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Stručný průvodce (nejen) pro lékaře

Co je onemocnění Epidermolysis bullosa congenita (EB)?
Jedná se o velice vzácné, dosud nevyléčitelné vrozené puchýřnaté onemocnění,
které se projevuje na kůži a sliznicích pacientů, včetně vnitřních orgánů. EB je geneticky
podmíněné – dědičné onemocnění. Patří k tzv. monogenně dědičným chorobám.
Onemocnění se dědí autozomálně dominantně nebo autozomálně recesivně, ale vzniká
i spontánními mutacemi. v současné době se rozlišují čtyři základní typy EB (simplex,
junkční , dystrofická a syndrom Kindlerové, který je vzácný). Rozlišujeme 32 podtypů EB.
Vadný gen způsobí, že kůže a sliznice se v různých vrstvách štěpí. Puchýře vznikají po
lehkém tlaku nebo i spontánně. EB se projevuje rozsáhlými defekty na kůži a sliznicích,
které se mohou hojit jizvením, dochází k srůstům prstů a dalším potížím. Postižení nehtů,
zubů, vlasů je v různém rozsahu. u pacientů s EB není postižen intelekt.
Tři typy EB (simplex, junkční a dystrofická EB) mají formy generalizované, ale
i lokalizované, mohou se projevit při narození, nebo později. Převážně lehčí formy EB se
projeví v batolivém nebo školním věku. Záludnost onemocnění tkví v tom, že projevy se
v průběhu života mění k lepšímu, ale i naopak potíže progredují. Závažnější průběh mají
většinou formy EB junkční a EB dystrofická, ale i generalizovaná EB simplex. u EB junkční
a dystrofické vznikají puchýře v hlubších vrstvách kůže a dochází k jizvení, polykacím
potížím (způsobeným stenózou jícnu), potížím s mikcí, defekací. Dlouhodobě špatně
ošetřované rány vedou až k sepsi nebo nemocem ledvin, srdce, prohlubuje se anémie,
osteoporóza, nutriční marasmus. Pacienti, pokud nejsou správně odborníky vedeni, jsou
podvyživení, mají těžkou anémií, osteoporózou, srůstají jim prsty, tuhnou velké i malé
klouby. Snadno přehlédnou karcinom kůže, který se u pacientů s EB vyskytuje 70 × častěji
než u běžné populace. Spinocelulární karcinom ohrožuje pacienta již kolem 20. roku věku,
lokalizován je zejména na akrech končetin. u pacientů s EB se setkáváme také s poruchou
růstu, poruchou hormonálního vývoje nebo s dilatující kardiomyopatií.
Mimo viditelné a klinické projevy trpí pacienti také po psychické stránce – osamocení,
nepochopení a častá bezradnost způsobují sociální vyloučení a mohou vést až k velmi
vážným psychickým potížím. Mají-li pacienti komplexní odbornou péči a dodržují
doporučení lékařů, mohou se dožít i vyššího věku kolem 50–70 let, založit si vlastní rodinu.

Co je EB Centrum ČR, jak může pacientům s EB pomoci?
Na světě žije asi půl miliónů lidí s EB, v Evropě je to 30 000 a v České republice asi 200
pacientů s EB. Aby se předcházelo komplikacím tohoto onemocnění, koncem 20. století
v pokrokových státech vznikla EB centra, která soustředí tým specialistů různých
odborností, kteří o pacienty pečují. Koncentrace pacientů se vzácným onemocněním je
efektivnější jak po stránce odborné, tak i ekonomické.
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EB Centrum ČR (www.ebcentrum.cz) je specializované pracoviště, které vzniklo v roce
2001 při Dětském kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno, v Dětské nemocnici
v Černých Polích. Jeho zakladatelkou je prim. MUDr. Hana Bučková, PhD., která se již
více než 20 let zabývá problematikou epidermolysis bullosa congenita (EB). EB Centrum
ČR je členem mezinárodní sítě EB center a klinických expertů www.eb-client.org. v roce
2012 Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo EB Centru ČR statut vysoce specializované
zdravotní péče o pacienty s epidermolysis bullosa congenita. EB Centrum poskytuje
péči i cizincům. v EB Centru v Brně působí mezioborový tým odborníků, který společně
poskytuje pacientům s EB komplexní klinickou péči tak, jak to vyžaduje toto vzácné
dědičné onemocnění. EB Centrum soustředí pacienty z celé ČR, proto specialisté vítají
komunikaci s lékaři z místa bydliště pacienta. EB Centrum pečuje o dětské pacienty
od novorozeneckého věku i o dospělé. Postupně se stabilizuje tým EB specialistů i na
pracoviště FN Brno pro dospělé v Bohunicích. EB Centrum je schopno stanovit přesnou
diagnózu již v novorozeneckém věku, kdy dítě s podezřením na EB leží na JIP Pediatrické
kliniky FN Brno a specialisté za ním dochází. Maminka se zacvičuje v ošetřovací technice,
seznamuje se s týmem specialistů, rodině pomáhají pracovnice DEBRA ČR. Jako jediné
pracoviště v České republice má EB Centrum dostupnou moderní diagnostiku, která
spočívá v současně moderních histologických metodách a v možnosti detekovat změnu
v genu, zodpovědném za vznik onemocnění u každého pacienta. Toto molekulárně
genetické vyšetření je vždy spojeno s genetickým poradenstvím nejen pro samotného
pacienta, ale i jeho příbuzné. Molekulárně genetické vyšetření pro častější typy EB
(simplex a dystrofická EB) jsou realizována ve FN Brno, pro molekulárně genetikou analýzu
nejvzácnějšího typu epidermolysis bullosa (junkční) využíváme spolupráci s EB Centrem
v rakouském Salzburgu.

Proč pacienta poslat do EB Centra ČR?
EB Centrum je jako jediné v ČR schopno stanovit současnými diagnostickými
metodami přesnou klinickou diagnózu EB již v novorozeneckém věku. Příbuzným pacienta
pak můžeme nabídnout preventivní vyšetření a odhalit zdravé přenašeče dispozice pro EB.
v případě plánování těhotenství může rodina využít cílené prenatální vyšetření EB u plodu
nebo u embrya po umělém oplodnění.
Tým specialistů zajišťuje pacientům komplexní péči, která spočívá v léčení příznaků,
ale hlavně v prevenci. Záleží na každé rodině, jak služby EB Centra využívá. u pacientů
s EB, kteří respektují doporučení lékařů, naučili se techniku moderního ošetřování ran,
vyvazování prstů, pravidelně cvičí, byl zaznamenán výrazný pokles bakteriální infekce na
kůži, zbavili se zápachu ran, nemají na kůži baktérie rezistentní na antibiotika, oddaluje se
srůst prstů, udržuje se pohyblivost kloubů. Velmi důležitá je u pacientů výživa, která má
zcela specifický řád. Komplexní péče snížila invaliditu pacientů, více pacientů je zapojeno
do pracovního procesu, dokončují střední nebo vysokou školu. EB Centrum FN Brno nabízí
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konzultace u všech výše uvedených odborníků včetně komplexního genetické poradenství
a prenatální i postnatální DNA analýzy EB.
Klinické EB Centrum úzce spolupracuje s DEBRA ČR, která sídlí v areálu Dětské
nemocnice FN Brno v Černých Polích.

Kdy poslat pacienta do EB Centra?
Do Klinického EB Centra v Brně by měl být odeslán každý pacient s podezřením na EB,
nebo i s klinicky stanovenou diagnózou. Přesné zařazení a určení typu EB je možno jen
pomocí moderních metod vyšetřením vzorků kůže a z krve. Proto je zbytečné pacientovi
odebírat vzorek kůže v místě bydliště. i odběr vhodného vzorku kůže (puchýře) vyžaduje
zkušenost lékaře.
Kontakt: hbuckov@fnbrno.cz | T: 532 234 536

Kdy a proč poslat pacienta na genetické vyšetření?
EB je dědičné onemocnění, proto vedle odborníků, kteří se zabývají diagnostikou
a léčbou nemoci, by měl každý pacient s EB a jeho rodina navštívit Oddělení lékařské
genetiky. Klinický genetik může na základě výsledků vyšetření vysvětlit rodině způsob
dědičnosti onemocnění a nabídnout preventivní vyšetření příbuzných a možnosti
prenatální diagnostiky. Přesný postup při vyšetření se v rodinách liší podle formy
onemocnění a vždy vyžaduje individuální genetické poradenství.
Kontakt: gaillyova@fnbrno.cz | T: 532 234 489, 532 234 490

Proč dbát na výživu u pacientů s EB?
Výživa pacientů s epidermolýzou je důležitou součástí komplexní léčby. Zvláště
u dětských a těžkých junkčních a dystrofických pacientů jsou komplikace spojené
s podvýživou nejzávažnější a je proto nutné tyto pacienty pravidelně sledovat. Tvorba
bolestivých puchýřů není jen problémem kůže, ale také sliznic dutiny ústní, jícnu
a dalších orgánů. Důsledkem pak může být dlouhodobě nižší příjem živin, který pak vede
k obtížnému hojení kůže, prohlubování komplikací malnutrice.
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Prevencí vzniku puchýřů na sliznicích zažívacího traktu je vhodná úprava stravy.
Konzistenčně tvrdá, výrazně kořeněná či příliš teplá strava může způsobovat podráždění
jícnu a vznik bolestivých puchýřů, které pacientům znemožňují mnohdy polknout vlastní
slinu a přijímat stravu v adekvátním množství. Takovýmto stavům je vhodné předcházet
úpravou stravy do mixované, pasírované či tekuté výživy.
Pacienti s EB potřebují kvalitní energeticky a nutričně bohatou výživu na kompenzaci
živin, které ztrácejí otevřenými ranami. Tělo má zvýšené nároky na dodávku živin
potřebných pro optimální hojení defektů, podporu imunitního systému a pro normální
funkce střev a předcházení zácpy.
Když běžná strava nestačí pokrýt nároky organizmu pacienta, je nutné užívat
sipping či modulární dietetika. Suplementa a sipping lze získat na předpis v nutriční
a gastroenterologické poradně.

Kdy volat specialistům EB Centra?
Potřebujete-li konzultovat předpis léků, léčebných prostředků, zhoršení projevů
onemocnění, očkování, nebo příznaky, které dosud pacient neměl, neváhejte kontaktovat
některého z odborníků EB Centra. Pokud má dítě s EB teplotu a klinický obraz neodpovídá
viróze nebo nejste-li si jistý, zda nachlazení léčit antibiotikem, rádi vám poradíme.
Prodiskutovat lze např. i přístup oblastní pojišťovny. Ceníme si také upozornění ze strany
ošetřujícího lékaře v místě bydliště, na vývoj zdravotního stavu či na problémy ve vztazích
v rodině pacienta s EB, které mohou mít na stav pacienta výrazný vliv.
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DERMATOLOG
Dermatolog koordinuje práci mezioborového týmu, který pečuje o pacienty od
novorozeneckého věku po dospělé. Jedná se převážně o ambulantní péči. Dermatolog
sleduje vývoj onemocnění, odebírá vzorek kůže k histologickému vyšetření, úzce
spolupracuje s histopatologem a molekulárním genetikem (biologem) a klinickým
genetikem při stanovování typu EB, komunikuje s rodinou pacienta, koordinuje vyšetření
pacientů u jednotlivých specialistů, sleduje nové diagnostické a léčebné trendy, které se
stále vyvíjejí. Jeho úkolem je sledovat i novinky v ošetřovací technice, řídí léčebné postupy
u pacientů s cílem oddálit trvalé následky onemocnění. Společně s DEBRA ČR organizuje
EB klinický den. Důležitá je i komunikace s jinými EB centry na světě. EB sestra názorně
předvádí techniku ošetření pacientům.

Dermatolog: prim. MUDr. Hana BUČKOVÁ, Ph.D., MUDr. Jana KÝROVÁ
Dermatologické EB sestry:
Eva Kittlerová, Jitka Slaměníková , Martina Svobodová, Naděžda Svobodová

Kožní ambulance:
Ordinační hodiny: pondělí 8.00–12.00 a 13.30–15.00 hodin
Místo: budova C, přízemí vlevo
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Objednání: telefonicky ve všední den mezi 7.00–8.00 hodinou
Kontakt: T: 532 234 533 | hbuckov@fnbrno.cz

7

Epidermolysis bullosa congenita (EB) a EB Centrum ČR

DĚTSKÝ GASTROENTEROLOG A NUTRIČNÍ TERAPEUT
Dětský gastroenterolog se stará o správnou výživu dítěte již od novorozeneckého
věku. Nároky na výživu se dynamicky mění s růstem dítětem, rozhodující je kvantita
i kvalita stravy. Vyvážená strava zahrnující všechny živiny, je potřebná k celkové tělesné
kondici a dobrému zdravotnímu stavu. Pacienti s velmi vážnými formami EB mají problémy
s příjmem přiměřené potravy, což je dáno různou kombinací faktorů, které na pacienta
působí, ať už se jedná o vnitřní příčiny (stupeň ústních, orofaryngeálních, jícnových
a gastrointestinalních komplikací, chronická zácpa a bolestivá defekace) nebo zevní
příčiny (dráždivá strava). Pokud není možno zajistit správnou výživu přirozenou formou, je
suplementována moderními preparáty výživy. Snahou pediatra a nutričního specialisty je
vysvětlit dětem a rodičům zmíněná rizika a prakticky vyřešit jejich problémy.

Dětský gastroenterolog: MUDr. Alena HAVLÍČKOVÁ
Nutriční terapeut DEBRA ČR
Nutriční poradna:
Ordinační hodiny: pondělí 13.00–15.00 (po předchozí domluvě)
Místo: interní ambulance č. 3 (budova G), FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Objednání: telefonicky nebo e–mailem alespoň měsíc předem
Kontakt: T: 532 234 318 (objednání přes kancelář DEBRA ČR) | nutricni@debra-cz.org
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GASTROENTEROLOG PRO DOSPĚLÉ PACIENTY S EB
V gastroenterologické a nutriční poradně jsou pacienti vyšetřeni zejména v případě
obtížného polykání, podvýživy a váhového úbytku. Základním antropometrickým
a biochemickým vyšetřením je stanovena závažnost malnutrice a její průvodní projevy
(anemie, osteoporoza, ovlivnění růstu). v indikovaných případech je provedena pasáž
jícnem s následnou konzultací intervenčního radiologa stran možnosti dilatace. z nutričních
intervencí je nejčastěji indikována doplňková enterální výživa formou sippingu, při
závažných jícnových stenozách pak úplná enterální výživy popíjením. k dilataci jícnu
jsou pacienti hospitalizováni na standardních lůžkách Interní gastroenterologické klinice,
při potřebě úplné parenterální výživy nebo k observaci po anestezii na metabolické JIP.
v indikovaných případech lze provést výživnou gastrostomii či jejunostomii.

Gastroenterologická a nutriční poradna: MUDr. Milan DASTYCH
Ordinační hodiny: úterý 9.00–12.00
Místo: poradna při Interní gastroenterologické klinice, pavilon X DTC, suterén
FN Brno–Bohunice, Jihlavská 20
Objednání: telefonicky nebo e–mailem
Kontakt: T: 532 233 475 | dastychm@fnbrno.cz
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HEMATOLOG PRO DĚTSKÉ PACIENTY
Hematolog v EB Centru koordinuje diagnostiku a léčbu anemií, poruchy hemostázy.
Nejčastějším problémem u pacientů EB je anemie, která vzniká v důsledku malnutrice
a malabsorpce, chronických krevních ztrát a chronických zánětů v rámci základního
onemocnění.
Dalším závažnějším problémem je i porucha koagulačních faktorů s rizikem
opakovaného krvácení a v těžších případech EB i riziko trombotických komplikací
v důsledku nižších hladin AT III , Proteinu C a Proteinu S. Hematolog spolupracuje zejména
s dermatologem , pediatrem a plastickým chirurgem a zajišťuje ev. substituci krevních
derivátů a transfuzních přípravků.

MUDr. Světlana KÖHLEROVÁ
Hematologická ambulance:
Ordinační hodiny: pondělí–pátek 8.00–12.00 a 13.00–14.30 hodin
Místo: Ambulance OKH, budova G, dv. č. 10
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Objednání: telefonicky
Kontakt: T: 532 234 510
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HEMATOLOG PRO DOSPĚLÉ PACIENTY
Hematologická péče je součástí komplexní terapie o pacienty s epidermolysis
bullosa stejně jak v dětském, tak i v dospělém věku. u pacientů s EB je nejčastějším
hematologickým problémem hypochromní anémie (nejčastěji způsobená nedostatkem
železa) z důvodu chronických krevních ztrát z otevřených defektů na kůži a sliznicích.
Hematologem je podle etiologie anémie navržena léčba, nejčastěji substituce preparáty
železa, v těžších případech i nutnost podání transfuze krve. Současně se hematolog
zabývá i poruchami koagulačních parametrů u pacientů s nejtěžšími formami EB, zajišťuje
a řídí léčbu a substituci krevními deriváty a transfuzními přípravky.

MUDr. Gabriela CHLUPOVÁ
Hematologická ambulance:
Ordinační hodiny: úterý 8.30–13.00 a 13.30–15.00
Místo: Ambulance OKH, dv. č. 12
Pavilon X DTC, 5. patro
FN Brno – Bohunice, Jihlavská 20
Objednání: telefonicky nebo e-mailem
Kontakt: T: 532 233 061, 532 232 631, 532 232 643, | gchlupova@fnbrno.cz
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REHABILITAČNÍ LÉKAŘ
Úkolem rehabilitačního lékaře v EB centru je posuzování motoriky pacientů s EB. Provádí
goniometrické vyšetření kloubní hybnosti se zvláštním zaměřením na drobné klouby
ruky. Kromě rozsahu hybnosti sleduje i funkční schopnosti rukou. Všímá si vznikajících
kontraktur, a indikuje preventivní opatření bránící jejich vzniku. Navrhuje krátkodobý
a dlouhodobý rehabilitační program s cílem zlepšení celkové tělesné kondice, korekce
vadného držení těla, zvýšení vitální kapacity plic a stimulace jemné i hrubé motoriky.
Žádoucí je také spolupráce s ostatními rehabilitačními lékaři, kteří přicházejí do styku
s pacienty s EB. k všeobecné informovanosti o rehabilitačních postupech při léčení dětí
s EB přispívá publikační, přednášková a osvětová činnost.

prim. MUDr. Radek BRAUNER | MUDr. Darja FIALOVÁ
Ambulance rehabilitace:
Ordinační hodiny: pondělí–pátek 7.30–14.30 hodin
Místo: ambulance Dětského rehabilitačního oddělení
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Objednání: není třeba
Kontakt: T: 532 234 239
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FYZIOTERAPEUT
Role fyzioterapeuta v EB centru spočívá v realizaci krátkodobého a dlouhodobého
rehabilitačního plánu u nemocných dětí, v edukaci a motivaci pacientů i rodičů
a v poskytování konzultačních služeb pro fyzioterapeuty spádových rehabilitačních
zařízení. Nezbytná je i publikace získaných zkušeností v odborném tisku, a taktéž
přednášková činnost na konferencích.

Patricie VOJKOVSKÁ, Dis. | Jana PAŘÍZKOVÁ, DiS.
Ordinační hodiny: pondělí–pátek 7.00–14.00 hodin
Místo: fyzioterapie je prováděna v rámci Dětského rehabilitačního oddělení
pavilon D, 1. PP – tělocvična, vodoléčba, magnetoterapie, laseroterapie, vyšetřovna II
pavilon G, 1. NP – tělocvična, individuální cvičebny, elektroléčba, vyšetřovna I
pavilon G, 1. PP – elektroléčba, magnetoterapie, individuální cvičebna
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Objednání: telefonicky
Kontakt:T: 532 234 603
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PLASTICKÝ CHIRURG
Plastický chirurg v EB Centru diagnostikuje, koordinuje a provádí chirurgické zákroky
dětí i dospělých. Pacienty pravidelně sleduje a kontroluje zejména vývoj rukou. Koordinuje
vyvazování a dlahování končetin. Chirurgické zákroky jsou indikovány a prováděny velmi
individuálně. Plastický chirurg úzce spolupracuje s dermatologem, fyzioterapeutem,
anesteziologem, histopatologem, onkologem, internistou, gastroenterologem a dalšími
odborníky centra.

prim. MUDr. Jitka VOKURKOVÁ, Ph.D. | MUDr. Olga KOŠKOVÁ
Dětská nemocnice, Černopolní 9,613 00 Brno
Děti i dospělí pacienti
Ordinační hodiny: úterý 9.00 –14.00 hodin
Jiné dny po individuální telefonické domluvě
Objednání: přes sestru, vždy v úterý a pátek 10 –13 hodin
Kontakt: T. 532 234 790
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OČNÍ LÉKAŘ
Úkolem oftalmologa je u větších dětí vyšetření visu a určení případné refrakční
vady, která nemusí souviset s celkovým onemocněním. Sleduje správné postavení
víček, případné zánětlivé změny na spojivce, erose rohovky, dostatek slz. Onemocnění
epidermolysis bullosa může způsobit oční léze na víčkách, spojivkách i rohovce. Zánět na
víčkách může vést k lagoftalmu, při kterém potom snadno vzniká expoziční keratitida. Při
postižení spojivek někdy dochází ke srůstům ve spojivkovém fornixu a vzniku symblefar.
Postižení rohovek a vznik erozí je bolestivé, po zhojení vznikají jizvy rohovky, které mohou
zhoršovat vidění.

prim. MUDr. Martin LOKAJ
Ambulance očního lékaře:
Ordinační doba: pondělí, úterý: 8.00–12.00 hodin (další dny dle domluvy)
Místo: budova C, podzemní podlaží
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Objednání: telefonicky mezi 13.00–15.00
Kontakt: T: 532 234 356, 358
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ZUBNÍ LÉKAŘ
Péče o mléčný i stálý chrup, správnou hygienu v dutině ústní u pacientů s EB je
specifická. Úkolem stomatologa je navodit správné hygienické návyky, řešit komplikace,
které nemoc přináší (zubní náhrady, rovnátka, vhodnou sanaci chrupu).

MUDr. Michaela FRIEDOVÁ
Stomatologická ambulance:
Ordinační hodiny: pondělí–pátek 8.00–14.00 hodin
Místo: ambulance v rámci Polikliniky Brno–Lesná
Halasovo nám. 1, 638 00
Objednání: telefonicky
Kontakt: T: 548 222 206
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ANESTEZIOLOG A ALGEZIOLOG
Anestesiolog doporučuje pacientům vhodné lékové formy k tlumení bolesti při
ošetřování ran v domácí péči a u zákroků v nemocnici. Na webových stránkách EB Centra
jsou uvedena pravidla šetrné celkové narkózy u pacientů s EB.
Velký důraz je kladen na léčbu akutní (pooperační) i chronické bolesti spojené
s tímto onemocněním. Chronická bolest vyžaduje navíc komplexní lékařský přístup.
Celkovému obrazu dominuje změna chování nemocného, který je depresivní, podrážděný,
unavený, zesláblý a může se cítit chronickým invalidou. Velmi často se jedná o výsledek
složitého procesu transformace právě původní neléčené nociceptivní bolesti do „bolesti
nenociceptivní“, která spočívá v kognitivním zpracování pocitu bolesti a jeho afektivně
motivačních důsledcích.

MUDr. Dagmar KREJČÍ
Ambulance léčby bolesti:
Ordinační hodiny: pondělí 12.00–16.00 hodin, středa 12.00–16.00 hodin
Místo: ambulance v rámci Kliniky dětské anestezie a resuscitace
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Objednání: telefonicky
Kontakt: T. 532 234 692
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KLINICKÝ GENETIK
Lékařská genetika je preventivní interdisciplinární obor, nabízející genetické
poradenství a genetická vyšetření rodinám s výskytem dědičných onemocnění, tedy
i EB. Klinická genetika se zabývá diagnostikou dědičných chorob a stará se také o jejich
medicínské, sociální a psychologické aspekty. Genetické poradenství je nezbytnou součástí
genetického vyšetření.
U EB stejně jako u ostatních dědičných chorob přistupuje další rozměr: potřeba
informovat další členy rodiny o jejich riziku a možnostech, jak toto riziko mohou
modifikovat. Jako je specifickým rysem genetické choroby její tendence vyskytovat se
v rodině opakovaně, je specifickým rysem genetického poradenství nejen zaměřovat se na
původního pacienta, ale také na členy jeho rodiny, a to současné, minulé i budoucí.

prim. MUDr. Renata GAILLYOVÁ, Ph.D.
Ambulance lékařské genetiky
Ordinační hodiny: pondělí–čtvrtek 8.00–12.00 hodin
lze domluvit i jiný čas individuálně pondělí až pátek 8.00–16.00 hodin
Místo: budova G, 3. nadzemní podlaží
Oddělení lékařské genetiky FN Brno
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Objednání: telefonicky
Kontakt: T: 532 234 489, 532 234 490 | gaillyova@fnbrno.cz
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GYNEKOLOG
Gynekologická péče pro pacientky EB centra FN Brno je zajištěna na Gynekologickoporodnické klinice FN Brno Bohunice. Kromě běžného poradenství u pacientek s EB
je nedílnou součástí i realizace neinvazivní a invazivní prenatální diagnostiky v Centru
prenatální diagnostiky GPK FN Brno. Pracoviště spolupracuje s Oddělením lékařské genetiky
FN Brno a CMBGT IHOK FN Brno. Provádí rutinně screeningová vyšetření v těhotenství,
specializovaná ultrazvuková prenatální vyšetření plodu i odběry choria nebo plodové vody
pro potřeby prenatální DNA analýzy EB. Prenatální diagnostika může být využívána jak pro
rodiny s EB u předchozího dítěte nebo jednoho z rodičů, tak pro jejich další příbuzné se
zvýšeným rizikem EB u plodu. Pro EB pacientky je zajištěna specializované péče při porodu.
Na GPK FN Brno lze také získat potřebné informace o možnostech asistované reprodukce
a preimplantační genetické diagnostiky EB, případně využít Centrum asistované
reprodukce FN Brno v případě plánování umělého oplodnění.

MUDr. Romana GERYCHOVÁ
Místo: Gynekologicko–porodnická klinika
FN Brno – Nemocnice Bohunice, Jihlavská 20
Kontakt: T: 532 238 377 nebo 813 | gerychova@fnbrno.cz
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PSYCHOLOG
Psycholog zajišťuje péči o pacienty s EB a jejich rodiny po psychické stránce, která se
výrazně spolupodílí na celkovém stavu pacienta.
Péče je poskytována formou psychologického poradenství (hledání optimálního
způsobu, jak zvládnout obtíže, které se v průběhu života dítěte objevily – jak si poradit
s určitou situací, jak s dítětem hovořit o jeho nemoci, v případě neobvyklého chování
dítěte, atd.) nebo psychoterapie (působení na prožívání či chování prostřednictvím
rozhovoru založeným na důvěře, otevřenosti a individuální aktivitě).
Častými tématy jsou: potíže v základní nebo mateřské škole, potíže s vylučováním,
osamostatňování od rodičů, únava nebo nechuť k léčebné péči, vztahy, …

Mgr. Lenka TŘÍLETÁ
Místo: budova K, přízemí, vedle kanceláře DEBRA ČR
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Objednání: telefonicky nebo e–mailem
Kontakt: T: 775 603 300 | trileta.lenka@gmail.com
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SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Nezastupitelná úloha sociálních pracovnic v EB Centru spočívá v komunikaci s pacienty
s EB a jejich rodinami, ale též s ostatními specialisty EB Centra. v době hospitalizace pacientů
na JIP, kožním oddělení či oddělení rekonstrukční chirurgie FN Brno se stávají prostředníky
i partnery zdravotníků EB Centra. Dospělé pacienty doprovází při hospitalizaci, s dětmi
tráví jejich dlouhý volný čas na oddělení.
Sociální pracovnice DEBRA ČR zprostředkovávají pacientům s EB nové informace
z oblasti dávek sociálního zabezpečení a činnosti sociálních služeb v ČR, dále předávají
rodinám s EB kontakty na ostatní pacienty a rodiny žijící s EB a to z důvodu možnosti
předání cenných praktických zkušeností a sdílení starostí i radostí stejného charakteru.

Mgr. Lada DLAPKOVÁ | Anita GAILLYOVÁ
Kontaktní hodiny: pondělí, úterý a čtvrtek 8.00 –15.00, středa 8.00–17.00 hodin
pátek – terénní služba
Místo: kancelář DEBRA ČR, budova K, přízemí
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Kontakt: T: 532 234 318, 773 682 299

ZELENÁ BEZPLATNÁ TEL. LINKA: 800 115 573
(každé pondělí a středu od 8.00–15.00 hodin)
lada.dlapkova@debra-cz.org
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HISTOPATOLOG
Histologická diagnóza je podmíněna správným odběrem vzorku kůže, šetrným
zpracovávání materiálu a zkušenostmi histopatologa. Dva vzorky odebraného materiálu
jsou vyšetřeny elektronovým mikroskopem a imunohistochemickými metodami– pomocí
protilátek proti jednotlivým komponentám dermopeidermální junkce, které vedou
společně s klinickými údaji k stanovení typu EB a vyloučení jiných puchýřnatých
onemocnění u dětí. Molekulární biolog pak vychází z takto stanovené diagnózy.

Prim. MUDr. Karel VESELÝ Ph.D. | Mgr. Marcela VESELÁ
Laboratoř histopatologa:
Kontaktní hodiny: v pracovní dny od 7.00–15.30 hodin
Místo: I. patologicko–anatomický ústav
FN u sv. Anny a LF MU Brno,
Pekařská 53, 656 91 Brno
Kontakt: T: 543 183 220, 543 183 219 (sekretariát) | karel.vesely@fnusa.cz
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MOLEKULÁRNÍ GENETIK
Molekulární biologie je poměrně mladý avšak bouřlivě se rozvíjející vědní obor. Své
uplatnění nachází ve všech oblastech moderní medicíny. Molekulární genetika se zabývá
diagnostikou dědičných onemocnění na úrovni molekul deoxyribonukleové kyseliny
(DNA) nebo ribonukleové kyseliny (RNA). Jejím cílem je odhalit poruchy v sekvenci
DNA, které vedou k chybné genetické informaci a k následné manifestaci onemocnění.
DNA diagnostika je u rodin se závažným kožním onemocněním nejnovější vyšetřovací
metodou. u pacientů potvrdí s konečnou platností klinickou diagnózu a u rodinných
příslušníků dokáže odhalit přenašeče onemocnění do dalších generací. v neposlední řadě
lze u těhotných žen z rizikových rodin včas odhalit riziko EB u plodu. DNA analýza vychází
ze znalostí genů kódujících proteiny kožní tkáně. Diagnostika je založena na přímých
molekulárně biologických metodách, jejímž výchozím bodem je namnožení úseků genu
a kontrola správnosti jeho sekvence. k vyšetření je zapotřebí jednorázově odebrat asi 5 ml
krve. z leukocytů periferní krve se izoluje DNA, na které se vyšetření provádí. Molekulárně
genetické vyšetření simplex a dystrofické formy zajišťuje Centrum molekulární biologie
a genové terapie, IHOK, FN Brno. DNA analýza junkční formy, která se vyskytuje u pacientů
v malém procentu, se provádí v EB Haus v Salzburku.

RNDr. Lenka FAJKUSOVÁ, CSc. | Mgr. Lenka KOPEČKOVÁ, Ph.D.
Kontaktní hodiny: v pracovní dny 7.00–15.30 hodin
Místo: pavilon L, 2. n. p., Centrum molekulární biologie a genové terapie, IHOK, FN Brno
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Kontakt: T: 532 234 625 | lfajkusova@fnbrno.cz
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Co je DEBRA ČR, k čemu slouží?
Lékaři v EB Centru úzce spolupracují s organizací DEBRA ČR, jejímž mottem je
pomáhat lidem s EB prožít co nejvíce a trpět při tom co nejméně.
DEBRA je název organizace, která vznikla před více než třiceti lety ve Velké Británii,
a která se jako první a jediná začala zabývat pomocí lidem se vzácnou vrozenou vadou
kůže epidermolysis bullosa congenita a jejich rodinám. Slovo DEBRA znamená Dystrophic
epidermolysis bullosa Research Association. Na první pohled by se mohlo zdát, že
organizace poskytuje služby pouze pacientům s dystrofickou formou, ale není tomu tak.
DEBRA ČR nyní sdružuje všechny pacienty s EB z České republiky a název organizace má
pouze historický základ.
DEBRA ČR (www.debra-cz.org) vznikla v roce 2004 při Dětském kožním oddělení FN Brno
jako 32. organizace DEBRA ve světě a hned po svém vzniku se zařadila do mezinárodního
uskupení DEBRA International. DEBRA ČR je nezisková organizace nabízející služby všem
pacientům s EB a jejich rodinám, kteří žijí v ČR.

Poslání a cíle DEBRA ČR
Posláním DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným vrozeným
puchýřnatým onemocnění Epidermolysis bullosa congenita (EB) aneb nemocí motýlích
křídel a jejich rodinám. DEBRA ČR sídlí ve FN Brno při Dětském kožním oddělení Pediatrické
kliniky a úzce spolupracuje s Klinickým EB Centrem. Propojení Klinického EB Centra
s DEBRA ČR je pro pacienty s EB velmi efektivní a nezbytné. Neméně důležitá je i vzájemná
propojenost s ostatními odborníky – pediatry, revizními lékaři apod.
Aktivity DEBRA ČR směřují k tomu, aby lidé a rodiny žijící s EB nebyli ve své obtížné
sociální situaci na základě svého znevýhodnění izolováni a dokázali čelit tíživé ekonomické
situaci, velkým psychickým a sociálním problémům. Cílem je pomoci prosazovat a hájit
zájmy pacientů s EB, zabezpečovat jejich informovanost a spolupracovat s vládními
a krajskými úřady. Nabídku sociálních služeb tvoří odborné sociální poradenství, poskytnutí
krizové intervence, doprovod na vyšetření, zprostředkování kontaktů mezi uživateli služeb
DEBRA ČR, výživové poradenství atd.
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Některé z aktivit DEBRA ČR:

•
•
•
•
•

Sdružujeme nemocné s EB a rodiny, kde žije takto nemocný člen
Pořádáme každoroční konferenci DEBRA ČR a ozdravné pobyty pro pacienty s EB
Spolu s Klinickým EB Centrem organizujeme tzv. Klinický den
Poskytujeme odborné sociální a výživové poradenství
Prostřednictvím veřejné sbírky nabízíme přímou finanční podporu a pomoc
nemocným s EB

•
•
•

Realizujeme různé benefiční a fundraisingové akce v průběhu roku
Vydáváme informační letáky a brožury o problematice EB
Prostřednictvím osvětové kampaně 12plus12 se snažíme o osvětu onemocnění EB

Alice BRYCHTOVÁ, DiS. – ředitelka organizace
Místo: kancelář DEBRA ČR, budova K, přízemí
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9
Kontakt: T: 532 234 318, 773 628 299
alice.brychtova@debra-cz.org
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Snažíme se zapojovat lidi s EB do plnohodnotného života
V roce 2014 oslaví DEBRA ČR deset let svého působení. Toto období přineslo pacientům
s EB několik zásadních změn, které výrazně zvyšují kvalitu jejich životů. DEBRA ČR spolu
s EB Centrem reflektují změny v oblasti celosvětového vědeckého výzkumu EB. Naší
snahou je zajištění nejlepší dostupné zdravotní péče pro pacienty s EB. Díky společným
aktivitám se v roce 2013 podařilo docílit významné změny u zdravotních pojišťoven, které
začaly proplácet vhodný ošetřovací materiál pro nemocné s EB. DEBRA ČR dále zajišťuje
celou řadu služeb pro pacienty i jejich rodiny.
Před deseti lety se nám ani nesnilo, že se nám podaří zajistit ošetřovací materiál pro
nemocné s EB v takovém rozsahu a kvalitě, jako je tomu dnes. Dnes mají pacienti dostatek
ošetřovacího materiálu, který hradí zdravotní pojišťovny nebo DEBRA ČR prostřednictvím
dárců. Kvalita každodenního ošetřování u pacientů výrazně vzrostla. Pacienti sami dbají na
prevenci a správnou výživu.
EB Centrum se od svého založení rozrostlo z původních 5 lékařských odborníků na
současných 19 včetně sociálního pracovníka a psychologa. Naší vizí je zapojení nemocných
s EB do klinických studií, které by přinesly radikální zlepšení jejich stavu. To s sebou ponese
obrovské náklady, úsilí a práci.
Cílem této brožurky je podat základní informaci lékařům o onemocnění epidermolysis
bullosa congenita, smyslu EB Centra a DEBRA ČR. Součástí brožurky jsou kontakty na
jednotlivé specialisty. Budeme velmi rádi, pokud obsah brožurky prohloubí spolupráci
mezi lékaři z místa bydliště se specialisty EB týmu, neboť společným cílem je pomoc
pacientům s EB a jejich rodinám v jejich nelehkém osudu.
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