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Acne vulgaris je chronické zánětlivé one-

mocnění postihující pilosebaceózní jednotku. 

Z hlediska patogeneze se uplatňuje řada vlivů – 

genetika, hormonální vlivy, retenční hyperkera-

tóza, zvýšená tvorba mazu, bakteriální osídlení, 

imunitní faktory. Klinická závažnost akné kore-

luje se stupněm imunity vůči Propionibacterium 

acnes. Na rozvoji velmi zanícených pustul se po-

dílejí Stafylokoky. Z gastrointestinálních vlivů má 

význam střevní dysmikrobie, jako doplněk léčby 

lze doporučit probiotika.

Onemocnění je velmi časté, postihuje 

až 90 % školních dětí, z toho 20 % trpí středně 

závažnou až závažnou formou. Zajímavostí je, 

že papulopustulózní formou akné trpí přes 

20 % žen kolem 40 let věku a přes 30 % žen 

ve věku okolo 30 roků.

Základními projevy akné jsou komedony 

a papulopustuly. Často jsou přítomné i jiné 

morfy a akné bývá rozdělována podle převlá-

dajícího typu eflorescencí (acne comedonica, 

acne papulopustulosa, acne nodulocystica, acne 

abscedens, acne conglobata).

Každá varianta vyžaduje specifický diagnos-

tický a léčebný přístup.

Predilekční lokalizací akné jsou obličej, ra-

mena, horní partie zad a prsou.

Diferenciálně diagnosticky zvažujeme nej-

častěji dermatitis perioralis, rosacea faciei, gram-

negativní folliculitis. U dospělých žen nesmíme 

zapomenout na hormonální poruchy – virilizující 

syndromy (syndrom polycystických ovarií).

V patogenezi hraje významnou roli zá-

nět indukovaný Propionibacterium acnes. 

Androgenní stimulace (nadměrná tvorba 

androgenů nebo vyšší vnímavost androgen-

ních receptorů) vede ke zvýšené tvorbě mazu 

(triacylglycerolů, volných mastných kyselin, 

skvalenů, esterů vosků), klinickým projevem 

je hyperseborea. Nastává změna poměrů epi-

dermálních lipidů, dochází k poruše rovnováhy 

cholesterol/cholesterol-sulfát a tím se zvyšuje 

adheze korneocytů a dochází k retenční hyper-

keratóze. Snížený obsah ceramidů pak vede 

k poruše bariéry folikulu ve smyslu zvýšené 

hydratace a následně ke zvýšené propustnosti 

pro bakterie. Tím jsou dány podmínky pro růst 

P. acnes aj. bakterií. Lipázy propionibakterií 

štěpí neutrální tuky na volné mastné kyseliny 

a ty působí leukotakticky. Klinickým projevem 

je pak zánětlivá reakce.

Léčebný přípravek volíme zejména s ohle-

dem na aktuální formu akné a též s přihlédnutím 

k individuální citlivosti pleti pacienta. U lehčích 

forem akné vystačíme s monoterapií, u středně 

závažných forem léky obvykle kombinujeme tak, 

aby se jejich účinek doplňoval. Celková léčba je 

určena pro závažné stavy s rizikem jizvení.

V současné době se stále více používá fy-

zikální léčba. Zde je vhodné zmínit např. IPL 

(modré světlo), chromoforem je protoporfyrin 

IX, produkovaný propionibakteriemi. Cílem je 

zlepšení hojení, destrukce bakterií a prevence 

Akné – přehled, novinky v léčbě
MUDr. Kateřina Fajkošová
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Akné patří k nejčastějším chorobám léčeným v kožních ambulancích. Postihuje značné procento populace, nikoli jen v období puberty. 

Poznání etiopatogeneze se neustále rozšiřuje, vědecká bádání se stále více zaměřují na molekulární úroveň. Jsou odhalovány nové 

receptory a s tím souvisí i vývoj nových účinných látek. O jedné perspektivní molekule podává zprávu následující text.
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Acne – An overview, news in the treatment

Acne is one of the most frequent diseases treated in dermatology praxis. It affects considerable percentage of population not only in 

teen age. The knowledge about pathogenesis of acne is more and more extensive. Researches are more focused on molecular level. 

New receptores are being discovered and development of new active subtances is related. The following text brings information about 

one perspective active ingredient.
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Tabulka 1. Formy akné

Acne postpubertalis

(akné dospělých žen)

Akné u žen po 25. roce věku, období zhoršení často souvisí s menstruačním cyklem. Někdy může být příčinou gestagenní složka pero-
rálních kontraceptiv

Acne infantum Objevuje se po porodu v důsledku hormonálních změn

Acne excoriée
Objevuje se obvykle u žen, které většinou mírné projevy akné opakovaně vymačkávají. Výsledným stavem jsou pigmentové skvrny 
a atrofické jizvy. Objevuje se někdy ve spojení se stresem

Acne inversa Nacházíme projevy acne conglobata v oblasti axilární a anogenitální s tvorbou chronických píštělí naplněných hnisavým sekretem

Acne fulminans
Akutně probíhající forma s projevy acne conglobata, objevují se nekrózy i celková symptomatologie. Bývá porucha imunity jak buněčné, 
tak humorální. Postiženi bývají chlapci nejčastěji ve věku 13–17 let

Dále odlišujeme tzv. akneiformní erupce:

Akné z fyzikálních 

příčin

Akné po rtg záření, tzv. Mallorca acne – na vzniku se spolupodílí nadměrné pocení, UV záření a nevhodné opalovací prostředky.  
Obvykle se objevuje náhle po pobytu u moře, kde je horko, dusno

Acne medicamentosa
Nejčastěji jsou příčinou kortikosteroidy, dále přichází v úvahu antiepileptika, sedativa, anabolika (body building acne), vitaminy B

6
 

a B
12

 aj.

Acne venenata Vzniká v důsledku působení různých chemikálií a kosmetických přípravků (acne oleosa, acne cosmetica, acne picea, acne chlorina)
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z aloe a ďalších hodnotných 
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jizvení. Laser se pak používá spíše k ošetření 

výsledných stavů – jizev.

Oblíbený je chemický peeling. Na trhu je 

k dispozici množství produktů, ze kterých je 

možné pro pacienta zvolit nejvhodnější pří-

pravek. Ošetření vyššími koncentracemi musí 

provádět zkušený lékař, nižšími koncentracemi 

(např. do 35% glykolové kyseliny) proškolená 

sestra nebo kosmetička po absolvování přísluš-

ného kurzu.

Nedílnou součástí léčby akné je i správná 

kosmetická péče. V této oblasti probíhá neu-

stálý vývoj, jsou objevovány nové receptory, 

jsou testovány nové molekuly, které by mohly 

najít uplatnění v léčbě akné. Lidské keratinocyty 

exprimují ve své stěně množství receptorů pro 

6-deoxysacharidy (ramnóza, fukóza), studium 

těchto receptorů bylo v minulosti předmětem 

mnoha prací.

V letošním roce byla publikována studie, je-

jímž cílem bylo prokázat protizánětlivé působení 

molekuly undecyl-ramnosidu, což je glykosid 

monosacharidu ramnózy, označovaný APRC11 

(C
17

H
34

O
5
) s registrovaným názvem Efectiose®. 

Dlouhý uhlíkový řetězec mění vlastnosti molekuly, 

ta se stává více lipofilní a zvyšuje se její biologická 

dostupnost. Jako referenční molekula (pozitivní 

kontrola) v této studii bylo použito zincum glu-

conicum (Zn). Sledovány byly hladiny IL-1α, IL-8, 

IL-1RA (antagonista receptoru) a MMP-9 (meta-

loproteináza-9). Ve studii byly použity normální 

lidské keratinocyty, pre-inkubované po dobu 

24 hodin s molekulou APRC11, resp. Zn a ná-

sledně stimulovány P. acnes po dobu 6 hodin. 

Laboratorními analýzami bylo zjištěno významné 

snížení sekrece IL-1α, IL-8, MMP-9 a zvýšení IL-1RA 

ve vzorcích s APRC11, významněji, než ve vzorcích 

se Zn. Byla zjištěna i nižší hladina mRNA. U vzorků 

bez pre-inkubace tyto změny pozorovány nebyly. 

P. acnes stimuluje keratinocyty ke zvýšené sekreci 

výše uvedených mediátorů zánětu. Nová mole-

kula Efectiose® je schopna snižovat jejich sekreci, 

působí tedy protizánětlivě a je možné ji efektivně 

využít v léčbě zejména zánětlivých forem akné. 

Ke zlepšení účinku přispívá kombinace s dalšími 

substancemi.

Základem léčebného úspěchu je dobrá 

komunikace s pacientem a vysvětlení správ-

né aplikace léčivých přípravků. Léčba by měla 

být zahájena včas. Můžeme tím předejít rozvoji 

závažnějších forem akné, jizev a pigmentací. 

Léčebné přípravky se obvykle kombinují tak, aby 

se ve výsledném efektu doplňovaly a postihova-

ly současně více patogenetických mechanizmů 

vzniku akné. Dermokosmetické přípravky pomá-

hají zvyšovat toleranci léků, ale též jako doplněk 

se podílejí na léčebném efektu.
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Tabulka 2. Přehled účinku léků používaných v léčbě akné

Benzoylperoxid Keratolytický, antimikrobiální, protizánětlivý

Kyselina azelainová Komedolytický, antimikrobiální, protizánětlivý

Lokální retinoidy Komedolytický, mírný antimikrobiální

Lokální antibiotika
Antimikrobiální, protizánětlivý. Přidáním zinku k erytromycinu dochází 
k potenciaci účinků

Systémová antibiotika
Antimikrobiální, protizánětlivý. Tetracyklin podávaný dlouhodobě zasahuje 
zřejmě i do metabolizmu lipidů

Antiandrogeny Antiseboroický

Celkově podávané retinoidy Sebostatický, komedolytický, nepřímý účinek antimikrobiální a protizánětlivý

www.solen.skViac informácií nájdete na

František Perlík: ZÁKLADY FARMAKOLOGIE 
Druhé, přepracované a doplněné vydání 
Farmakologický výzkum a vývoj přináší nová léčiva, která působí na širší spektrum terapeutických cílů. Rozšiřují 

se tím léčebné možnosti, ale zároveň se znesnadňuje orientace ve velkém množství léčiv, jejich farmakologickém 

působení, nežádoucích účincích a interakcích. První část knihy shrnuje základy klinické farmakologie, použitelné v 

běžné terapeutické praxi. Text speciální části je pak zaměřen na skupinovou charakteristiku vybraných léčiv, cíle-

nou na možnost farmakoterapeutického využití. Druhé vydání oblíbené učebnice si klade za cíl usnadnit studentům 

i lékařům v praxi opakování farmakologie na nezbytné úrovni a vzbudit o tuto problematiku zájem.

Galén, 2011, 182 s. – Druhé, přepracované a doplněné vydání, ISBN 978-80-7262-759-2

Objednávajte na: Galén, spol. s r.o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, fax 257 326 170,  

e-mail: objednavky@galen.cz
www.galen.cz



Objednávka  časopisov spoločnosti        Solen na rok  2012

Titul, meno, 
priezvisko (čitateľne): 

Fakturačná adresa (vrátane PSČ):

Doručovacia adresa 
(ak je iná ako fakturačná):

E-mail:  

Telefón:  

IČO / DIČ:  

Registračné číslo SLK: 

Spôsob úhrady:

  faktúra                                     

  poštová zloženka

Predplatné nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry, pretože nemusí dôjsť 
k správnej identi) kácii platcu. Po odoslaní vyplne nej objednávky vám zašleme doklad na úhradu – šek 
alebo proforma faktúru podľa vašej požiadavky. Pokiaľ ste už dostali proformafaktúru, ale chcete platiť 
poštovou poukážkou, napíšte do poukážky ako variabilný symbol číslo z proformafaktúry.

Týmto dávam súhlas spoločnosti SOLEN, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto do-
kumente na účely databázy predplatiteľov časopisov v zmysle zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, 
ako aj súhlas na zasielanie informačných e-mailov spoločnosti Solen na moju e-mailovú adresu. Súhlas možno 
kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Psychiatria

www.solen.sk

1
2011

PRE PRAX

ISSN 1335-9584

ro�ník XII.

Preh adové �lánky
Schizoafektívna porucha – stabilná diagnóza? 
Elektrokonvulzívna terapia v kontexte vybraných terapeutických  
odporú�aní
Ženy b!hem detoxi� kace na l"žku 

Pôvodné �lánky & kazuistiky
Agomelatín – predbežné výsledky zo štúdie VALID na Slovensku 
Umíme správn! dávkovat antipsychotikum Risperdal Consta? 
Behaviorálne a psychologické príznaky demencie z poh adu sú�asnej  
praxe psychiatrov na Slovensku
Vplyv atypických antipsychotík na sexuálnu funkciu u mužov 

psychoterapia
Rehabilita�ní metody zam!#ené na rozvoj dovedností lidí 
s kognitivním de� citem v d"sledku schizofrenie

Informácie & komentáre
Trestný �in „opilstvo“ z poh adu psychiatra 

  Psychiatria pre prax 
4 x ročne 
predplatné: 
12 €

inzertna stranaVia 
practica

www.solen.sk

 Preh�adové  lánky 
  Sú�asné kombinácie betablokátorov a diuretík v lie�be hypertenzie

  Crohnova choroba

  Bronchodilata�ná lie�ba chronickej obštruk�nej choroby p úc

 Téma roka 
  Rizikové faktory rozvoja aterosklerózy: lipidy a ich vz!ah k ateroskleróze

 Medziodborové konzílium   
  Neuropatická bolest – mechanizmus, p"í�iny a možnosti farmakoterapie

  Možnosti lie�by bolesti chrbta – 2. �as!

 Všeobecné lekárstvo 
  Insomnia v praxi všeobecného lekára

  farmakoekonomika 
  Preh ad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE 

– ramiprilom

5
2011

ISSN 1336-4790

ro ník 8.

Preh�adové  lánky 
Sú�asné kombinácie betablokátorov a diuretík v lie�be hypertenzie

  Crohnova choroba

Bronchodilata�ná lie�ba chronickej obštruk�nej choroby p úc

Téma roka
Rizikové faktory rozvoja aterosklerózy: lipidy a ich vz!ah k ateroskleróze

Medziodborové konzílium   
  Neuropatická bolest – mechanizmus, p"í�iny a možnosti farmakoterapie

Možnosti lie�by bolesti chrbta – 2. �as!

Všeobecné lekárstvo
Insomnia v praxi všeobecného lekára

farmakoekonomika 
Preh ad výsledkov vybranej farmakoekonomickej štúdie s inhibítorom ACE

– ramiprilom

Via 
practica

www.solen.sk

Preh�adové  lánky 

Superrezistentné baktérie: sme v preantibiotickej alebo  
v postantibiotickej ére?

Chronoterapia v lie be hypertenzi e

Farmakoterapia stabilnej angíny pektoris – aktuálny preh�a d

Výživové doplnky

Imunoglukán – imunomodulátor prírodného pôvodu so širokou  
možnos!ou využitia

Lieky & liekové skupiny

Ceftibutén v klinickej prax i

Medziodborové konzílium   

Možnosti využitia neuropsychologickej diagnostiky a rehabilitácie  
v praxi všeobecného lekára

Benigní hyperplazie prostaty, diagnostika a sou asná farmakologická  
lé ba

Sú asný poh�ad na formy a možnosti antikoncepci e

1
2011

ISSN 1336-4790

ro ník 8.

  Via practica 
6 x ročne 

predplatné: 

18 €

1

Paliatívna
medicína
a lie�ba
bolesti www.solen.sk

1
2011

ISSN 1337-6896

ro�ník IV.

Preh adové �lánky 

Transfúzní lé�ba u pokro�ile onkologicky nemocných pacient  – klinické  

a etické aspekty

Paliativní pé�e u terminálních stav  chorob motorického neuronu  

(amyotroÞcké laterální sklerózy, progresivní bulbární paralýzy 

a progresivní svalové atroÞe)

Diagnostika a zvládání deprese v terminálním stádiu nádorového  

onemocn!ní

Lé�ba migrény b!hem gravidity a kojení 

Boles" hlavy a sclerosis multiplex 

aktuality z farmakoterapie

Ketamín v lie�be bolesti 

pôvodné �lánky

Možné prístupy k skúmaniu kvality života u zomierajúcich pacientov  

a možnosti jej skúmania prostredníctvom McGillovho dotazníka

  Paliatívna medicína 
a liečba bolesti 
3 x ročne 

predplatné: 

9 €

Onkológia

www.solen.sk

1
2011

ISSN 1336-8176

ro�ník VI.

Preh adové �lánky
   Úloha patológa v biologickej lie�be zhubných nádorových ochorení 

   Cielená biologická lie�ba pri karcinóme p úc – aktuálny stav a perspektívy

   Biologická a cielená lie�ba urogenitálnych malignít

   Gastrointestinálne stromálne tumory 

   Biologická lie�ba lymfómov

   Biologická lie�ba a chronická myelocytová leukémia

   Kapecitabín a jeho význam v lie�be pokro�ilého HER2-pozitívneho karcinómu 

prsníka

   Protinádorová lie�ba u pacientov s hepatálnou insu� cienciou

Pôvodné �lánky & kazuistiky
   Pacientka s metastatickým adenokarcinómom hrubého �reva, lie�ená 

chemoterapiou v kombinácii s bevacizumabom 

Odborné podujatia
   12. Stredoeurópska konferencia o karcinóme p úc

   Správa z konferencie Aktuálne problémy v manažmente 

gastrointestinálnych malignít

  Onkológia 
6 x ročne 

predplatné: 

18 €

Urologie
PRO PRAXI

P�ehledové  lánky

Kombinovaná lé ba u symptom! dolních mo ových cest  

a benigní hyperplazie prostaty

Praktický p�ístup k pacientovi s kostními metastázami  

u urologických nádor!

Inkontinence mo i u žen – zásady a možnosti diagnostiky a lé b y

Inkontinence a menopauz a

Klinický význam histologických nález!  

po radioterapii karcinomu prostaty

Funk ní sexuální poruchy u že n

No ní inkontinence mo i u dosp"lýc h

Ve zkratce

Akutní stavy v urologi i

Sd"lení z praxe

Extraperitoneální laparoskopická radikální prostatektomi e

Leiomyosarkom skrot a

www.solen.cz

1
2011

ISSN 1213-1768

Ro ník 12.

�asopis je vydáván ve spolupráci se Sdružením ambulantních urolog 

z obsahu

  Urologie pro praxi 
6 x ročne 

predplatné: 

18 €

Interní

medicína

P�ehledové  lánky

Smíšená dyslipidemie – sou asné možnosti lé b y

Lé ba žilní tromboembolické nemoci u onkologických pacient !

Exacerbace chronické obstruk ní plicní nemoc i

Kašel – diferenciální diagnostika a možnosti lé b y

Strategie antikoagula ní a antiagrega ní lé by  

u kardiologicky nemocných

Obézní pacient v léka�ské ordinac i

Anemie v prax i

Nutri ní podpora u st�evních zán"t !

Mezioborové p�ehledy

Fytoestrogeny a jejich využití v menopauz e

Sd"lení z praxe

Streptococcus suis: p!vodce purulentních meningoencefalitid  

nejen ve veterinární oblasti

www.solen.cz

z obsahu

2011

PRO PRAXI

�asopis je p ipravován ve spolupráci se Sdružením ambulantních internist!

ISSN 1212-7299

Ro�ník 13

1

  Interní medicína 
pro praxi
11 x ročne 

predplatné: 

44 €

Neurológia

www.solen.sk

1
2011

PRE PRAX

ISSN 1335-9592

ro�ník XII.

Hlavná téma 

Hyperkinetické syndrómy 

Preh adové �lánky

Co je nového v terapii roztroušené sklerózy interferonem beta  
v �eské republice?
Novinky ve farmakoterapii demencí 
Akútne myelitídy – etiológia, diagnostika a lie ba 
Sou asné možnosti terapie Lennox-Gastautova syndromu 
Sandifer!v syndrom 

Z pomedzia neurológie

Nádory centrálního nervového systému u d"tí 

informácie z praxe

Komplikace perkutánní kyfoplastiky  
Spontánní nitrolební hypotenze 

  Neurológia pre prax 
6 x ročne 

predplatné: 

18 €

�asopis je vydáván s podporou �eské spole nosti klinické farmakologie �SL JEP 

a Slovenskej spolo nosti klinickej farmakológie.

Klinická
farmakologie
a farmacie

originální práce

Klinický efekt cyklosporinu u nemocných s revmatoidní artritidou  
a dalšími revmatologickými chorobami

Porovnání originálních a generických p�ípravk  karbapenemových  
antibiotik

téma !ísla – endokrinologie

Lé!ba r stovým hormonem v pediatrii. Historie a sou!asnos t

Subklinické tyreopati e

uzel štítné žlázy 

p�ehledové !lánky

Nový lék v symptomatické terapii roztroušené sklerózy mozkomíšní:  
4-aminopyridin (FAMPRIDINE – SR)

Perorálne antidiabetiká a ich vplyv na endotelovú dysfunkci u

Lé!ba migrény b"hem gravidit y

www.solen.cz

1
2011

ISSN 1212-7973

Ro!ník 25.

z obsahu

  Klinická farmakologie 
a farmacie 
4 x ročne 

predplatné: 

16 €

Praktické

lekárnictvo

Aktuální farmakoterapie

Hormonální substitu�ní terapie z pohledu endokrinolog a

Inkontinence mo�i u stárnoucího pacienta z pohledu urolog a

Menstrua�ní bolest i

Co nového v lé�b  hemoroid!  ?

Klinická farmacie

Co by m l lékárník v d t o lékových interakcích  

a nežádoucích ú�incích kardiovaskulární terapie

Farmaceutická technologie

Nové lé�ivé látky v magistraliter receptu"e III – klotrimazo l

Pro farmaceutické asistenty

Ch"ipka a sezonní respira�ní onemocn n í

Fytoterapie

Hoodia gordonii  – p"írodní anorektikum

Sociální farmacie

Psychologické aspekty práce lékárník a

www.solen.sk

1
2011

ISSN 1801-2434

Ro�ník 1.

Praktické

lekárnictvo

preh adové �lánky

Speci� cká antimykotika a jejich použití u vybraných patologických stav! 

Lé�iva s místním ú�inkem na choroby sliznice dutiny ústní 

Význam prevencie a ošetrenia zubného kazu v mlie�nom chrupe 

Sou�asnost registrovaných HPV vakcín 

S#ubná perspektíva anorektického ú�inku Hoodia gordonii 

Úskalí diagnostiky a lé�by erektilní dysfunkce 

Klinická farmácia

M "ení krevního tlaku 

nové lie�ivé látky

Kombinace niacinu s laropiprantem: další možnost ovlivn ní  

nejen dyslipidemie

Prasugrel – nový protidesti�kový p"ípravek  

Srovnání s klopidogrelem

Sitagliptin 

Pre farmaceutických laborantov

Atopická dermatitida a pé�e o atopickou pokožku 

www.solen.sk

1
2011

ISSN 1338-3132

Ro�ník I.

  Praktické lekárnictvo 
4 x ročne 

predplatné: 

12 €

inzertna stranaVaskulárna 

medicína

www.solen.sk

2011

ISSN 1338-0206

ro�ník III.

HLAVNÁ TÉMA 

Krvné došti�ky a cievna stena  

Funkcia krvných došti�iek vo vz ahu k cievnej sten e 

Trombocytóza a trombóza u myeloproliferatívnych ochoren í

Vrodené trombo� lné poruchy krvných došti�ie k

Monitorovanie protidošti�kovej lie�b y

Heparínom indukovaná trombocytopénia– kazuistik a

Pôvodné práce & kazuistiky

Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizik a

Spektrum

Klasi� kácia lymfedémo v

Švaj�iarsko – krajina s ve!   kou tradíciou angiológi e

Odborné podujatia   

Slovenský angiologický kongres 2010: na prahu dospelosti 

1

  Vaskulárna medicína 
4 x ročne 

predplatné: 

12 €

Záväzne si objednávam tieto časopisy (zaškrtnite Vašu objednávku): 

Objednávku zašlite na adresu:  SOLEN, s.r.o., Predplatné, Lovinského 16, 

811 04 Bratislava alebo e-mailom na: predplatne@solen.sk
Pediatria
PRE PRAX

Preh�adové  lánky

Primárna ciliárna dyskinézia  
(syndróm imotílnych cílií, Kartagenerov syndróm)
Poruchy vrozené imunity u d�tí 
Sou asnost registrovaných HPV vakcín 
Atopická dermatitida a pé e o atopickou pokožku 
Leukoencefalopatie – zriedkavé, ale závažné ochorenia bielej hmoty  
mozgu v detskom veku

Pôvodné práce 

Vplyv povinného skríningu sluchu u novorodencov  
na v asnú diagnostiku porúch sluchu na Slovensku

Kazuistiky

Od úrazu k cirhóze pe ene 

genetika naša každodenná

Juraj s hnedými škvrnami a podkožnými uzlíkmi  
mal náhle bolesti brucha...

www.solen.sk

1
2011

ISSN 1336-8168

Ro ník XII.

  Pediatria pre prax 
6 x ročne 

predplatné: 

18 €

Originální práce / Original articles

Dvouleté zkušenosti s transkutánní implantací aortální chlopn� (TAVI)  
v Komplexním kardiocentru Hradec Králové
Two years of experience with transcutaneous implantation of aortic valve 
in Cardiocenter Hradec Kralove

P ehledové !lánky / Review articles

Titanový stent – nová éra v interven!ní kardiologii  ?
Titanium stent – a new era in interventional cardiology ?

Troponin u akutního infarktu myokardu –  
zlatý standard, nebo dobrý sluha, ale špatný pán ?
Troponin in acute myocardial infarction – 
golden standard or good servant, but bad master ?

Elektrická kardioverze a de� brilac e
Electrical cardioversion and de� brillation

Kazuistiky / Case reports

Náhrada aortální chlopn� pro infek!ní  
endokarditidu u nemocné ve 27. týdnu gravidity
Emergent aortic valve replacement in a pregnant 
34-year-old with endocarditis

Obrazová kazuistika / Images in cardiology

Ad hoc implantace stent" Integrity do segmentárního uzáv�ru levé  
a kritické stenózy pravé v�n!ité tepny 5 F instrumentáriem z a. radialis
Ad hoc implantation of Integrity coronary stents to the left circum  ex 
CTO and right coronary artery critical stenosis using 5 F radial approach

Interven�ní
a akutní
kardiologie

www.solen.cz

2011

ISSN 1213-807X

1

INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 

AND ACUTE CARDIAC CARE Ro!ník / volume 10

z obsahu

Scopus, Bibliographia Medica �echoslovaca

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace �R

  Intervenční a akutní 
kardiologie 
6 x ročne 

predplatné: 

24 €

Dermatológia
PRE PRAX

Preh�adové  lánky
Mastocytózy – komplexný poh�ad na problematiku 
Aktuálna lie ba vonkajších genitálnych bradavíc 
Diagnostika a lie ba syndrómu diabetickej nohy 

Lieky & Liekové skupiny
Moderné kortikosteroidy v lie be kožných ochorení:  
mometazón furoát
P!ehled voln" prodejných p!ípravk# používaných  
p!i lé b" aft# a stomatitidy

téma roka
Choroby vlasov I  

Pôvodné práce & kazuistiky
Akutní generalizovaná pustulóza 
Bazocelulárny karcinóm kože s adnexálnou diferenciáciou – rozbor  
diagnostikovaných prípadov a preh�ad literatúry

www.solen.eu

1
2011

ISSN 1337-1746

Ro ník V.

  Dermatológia 
pre prax
4 x ročne 

predplatné: 

12 €

Podpis a pečiatka:

www.solen.sk

PRE PRAX

wwwwwww so.solenlen.sk

2012

ISSSN 1N 11337337337 17-174466

RoRo��níkník VI VI.

www.solen.sk

Časopis si môžete objednať:
www.solen.sk

predplatne@solen.sk

02/54 651 384 

1.  4 čísla časopisu + suplementy + možnosť riešenia autodidaktických testov 

akreditovaných SLK (8 kreditov za rok) a garantovaných SDS SLS

2.  prístup na www.solen.sk do on-line archívu všetkých doteraz vydaných článkov 

časopisu, vrátane aktuálneho čísla (prístupové údaje Vám budú zaslané po uhradení 

predplatného a zaregistrovaní sa na www.solen.sk)

3.  zľavu na účastnícky poplatok na Dermatológia pre prax – odborná konferencia pre 

dermatovenerológov – 2. ročník

Cena ročného 

predplatného je 12 € 
(vrátane poštovného a balného).

Predplaťte si časopis 

Dermatológia
PRE PRAX 
na rok 2012 a získate:


