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Nejčastěji bývají postiženy děti, dospívající 

a mladší dospělí, odhady výskytu se pohybují 

mezi 4 a 10 %. Bradavice různého typu se vy-

skytují především na kůži rukou, loktů, cho-

didel, kolen, obličeje nebo na sliznici, hlavně 

v oblasti genitální či anální. Může se jednat 

o izolované menší útvary, které působí jen es-

tetické problémy, ale v některých případech 

mohou být bradavice mnohočetné nebo splý-

vat do rozměrných útvarů, jež mohou působit 

výrazné obtíže (např. condylomata accuminata 

v oblasti genitálu či konečníku).

KLINICKÉ PROJEVY
Rozeznáváme několik typů bradavic, které 

se liší tvarem, predilekční lokalizací, a souvisí 

i s typem HPV, který infekci vyvolal. Rozlišuje se 

několik základních typů:

Verruca vulgaris („vulgární“ bradavice) je 

běžným typem. Vyskytuje se jednotlivě, nebo 

ve skupinách. Povrch je zpočátku hladký, poz-

ději zrohovatělý. Nejčastější lokalizace je na 

kůži rukou. 

Verruca plantaris (plantární bradavice): hy-

perkeratotické útvary na chodidlech (v místech, 

vystavených tlaku), popřípadě na  dlaních. Ros-

tou do hloubky a jsou bolestivé na tlak. Snadno 

se šíří a recidivují. 

Verruca plana (plochá bradavice): ploché 

papuly o průměru několika milimetrů, barvy 

běžné kůže, popřípadě světle žluté. Mohou být 

mnohočetné, postihují oblast obličeje, ale i krk 

a další lokality. Vyskytují se především u mlad-

ších jedinců. Nejčastěji se tvoří na tvářích, na 

bradě a na spáncích. 

Verruca fi liformis (střapcovitá, fi liformní 

bradavice): papilomky s rozeklaným povrchem, 

vyskytují se na obličeji, především v oblasti rtů, 

a očních víček. 

Condylomata accuminata (genitální/anál-

ní kondylomata) se vyskytují v oblasti genitální 

a anální, např. na vulvě, vnitřním listu předkož-

ky, kolem análního otvoru apod. Projevují se 

jako drobné rozeklané světle růžové papulky, 

splývající do větších květákovitých útvarů.  

PŘÍČINY VZNIKU
Jak již bylo uvedeno, příčinou vzniku brada-

vic jsou viry ze skupiny HPV. Tyto viry pronikají 

do epiteliálních buněk epidermis či sliznice, 

v kterých způsobují proliferaci (zmnožení) s ná-

slednou tzv. papilomatózou – tvorbou kožních 

nebo slizničních uzlíků či hrbolků různého tvaru 

(liší se podle typu viru, který proliferaci způsobil). 

Různé typy bradavic jsou způsobené různými 

kmeny HPV. Například HPV 1 způsobuje brada-

vice plantární, typ 2 je původcem veruccae vul-

gares, fi liformních a plantárních bradavic, typ 3 

je příčinou plochých bradavic, zatímco typy 6 a 

11 způsobují přibližně 90 % kondylomat v kraji-

ně genitální a anální. HPV typu 16 a 18 jsou příči-

nou prekanceróz v oblasti děložního hrdla; tyto 

typy HPV způsobují také vznik kondylomat. 

Infekce HPV se přenáší z člověka na člověka 

kontaktem s infi kovanou plochou a virus vni-

ká do kůže či sliznice především porušeným 

povrchem (např. macerovanou kůží ve vlhkém 

prostředí). Klinické projevy se objeví po uplynutí 

inkubační doby (řádově týdny až měsíce). Míra 

nakažlivosti při kontaktu s HPV, resp. pomnožení 

viru a manifestaci klinických projevů (množení 

bradavic, ale i jejich mizení) závisí významně na 

stavu imunity. 

TERAPIE 

Volba léčebné metody se odvíjí od typu posti-

žení, lokalizace, rozsahu, stavu imunity pacienta 

a dalších okolností. Existuje celá řada terapeutic-

kých postupů, specifi ckých pro určité typy brada-

vic. Uvádíme přehled některých možností.

Chirurgická terapie – kompletní chirurgic-

ké odstranění se používá především u rozsáhlých 

kondylomat v perianální a perigenitální lokalitě. U 

vulgárních, fi liformních bradavic a menších kondy-

lomat je možné odstranění exkochleační lžičkou.  

Kryoterapie – zmražení léze, např. tekutým 

dusíkem, se používá např. při terapii plantár-

ních a vulgárních bradavic a kondylomat. 

Diatermokoagulace – s použitím různě 

formovaných nástavců – se používá u vulgár-

ních bradavic na chodidlech a na rukou. 

Jiné možnosti představuje laserová léčba 

s použitím CO
2
 laseru a tzv. fotodynamická 

terapie, která způsobuje lokální vznik volných 

radikálů a destrukci bradavic.

Keratolýza (změkčení rohovinové vrstvy 

kůže) – u vulgárních a plantárních bradavic lze 

užít např. roztok či mast s obsahem kyseliny 

salicylové, na ploché bradavice roztoky s kyseli-

nou salicylovou, tretinoinem či resorcinem. 

Imiquimod a podofylotoxin se užívají k léčbě 

kondylomat. 

K léčbě verruca vulgaris se užívá též cytostati-

kum fl uorouracil v roztoku. K dalším moderním 

léčebným možnostem terapie bradavic patří in-

terferony a retinoid druhé generace acitretin. 

Tradičním prostředkem lidové medicíny je 

např. lokální aplikace přípravků s obsahem extrak-

tu z léčivé byliny bradavičníku. Bradavice mohou 

zmizet také spontánně – některé statistiky uvádě-

jí, že takto se samovolně vyhojí až 50 % bradavic. 

Rozhodnutí, jakým způsobem léčit konkrétní 

typ bradavice, je vhodné ponechat na derma-

tologovi, který podle typu, lokalizace a rozsahu 

léze, popřípadě i podle stavu imunity, zvolí nej-

vhodnější způsob léčby. Lékař také diferenciálně 

diagnosticky odliší bradavice od jiných kožních 

lézí, které svou podobou mohou bradavice při-

pomínat.

K prevenci bradavic patří hygienická opatření 

a adekvátní péče o kůži. Nebezpečná je například 

chůze naboso ve společných vlhkých prostorách 

(umývárny, koupaliště), zvláště, pokud je integri-

ta kůže nohou porušena. K prevenci kondylomat 

můžeme řadit i aplikaci vakcíny proti HPV typu 6, 

11, 16 a 18. 
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Bradavice (veruccae) patří mezi postižení 

kůže, v některých případech i sliznic, 

způsobené infekcí lidskými papilomaviry 

(HPV). Jsou to různě formované benigní 

nádorky, které mohou podle typu, lokalizace 

a rozsahu v různé míře zhoršovat kvalitu 

života. Proto je potřebné tomuto problému 

věnovat adekvátní odbornou pozornost. 
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