí mikroorganismů, pouze voda naopak neodstraní z kůže 

nečistoty. Na tom, zda je dermokosmetika pořizována v lékárně nebo drogeriích nezáleží, 

je důležitější zvolit vhodný typ. Častá hygiena rukou je velmi důležitá, avšak i při častém 

mytí nedoporučuje se obličeje často dotýkat. Častá výměna ložního prádla, tzn. 

minimálně jednou měsíčně, příznivě přispívá k prevenci a léčbě akné. V ložním prádle se 

ukládají nečitoty, které kůže v noci vyloučí. Doporučuje se proto také obracet polštář. Je 

zajímavé, že tento úkon není v odborných literaturách běžně zmiňován, dle mého názoru 

je ale důležitý a patří mezi správné hygienické návyky. 

 Stravovací návyky jsou velmi důležitým faktorem při prevenci a léčbě acne 

vulgaris. V tomto tématu dochází k největším neshodám v názorech odborníků. Někteří 

tvrdí, že strava příliš acne vulgaris neovlivňuje, jiní tvoří pro toto onemocnění speciální 

diety. V mém průzkumu bylo prokázáno, že strava prevenci a léčbu akné ovlivňuje. Je 

přínosné stravovat se pravidelně alespoň pětkrát denně, zelenina a ovoce by měla být 

přítomna alespoň ve třech porcích. Konzumace sladkostí a nezdravá, tučná, strava se na 

acne vulgaris podepisuje nepříznivě. Doporučuje se omezit příjem masa a zaměřit se 

spíše na rostlinné tuky, dostatečně doplňovat bílkoviny v mléčných výrobcích a striktně 

odmítat denaturované uhlohydráty. 

 Kouření a alkohol podporují výskyt akné a zhoršují jeho projevy. Výsledky 

dotazníku tímto potvrdily teze odborníků. Kouření zužuje cévy a nedochází tak 

k dostatečnému prokrvení pokožky, navíc podporuje aktivitu volných radikálů. 

Alkoholické nápoje ve většině případů obsahují vysokou hladinu cukru, mají tedy stejný 

vliv na akné jako sladká jídla. Dle mého názoru ale střídmě požívané nízkoprocentní 

alkoholické nápoje, jako je víno a pivo, nemají na léčbu akné velký vliv. 

 Není pravidlem, aby respondenti, kteří prošli nebo prochází farmakoterapií při 

akné, touto kožní nemocí netrpěli nebo se u nich projevovala mírněji. Právě tito 

dotazovaní ve většině případů neměli životosprávu takovou, aby příznivě podporovala 

léčbu.  

 Hormonální antikoncepce má na akné příznivý vliv, ostatní léky ho dle dotazníku 

neovlivňují. Pro toto tvrzení jsem ale dle mého názoru neoslovila reprezentativní vzorek 

respondentů, léky užívá pouze malá skupina dotázaných. Proto se v tomto případě 

přikláním k tezi odborníků, že užívané léky mohou prevenci a léčbu acne vulgaris ovlivnit. 
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Hypotéza 

Stanovila jsem hypotézu, že návykové látky zhoršují léčbu a průběh akné. Vzhledem 

k tomu, že návykové látky podle odpovědí užívá drtivá menšina dotazovaných, kteří sice 

měli ve většině případů problémy s akné, shodovali se ale s ostatními dotázanými 

trpícími akné ve většině ostatních odpovědích. Hypotézu tedy nemohu jasně potvrdit. 

 

Závěr 

Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na problematiku acne vulgaris. Tento druh 

acne je kožní onemocnění, vyskytující se u mladistvých lidí. Projevuje se zánětlivě i 

nezánětlivě, většinou v oblastech obličeje, dekoltu a horní části zad. Jeho vznik a průběh 

je ovlivněn mnoha faktory – životosprávou, hormonálními změnami, genetikou i 

poruchou funkcí vnitřních orgánů. Cílem práce bylo zjistit, zda ovlivněním životosprávy 

lze zmírnit aknetické projevy a urychlit tak jeho léčbu. 

V teoretické části jsem se zprvu zaobírala kůží jakožto orgánem. Popsala jsem její 

anatomii a fyziologii. Dále jsem obecně popsala kožní choroby a jejich projevy a postupně 

jsem se dostala k tématu acne vulgaris. Zabývala jsem se jeho vznikem, projevy a léčbou. 

 Praktickou část jsem sestavila na základě anonymního dotazníkového šetření, 

kterého se zúčastnilo šedesát respondentů ve věku od dvanácti do dvaceti let. Dotazníky 

jsem rozdělila do dvou skupin. Jedna ze skupin má problémy s acne vulgaris, druhá ne. 

Porovnala jsem odpovědi obou částí, odstranila shodné, a z neshodných odpovědí jsem 

sestavila teoreticky platný vzorec životního stylu, který při dodržování příznivě ovlivní 

prevenci a léčbu akné. Při sestavování onoho vzorce jsem se také opírala o podklady 

z odborné literatury. 

Výsledek poukazuje na to, že úprava životosprávy dokáže ovlivnit prevenci a průběh a 

léčbu  acne vulgaris. Cílem práce bylo vytyčit určité parametry životního stylu, při jejichž 

dodržování je pozitivně ovlivněn průběh acne vulgaris, což se podařilo. Podrobnější 

zjištění jsou uvedeny v diskusi. Cíl práce byl splněn. Tabulka pro vizuální porovnání 

výsledků  a grafické shrnutí vzorce ideální životosprávy jsou uvedeny v přílohách. 
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Summary 

Acne vulgaris and influence of lifestyle on its prevention and treatment 
 

Acne – one of the most common skin diseases. Due to the frequency of its occurrence it 

can be considered a serious illness. Almost everyone has experienced it, whether in the 

development stage as a sign of hormonal changes during puberty or as a symptom of 

other pathological changes in the body.  

 We can distinguish between mild and severe symptoms, which may result in 

scarring of the skin. Therefore, in many cases, acne does not have only physical 

consequences, but because the disease is often noticeable, it also affects patient's 

psyche. While acne is widespread in population, doctors have not yet unified their 

approach to the treatment. But one fact is common for all treatments – the most 

frequently used approaches include pharmacotherapy, utilizing a wide range of topical 

and oral medicine. Alternative treatments include phototherapy or lasers. But one 

question remains – is pharmacotherapy necessary? If acne is a mere manifestation of 

hormonal changes in adolescence, it is an unpleasant, but almost natural issue. Is it 

therefore necessary to use artificial substances? Can we prevent the symptoms in a less 

invasive way – for example by modifying lifestyle? 

 The author of the final assignment “Acne vulgaris and the influence of lifestyle on 

its prevention and treatment” tries to confirm the theory that modification of lifestyle 

has influence the course of the disease. She attempts to determine, whether acne can 

be treated or prevented by making simple changes in patient’s life. The aim of the thesis 

is to propose an ideal approach, which would be sustainable in daily life. The author 

wanted to achieve this through a questionnaire that is included in the practical part of 

the assignment. People in the different age groups – from adolescence to mature 

adulthood – were interviewed using open and closed questions. The questions include 

the topics of diet, sleep hygiene, addictions, pharmacotherapy, hygiene as well as 

respondent’s experience with acne. The results were then compared and the common 

traits were used to create an ideal lifestyle pattern that would help to prevent and treat 

acne.  

 The theoretical part discusses the anatomy and physiology of the skin, the 

morphological changes during skin diseases as well as types of acne and their treatment. 
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The author also explores the possibilities of pharmacotherapy and other types of 

treatment – from phototherapy to chemical peels. 

 

Key words : acne, skin, disease, treatment, lifestyle, hygiene, diet, addiction,  

  pharmacotherapy 
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Přílohy 

Dotazník 

Dobrý den,  

jsem studentkou třetího ročníku vyšší odborné školy v oboru Diplomovaný farmaceutický 

asistent. Pro svou absolventskou práci s názvem „Acne vulgaris a vliv životního stylu na 

jeho prevenci a léčbu“ provádím veřejný výzkum v podobě anonymního dotazníku. Tímto 

bych Vás ráda požádala o jeho vyplnění. 

Děkuji za Váš čas, 

Michaela Dostálová 

 

Otázka č.1 

Jste muž nebo žena? 

⃝ muž  ⃝ žena 

 

Otázka č.2 

Do kterého z uvedených období věku se zařazujete? 

⃝ 12-14 let ⃝ 15-17 let ⃝ 18-20 let 

 

Otázka č.3 

Trpíte akné? 

⃝ ano  ⃝ ne 

 

Otázka č.4 - vyplňte v případě, že jste v předešlé otázce uvedli „ano“ 

Jak se akné projevuje? Můžete označit více možností 

⃝ červené nehnisavé pupínky ⃝ černé tečky  ⃝ bílé, hnisavé pupínky 

⃝ hluboké bolestivé vřídky 

 

Otázka č.5 

Kolik hodin denně spíte? 

⃝ 3-5 hodin ⃝ 6-8 hodin ⃝ 8 a více hodin 
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Otázka č.6 

Usínáte a vstáváte každý den ve stejnou dobu? 

⃝ ano  ⃝ ano, ve všední dny, o víkendu se časy mění ⃝ ne 

 

Otázka č.7 

Do jaké z uvedených skupin se zařazujete? Do odpočinku nepočítáme nořní spánek, ale 

můžeme sem zahrnout i zájmové činnosti. 

⃝ více odpočívám než pracuji/studuji ⃝ více pracuji než odpočívám  

⃝ pracuji/studuji a odpočívám ve stejném poměru 

 

Otázka č.8 

Jak často provádíte celkovou hygienu? 

⃝ vícekrát denně ⃝ každý den ⃝ každý druhý den  

⃝ méně než jednou za dva dny  

 

Otázka č.9 

Jakým způsobem si čistíte obličej? 

⃝ myji pouze vodou  ⃝ myji pouze mýdlem  

⃝ myji mýdlem a čistící kosmetikou  ⃝ myji pouze čistící kosmetikou 

Otázka č.10 

Využíváte pleťovou kosmetiku? (tělová mléka, pleťové krémy, tonika) 

⃝ ano, pravidelně ⃝ jen někdy ⃝ ne 

 

Otázka č.11 – vyplňte v případě, že jste v předešlých dvou otázkách uvedli, že využíváte 

čistící nebo pleťovou kosmetiku 

Kde pořizujete dermokosmetiku? 

⃝ v drogerii ⃝ v lékárně 

 

Otázka č.12 

Jak často si myjete ruce? Nepočítáme celkovou hygienu. 

⃝ více než desetkrát denně  ⃝ více než pětkrát denně 
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⃝ méně než pětkrát denně  ⃝ nemyji 

 

Otázka č.13 

Dotýkáte se často rukama obličeje? 

⃝ velmi často  ⃝ pouze občas ⃝ nedotýkám 

 

Otázka č.14 

Jak často měníte své ložní prádlo? 

⃝ méně než jednou na měsíc ⃝ jednou za měsíc   

⃝ více než jednou za měsíc 

 

Otázka č.15 

Jak často denně jíte? 

⃝ více než pětkrát denně ⃝ více než třikrát denně ⃝méně než třikrát denně 

 

Otázka č.16 

Kolik porcí čerstvého ovoce a zeleniny denně sníte? 

⃝ více než tři porce  ⃝ méně než tři porce  ⃝ ovoce a zeleninu nejím 

 

 

Otázka č.17 

Jak často konzumujete sladkosti? 

⃝ každý den  ⃝ občas ⃝ velmi málo  ⃝ sladké nejím 

 

Otázka č.18 

Myslíte si, že jíte…. 

⃝ velmi zdravě ⃝ spíše zdravě ⃝ spíše nezdravě ⃝ velmi nezdravě 

 

Otázka č.19 

Kouříte? 

⃝ ano  ⃝ ne 
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Otázka č.20 

Požíváte alkohol? 

⃝ ano, pravidelně ⃝ ano, příležitostně    ⃝ velmi málo ⃝ ne 

 

Otázka č.21 

Užíváte jiné návykové látky než nikotin a alkohol? 

⃝ ano, marihuanu ⃝ ano, jiné drogy ⃝ ne 

 

Otázky č. 22 a 23 vyplní pouze ti, kteří uvedli, že trpí akné 

 

Otázka č.22 

Léčili jste se s akné u lékaře? 

⃝ ano  ⃝ ne 

 

Otázka č. 23 – odpoví pouze ti, kteří v předešlé otázce uvedli „ano“ 

Jaké léky Vám byly předepsány? 

⃝ léky pro vnější použití ⃝ léky pro vnitřní použití  

⃝ kombinace obou druhů léků 

 

 

Otázka č.24 – odpovědí pouze ženy 

Užíváte hormonální antikoncepci? 

⃝ ano  ⃝ ne 

 

Otázka č. 25 

Užíváte pravidelně nějaké léky kromě hormonální antikoncepce? Pokud ano, uveďte. 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Výsledky šetření 
 

V této tabulce jsou pro vizuální porovnání vyobrazeny odpovědi na otázky, které byly pro 

tvorbu vzorce ideálního životního stylu zásadní, tudíž ty, které byly buď ze sta procent 

vyplněny skupinou respondentů bez akné, nebo jejich počet zaujímal alespoň 90% 

z celkového počtu členů skupiny. Pro porovnání je zde také uveden počet odpovědí 

respondentů ze skupiny trpící akné. 

 

Skupina A – respondenti bez akné 

Skupina B – respondenti s akné 

 

 

Celkový počet 
odpovědí 

Skupina 
A 

Skupina 
B 

Spánek 6-8 hodin denně 49 20 29 

Pravidelný biorytmus 51 21 30 

Více nebo stejně odpočinku než práce 55 21 34 

Celková hygiena prováděná méně často než denně 5 5 0 

Čištění pleti dermokosmetikou 7 6 1 

Občasné použití pleťových krémů či mlék 18 17 1 

Mytí rukou více než pětkrát denně 36 22 14 

Žádný kontakt rukou s obličejem 2 2 0 

Výměna ložního prádla jednou nebo vícekrát měsíčně 35 22 13 

Strava alespoň pětkrát denně 15 13 2 

Alespoň tři porce ovoce a zeleniny denně 3 3 0 

Nekonzumování sladkostí 1 1 0 

Velmi zdravá strava 6 5 1 

Nekuřáctví 49 22 27 

Alkoholová abstinence nebo velmi malá konzumace 42 22 20 

Drogová abstinence 58 22 36 

Užívání hormonální antikoncepce 12 10 2 
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Vzorec ideálního životního stylu pro prevenci a zlepšení průběhu acne 
vulgaris 
 

  
 

 Vliv na zlepšení acne vulgaris 

Blok 1   

Pohlaví Nemá vliv 

Věk Nemá vliv 

Blok 2   

Délka spánku 6-8 hodin denně 

Pravidelný spánkový režim Dodržovat alespoň pětkrát týdně 

Poměr mezi prací a 
odpočinkem 

Obě činnosti provozvat minimálně ve stejném poměru nebo více 
odpočívat 

Blok 3   

Četnost celkové hygieny Méně často než denně 

Čištění obličeje Pomocí dermokosmetiky 

Používání pleťových krémů a 
mlék Jen občas 

Místo pro nákup 
dermokosmetiky Nemá vliv 

Hygiena rukou Minimálně pětkrát denně 

Kontakt rukou s obličejem Neprovádět 

Výměna ložního prádla Minimálně jednou měsíčně 

Blok 4   

Počet porcí jídla denně Minimálně pět 

Počet porcí ovoce a zeleniny 
denně Minimálně tři 

Konzumace sladkostí Neprovádět 

Blok 5   

Kouření Neprovádět 

Konzumace alkoholu Provádět pouze minimálně 

Užívání jiných návykových látek Neprovádět 

Blok 6   

Léčba pod dohledem lékaře Může být podpořena změnou životního stylu 

Užívání hormonální 
antikoncepce U žen léčbu pozitivně ovlivňuje 


