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Aktivní přístup v hojení chronických ran
navzdory pokrokům v moderní medicíně je osud pacientů 
s komplikovanou akutní ránou a chronickými kožními defekty 
často krutý. Kvalita života těchto nemocných je po dlouhou 
dobu snížena již v důsledku samotné přítomnosti defektu. 
nemocní jsou navíc opakovaně konfrontováni s reálnými mož‑
nostmi léčby, které nám poskytuje současná medicína, bývají 
ohroženi ztrátou končetiny a progresí základního onemocně‑
ní do pokročilejšího stadia. 

Ke zlepšení situace těchto pacientů 
by v řadě případů pomohlo, kdy‑
by provedení potřebného zákroku 
nebo změna léčby přišly dříve, než 
tomu doposud často bývá. Jsem pře‑
svědčen o tom, že k léčbě kožních 
defektů a přidružených onemocně‑
ní je zapotřebí se stavět více aktivně. 
Aktivní postup zdravotníků by měl 
být následován aktivním přístupem 
pacienta, včetně jeho rodiny. Tento 
způsob práce umožní dostat pod 
kontrolu nejen chronickou ránu, ale 
také lépe stabilizovat a léčit základní 
chronické onemocnění, které s per‑

sistencí kožních defektů úzce sou‑
visí. Nehojící se rána bývá totiž ve 
většině případů důsledkem jiných 
závažných chorob, jako jsou napří‑
klad chronická žilní insuficience, 
diabetes mellitus, zhoubné nádory 
či ateroskleróza tepen dolních kon‑
četin a imobilita.

Druhy „aktivního krytí“
Léčba tzv. vlhkým krytím a další‑
mi moderními technologiemi hoje‑
ní ran přináší pacientům mnoho 
výhod. Kromě rychlejšího hoje‑
ní rány je pro nemocné důležitý 

i menší počet převazů a zmen‑
šení bolesti při provedení převa‑
zu samotného. Krytí podporující 
tzv. aktivní léčbu rány se používají 
ve světě přibližně od počátku toho‑
to desetiletí. Pod pojmem „aktivní 
krytí“ se rozumí fakt, že obvazový 
materiál je schopen aktivně měnit 
a zlepšovat podmínky pro nastole‑
ní hojení zvyšováním koncentrace 
růstových faktorů nebo poklesem 
aktivity proteáz na spodině rány. 
Využívají se k tomu materiály na 
bázi regenerované oxidované celu‑
lózy, kolagenu (a stříbra), polyhyd‑
ratovaných PHI‑5 ionogenů, chito‑
sanu a látky snižující pH na spodině 
rány atd. K dispozici jsou také kry‑
tí a gely zvyšující obsah růstových 
faktorů jejich přívodem zvenčí – 
např. rekombinantního lidského 
destičkového růstového faktoru 
(rhPDGF). Dalšími členy skupiny 
aktivních obvazů jsou terapeutická 

krytí obsahující kultivované lidské 
fibroblasty (mimobuněčnou hmo‑
tu a biodegradabilní kostru) nebo 
bioinženýrsky vyrobené kožní ště‑
py. Skutečný význam pro široké vy‑
užití uvedených materiálů v praxi 
ukáže blízká budoucnost. 

Prevence chronických ran 
u rizikových pacientů
Často používaným termínem 
je v současnosti také tzv. aktiv‑
ní uzávěr rány. Používá se zejmé‑
na v návaznosti na lokální léčbu 
rány podtlakem (TNP), u nás více 
známou jako V.A.C. terapie. Při je‑
jím nasazení vede podtlak, kromě 
jiného, ke stimulaci růstu granula‑
cí a ke zmenšování plochy defektu 
aktivní kontrakcí okrajů rány. 

„Aktivní přístup“ v komplexní 
péči o pacienty s nehojící se ránou 
by měl mít daleko širší význam. 
Kromě aktivního přístupu k dia‑

gnostice, léčbě i prevenci vzniku ran 
s komplikovaným průběhem hoje‑
ní je nutné přimět k lepší spoluprá‑
ci i pacienty. V ideálním případě, 
kdy funguje včasný záchyt nemoc‑
ných s rizikem poruchy hojení ješ‑
tě před vznikem kožního defektu, 
by bylo možné snížit výskyt chro‑
nických ulcerací velkých rozměrů, 
které reagují pomalu a neochotně 
i na adekvátní léčbu. Důležitá je zde 
spolupráce s fyzioterapeuty a ergo‑
terapeuty, kteří jsou schopni s před‑
stihem pomoci pacientovi vyrovnat 
se s vlastním handicapem. Včasná 
nutriční intervence pomůže orga‑
nismu rychleji regenerovat své síly 
a nastartovat hojení.

nutnost správné diagnózy 
Často jsme svědky toho, že se v prů‑
běhu léčby nepočítá s dynamikou 

C2Dokončení na str. 

Telemedicína zefektivní péči 
o chronické defekty C2
Jako příklad efektivního využi‑
tí moderních technologií při léčbě 
chronických ran může posloužit 
systém terénní péče využívaný 
v dánském Soenderjyllandu.

Význam výživy 
a hojení ran C3
„U nemocných s chronický‑
mi ranami je třeba brát v úvahu 
vždy celkový stav pacienta včet‑
ně jeho výživy,“ říká MUDr. Zuza‑
na Grofová.

Autologní fibroblasty 
v léčbě těžkých vředů C7
Na stránkách časopisu Wound 
Repair and Regeneration upozor‑
ňují italští odborníci na to, že po‑
užití autologních fibroblastových 
štěpů u chronických diabetických 
defektů je dobrou alternativou 
používané terapie.
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onemocnění, případně jinou etiologií kož‑
ního defektu. Jako modelový příklad může 
posloužit pacient‑diabetik s bércovým vře‑
dem primárně žilní etiologie, který byl 
léčen dlouhou dobu pomocí moderních 
krytí a kompresivních bandáží. Obtížně 
se pohyboval, přesto si nestěžoval na klau‑
dikace, které by ho výrazněji omezovaly. 
Defekt dlouhodobě stagnoval navzdory 
správné lokální terapii. Až při jedné z kon‑
trol na ambulanci bylo zjištěno, že část 
defektu znekrotizovala. Příčinou byl sub‑
akutní uzávěr stehenní tepny postižené ate‑
rosklerózou. Po revaskularizaci a provede‑
ném debridementu se lokální nález zlepšil 
a defekt se začal hojit. Z aktivního diagnos‑
tického přístupu tak mohou v těchto pří‑
padech profitovat zejména pacienti s dia‑
betem. Včas provedený revaskularizační 
výkon může totiž zabránit rozvoji neho‑
jícího se kožního defektu, případně jeho 
vznik oddálit.

Klíč od bludného kruhu
Dlouhodobě stagnující rány bývají pro 
zúčastněné často zdrojem frustrace. Pokud 

Aktivní přístup…
Dokončení ze strany C1 nedojde v průběhu šesti týdnů adekvát‑

ní léčby ke zlepšení lokálního nálezu, 
je na místě provést rozvahu nad další 
strategií. Chronická rána může skrý‑
vat infekci a malignitu nebo může mít 
jinou etiologii než původně zvažova‑
nou. I když se v praxi v těchto přípa‑
dech setkáváme spíše s nihilismem 
nebo pasivním zkoušením a čekáním 
na efekt jiné léčby, aktivní přístup a eli‑
minace možných příčin dosavadního 
neúspěchu jsou klíčem k tomu, jak pro‑
tnout bludný kruh a dosáhnout změny 
ve vývoji rány. 

Pokud chceme zásadně zlepšit péči 
o pacienty, je nezbytná výchova dal‑
ších odborníků na problematické hoje‑
ní z řad lékařů i sester a efektivní spolu‑
práce s ostatními zkušenými pracovišti 
v regionu, domácí péčí a odděleními 
následné péče. Proto je důležité, aby 
se zvýšil počet vysokoškolsky i středo‑
školsky vzdělaných zdravotníků, kteří 
zvládnou aktivní ošetřování nehojících 
se ran moderními postupy. 

MUDr. Jan Stryja, 
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie,

Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec

RANDE odborníků na léčbu ran
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie nemocnice Podlesí bylo hlavním ini‑
ciátorem setkání pod názvem „rAnDE 2007“, během nějž se v ostravském 
hotelu Atom 7. září setkaly přes dvě stovky odborníků na léčbu kompliko‑
vaných a chronických ran. 

Na konferenci s mezinárodní účastí, kona‑
né pod záštitou České společnosti pro léč‑
bu rány a České lékařské komory, zazněly 
téměř tři desítky příspěvků sester i lékařů, 
kteří se problematice komplikovaného hoje‑
ní ran aktivně věnují. Cílem setkání RAN‑
DE 2007 bylo zlepšit povědomí zdravotní‑
ků o moderních trendech v ošetřování ran 
a vyzdvihnout aktivní přístup v diagnosti‑
ce, léčbě i prevenci vzniku ran s kompliko‑
vaným průběhem hojení. S aktivním pří‑
stupem ze strany zdravotníků úzce souvisí 
i snaha přimět pacienty k lepší spolupráci. 

Nosnými tématy byly efektivní debri‑
dement rány, používání moderních krytí, 
která aktivně zlepšují podmínky pro hoje‑

ní na spodině rány, a multioborová spolu‑
práce při léčbě pacientů s chronickou kon‑
četinovou ischémií. Podařilo se tak vytvořit 
pestrý program, jenž vyvolal příznivý ohlas 
u posluchačů i přednášejících. 

Vodním skalpel v praxi
Nemocnice Podlesí patří už několik let 
k propagátorům moderních způsobů léč‑
by ran. „Používáme speciální materiály, kte‑
ré zlepšují prostředí v ráně a urychlují její 
hojení. Do léčby zapojujeme další specialisty 
a naučíme pacienta, co pro sebe může sám 
udělat,“ doplnil MUDr. Jan Stryja, který se 
problematice špatného hojení ran dlouho‑
době věnuje. Jako jediná v republice používá 
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Nemocnice Podlesí při čištění chronických 
i komplikovaných ran vodní skalpel. Účast‑
níci RANDE 2007 se tak, kromě zkušeností 
s působením vodního skalpelu na rány, moh‑
li dozvědět například i o používání larev či 
bezbuněčné prasečí xenodermis. Mezi pre‑
zentace s největším ohlasem se zařadily pří‑
spěvky Dr. Adama Freye z Rakouska, který 
se věnoval hydrochirurgii a využití Versajetu 
v debridementu komplikovaných akutních 
a chronických ran, a MUDr. Karla Novot‑
ného z Kliniky kardiovaskulární chirurgie 
FN Motol, jenž prezentoval možnosti použi‑
tí larvální terapie jakožto biologického deb‑
ridementu nekrotických defektů. K zajíma‑
vým patřilo i vystoupení MUDr. Richarda 
Kuboka z Kliniky popáleninové medicíny 
FN Královské Vinohrady v Praze věnující 
se použití bezbuněčné prasečí xenodermis 
ke krytí popálenin a chronických kožních 
defektů.  jas

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž
Chybovat je lidské, říká oblíbené rčení. Pokud však k chybám dojde v medicí‑
ně, může to mít závažné následky. Pochybení při ošetřování chronických ran, 
která jsou méně závažná, pravděpodobně výrazně prodlouží a prodraží léčbu. 
Zásadní omyly mohou ovšem vést k poškození pacienta, ztrátě končetiny 
nebo k různým zánětlivým komplikacím. Proto je dobré vědět, v čem se v při 
léčbě chronických ran chybuje nejčastěji. O některých omylech zdravotníků 
ošetřujících chronické defekty jsme hovořili s chirurgem MUDr. Janem Stryjou 
z Centra cévní a miniinvazivní chirurgie třinecké nemocnice Podlesí.

„Chyby se mohou vyskytovat jak v dia‑
gnostice, tak během léčby samotné. Část 
omylů je způsobena tím, že ošetřující per‑
sonál zapomíná na dynamický průběh hoje‑
ní a včas nepřizpůsobí léčbu aktuálnímu 
stavu rány,“ říká MUDr. Stryja a dodává: 
„V praxi se dost často setkáváme s pochy‑
beními, která souvisejí se špatným načaso‑
váním jednotlivých diagnostických kroků. 
Typickým příkladem jsou pacienti s ische‑
mickou chorobou dolních končetin. U nich 
se nezřídka vídáme to, že jsou v první fázi 
,provizorně‘ ošetřeni například amputací 
prstů na noze, ale po příčině vzniku nekró‑
zy se pátrá až s delším časovým odstupem, 

takže není vzácností, že ultrazvukové vyšet‑
ření a angiografii takový pacient podstou‑
pí až s měsíčním odkladem.“ Odborní‑
ci však tento postup považují za chybný, 
protože u pacientů s ischemickou choro‑
bou dolních končetin „hrají“ o čas. Jak‑
mile totiž v tkáních vzniknou ireverzibilní 
změny, terapeutické možnosti jsou již vel‑
mi omezené. Snahou ošetřujícího personá‑
lu by podle J. Stryji mělo být zahájení inten‑
zivní léčby nově vzniklého defektu pomocí 
cévní rekonstrukce nebo angioplastiky již 
v počátcích, aby se předešlo vzniku rozsáh‑
lé chronické rány, u které již prognóza zho‑
jení většinou není dobrá. „Tento postup je 

v zájmu pacienta a navíc ve svém důsledku 
představuje i levnější řešení. Proto by mělo 
být jedním z pravidel správného manage‑
mentu rány pátrat v první řadě po příčině 
vzniku defektu. Zda se jedná o diabetika či 
pacienta s žilní insuficiencí, popřípadě zda 
se na vývoji rány nepodílelo také onemoc‑
nění tepen či infekce. Neměli bychom zapo‑
mínat, že příčinou defektů může být také 
sebepoškozování.“ 

Hydrokoloidy se na infekční rány 
nehodí
Dalším příkladem pochybení jsou tzv. 
chyby začátečníků, kdy jsou pacienti léče‑
ni nevhodným krytím. „Typicky se jedná 
o hydrokoloidy, které byly jedním z prv‑
ních krytí tzv. vlhkého hojení, a proto je 
povědomí o nich nejvíce rozšířeno. Často 
se ovšem stává, že jsou nevhodně použí‑
vány u infikovaných ran, pro které nejsou 
indikovány,“ upozorňuje MUDr. Stryja. 
Výsledkem takového použití je naopak 
zpomalení reparačního procesu, vznik 
macerace a rozšíření defektu, protože ten‑
to druh krytí žádný antiseptický účinek 
nemá. Podobně se chybuje při používá‑
ní materiálů s nedostatečnou schopnos‑
tí absorpce exsudátu u silně secernujících 
ran. Výsledkem je opět macerace a rozšíře‑
ní defektu. Pokud je naopak exsudátu málo, 
může při nevhodně zvoleném krytí dojít 

k jeho přilepení na ránu. Následné odstra‑
nění bývá problematické a bolestivé. 

Chybu vidí J. Stryja i v tom, že se v teré‑
nu ještě stále používají tradiční postupy 
ošetřování ran, které představují užití růz‑
ných mastí a obkladů. Stále se můžeme 
setkat s užíváním genciánové violeti při 
léčbě ran. „Přitom se ví, že tato látka je pro‑
kazatelně kancerogenní a v žádném přípa‑
dě by se neměla dostat do rány či na sliz‑
nice. Lze ji použít snad jen pro vyznačení 
místa zásahu na neporušené kůži.“

Správně naložená bandáž
Některé nedostatky nesouvisejí přímo s po‑
užitím konkrétních krycích materiálů, mají 
však také nepříznivé důsledky. „Velmi často 
se také setkávám s chybným bandážováním 
u pacientů s chronickou žilní insuficiencí. 
Do ambulance k nám přicházejí nemocní, 
kteří mají bandáže pouze do poloviny bér‑
ců, což vede k tomu, že kraniálně od okrajů 
obvazů se tvoří velké otoky. Ty se mohou 
tvořit také v oblasti nártu a prstů, pokud 
zde obvaz není dostatečně utažen. Častým 
nešvarem je rovněž vynechání pat při ban‑
dážování,“ komentuje nedostatky při léčbě 
chronické žilní insuficience J. Stryja. 

Samotných technik bandáže dolních 
končetin existuje několik. Při chronické žil‑
ní nedostatečnosti odborníci doporuču‑
jí používat vícevrstevnou bandáž – mluví 

se o tří‑ až čtyřvrstvé bandáži. „První vrst‑
vu představuje primární krytí rány, druhou 
popřípadě sekundární krytí, na to se navléká 
bavlněná punčocha, přes kterou se nakláda‑
jí jednotlivé otáčky krátkotažného obinadla. 
Zásadou je, že by mělo být dostatečně širo‑
ké, minimálně deset centimetrů. Pokud má 
pacient velké otoky, doporučuje se použít 
raději obinadlo široké 12 centimetrů,“ dodá‑
vá MUDr. Stryja. Tlak obvazu by měl být 
největší v oblasti kotníků, přičemž směrem 
vzhůru by se měl tah postupně snižovat. Lze 
využít jednoduchou zásadu, že pro bandážo‑
vání bérců u dospělého pacienta by měla být 
použita vždy alespoň dvě obinadla.

nedostatky v terapii erysipelu
„S chybami v léčbě se v praxi můžeme 
setkat u pacientů s erysipelem,“ doplňuje 
výčet nedostatků Jan Stryja. Pozdní kom‑
plikací při nesprávné terapii těchto nemoc‑
ných může být vznik lymfedému a čas‑
to i chronických ran v tomto terénu, ale 
také vývoj těžké nekrotizující formy ery‑
sipelu, kdy vznikají hluboké, velmi těžko 
ovlivnitelné defekty. Současně s poškoze‑
ním tkání jsou totiž postiženy i lymfatic‑
ké cévy. „Mám několik pacientek s lymfe‑
démem, u kterých byl erysipel nesprávně 
léčen týdenním podáváním perorálních 
antibiotik. Abychom předešli dalším reci‑
divám erysipelu a následnému snazšímu 
vývoji lymfedému, měla by léčba erysi‑
pelu probíhat za hospitalizace a s využi‑
tím intravenózních antibiotik,“ uzavírá 
MUDr. Stryja. ton

Mnoho pacientů, kteří trpí chronickými ranami ošetřovanými místními 
obvodními sestrami, bydlí v geograficky velké vzdálenosti od specializo‑
vaných center. navíc potřebují‑li v průběhu léčby navštívit ambulantního 
specialistu, mnohdy jsou objednáni až za několik dní či týdnů. Přitom 
během této prodlevy se stav rány může zhoršit a nabývat na rezistenci 
k následujícím terapeutickým postupům. O své zkušenosti s elektronickým 
systémem telekonzultací se na stránkách květnového čísla časopisu Journal 
of the European Wound Management podělili lékaři rolf Jelnes z Sygehus 
Soenderjylland a niels Ejskjaer z Aarhus University Hospital v Dánsku.

„Ve snaze tento problém řešit, jsme zaved‑
li telemedicínu jako nástroj rychlé komu‑
nikace mezi obvodní sestrou a specia‑
lizovaným lékařem. Tento koncept jsme 
nazvali,Saar‑I‑Syd‘,“ uvedli Rolf Jelnes 
a Niels Ejskjaer. Oba odborníci ve svém 
řešení využili zkušeností z obdobného 
projektu provedeného endokrinologic‑
kým oddělením na stejné univerzitě, a měli 
tak již k dispozici vyvinutou a otestova‑
nou technologii. Ve studii se obvodní sest‑
ry podílely na vývoji on‑line telekonzultace 
probíhající v reálném čase. Ukázalo se, že 
tento systém by se mohl aplikovat i v dal‑
ších zdravotnických zařízeních. 

Na webu umístěná databáze byla vytvo‑
řena za spolupráce softwarové firmy Dansk 
Telemedicin A/S. Telekonzultace jsou v sou‑

časné době v dánském Soenderjyllandu 
(220 000 obyvatel) využívány jako inter‑
disciplinární nástroj k předávání informací 
nejen o pacientech s venózními ulceracemi, 
ale i o nemocných s lézemi arteriální či dia‑
betické etiologie nebo o pacientech s deku‑
bity příslušnému ambulantnímu specialis‑
tovi. Je tak zajištěna potřebná komunikace 
mezi jednotlivýmu sektory zdravotní péče. 
Umožňuje to lepší zajištění kontroly kvali‑
ty terapie a podpory sestry v ošetřování pa‑
cienta s chronickou ránou bez toho, aby byla 
nutná návštěva nemocného ve specializo‑
vané ambulanci či na oddělení nemocnice. 

Jak systém v praxi pracuje? 
Když obvodní sestra navštíví pacienta 
s chronickou ránou, pacient je zaregistro‑

ván ve zmiňované databázi. K potřebným 
datům pacienta z databáze mají přístup 
pouze konkrétní zdravotníci na základě 
předem poskytnutého pacientova souhlasu. 
Zpřístupněné soubory obsahují např. iden‑
tifikační údaje, popis současného onemoc‑
nění, deskripci rány nebo anamnézu zamě‑
řenou na alergické projevy. Samozřejmostí 
jsou i laboratorní a další nálezy z doplňují‑
cích vyšetření, například ABI, vyšetření se 
zaměřením na neuropatie, výsledky mik‑
robiologických odběrů apod.

Obvodní sestra používá mobilní tele‑
fon k pořízení fotografického snímku rány 
v dostatečné kvalitě a jeho odeslání elektro‑
nickou cestou do webové databáze. Ve stej‑
né době zaznamená i další charakteristiky 
rány – její stav, velikost, charakter okolní 
kůže, bolestivost při převazu a v průběhu 
dne. Uveden je také terapeutický postup. 
Všechny tyto úkony a záznamy mohou být 
provedeny přímo doma u pacienta s vy‑
užitím mobilního telefonu a elektronické‑
ho pera. 

Specialista léčí na dálku
Obvodní sestra rozhoduje o tom, kterému 
specialistovi budou tyto informace poskyt‑

nuty v rámci žádosti o konzultaci. Přitom se 
řídí tím, zda jde o rutinní záležitost, nebo 
o případ vyžadující urgentní řešení. Specia‑
lista informace obdrží ve formě SMS zprá‑
vy na svém mobilním telefonu se signalizací 
přítomnosti nové zprávy v databázi. To zna‑
mená, že může v případě urgentního případu 
velmi rychle poskytnout konsiliární doporu‑
čení, i kdyby byl v té době na konferenci kde‑
si v Jižní Africe. Jediné, co ke své práci spe‑
cialista potřebuje, je přístup k webu. 

Po seznámení se s poskytnutými daty 
může specialista například předepsat kom‑
presivní terapii nebo v případě potřeby 
objednat na specializovanou ambulanci např. 
pro duplexní sono žil. Když je rána zhojena, 
sestře jsou předána doporučení týkající se 
dalšího sledování pacienta pomocí zprávy 
zaslané z databáze na její mobilní telefon. 

Prozatímní zkušenosti 
z dánského projektu 
„Se systémem pracujeme již 12 měsí‑
ců a v naší databázi máme 270 pacien‑
tů,“ uvedl Rolf Jelnes. Podle něj lze jejich 
osobní zkušenosti shrnout do následují‑
cích bodů:

zvýšil se počet včasných diagnóz, u

adekvátní terapie tak mohla být nasaze‑
na dříve než v minulosti, 
v závažném případě může být pacient 
ještě téhož dne přijat ke specialistovi, 
k ambulantnímu specialistovi přichá‑
zí méně nemocných, protože nemusí 
osobně vyšetřit pacienty, kteří jsou léče‑
ni dle příslušných standardů,
systém přináší méně potíží pro pacien‑
ta, jenž může zůstat ve svém bydlišti, 
specialista svou informační podporou 
zvyšuje erudici a efektivnost sestry.

Systém se stále zdokonaluje 
„Na zdokonalení architektury systému, 
komunikačním propojení s praktickým 
lékařem, záznamech sestry nebo na inter‑
pretaci ekonomických parametrů terapie 
se stále ještě pracuje. Náš systém založený 
na elektronických záznamech uložených na 
webu a sdílených všemi zainteresovanými 
zdravotnickými složkami je z hlediska ope‑
rativnosti jednoduchý a spolehlivý. Jsme si 
ovšem vědomi toho, že naše tvrzení vyplý‑
vající z osobních zkušeností nejsou doku‑
mentačně podložená,“ uzavírají Rolf Jelnes 
a Niels Ejskjaer. Dokumentace bude násle‑
dovat v dalším stupni projektu. cin
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Hojení proleženin zevnitř

36%• Až 36 % ležících pacientů trpí bolestivou 
a vysilující zdravotní komplikací – 
proleženinami.1

1. M. Clark. Pressure ulcers: epidemiology and costs. ESPEN Congress, 2005. 2. EPUAP Nutritional Guidelines for Pressure Ulcer 
Prevention and Treatment (Nov 2003). 3. Soriano et al. The effectiveness of nutritional supplementation in the healing of pressure 
ulcers. Journal of Wound Care. 2004 Vol 13(8) pp. 319-23.

Cubitan a Cubison -
- jediné přípravky
 na hojení proleženin zevnitř

INFOLINKA NUTRIDRINK

Pondělí−pátek 830−1600 hodin

800 110 000
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• obsahují všechny specifi cké nutrienty potřebné pro optimalizaci hojení (dle doporučení EPUAP)2

 - zvýšené množství bílkovin, argininu, zinku a vitaminu C a E pro optimální proces hojení

• způsob podávání lze jednoduše zvolit dle potřeb pacienta (sipping, sondová výživa)

• už po 3 týdnech podávání Cubitanu došlo k redukci nekrotické tkáně o 76 % a ke snížení počtu infi kovaných ran o 66 %3
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Význam výživy a hojení ran
V září tohoto roku proběhl v Praze evropský kongres ESPEn, Evropské spo‑
lečnosti klinické výživy. Jeden z edukačních odborných bloků byl věnován 
vztahu výživy a hojení ran. Přestože hojení ran je téma na samostatný 
kongres, problematice adekvátní výživy při léčbě chronických ran není často 
přikládána taková vážnost, jakou si zaslouží. bouřlivý rozvoj moderních 
přístupů k ráně a lokální terapie musí být jednoznačně provázán s dalšími 
aspekty, které hojení ovlivňují nebo umožňují.

Vyzvaní odborníci z České republiky (L. 
Sobotka), Holandska (J. Schols) a Portu‑
galska (K. Furtado) na kongresu hovořili 
o základních principech hojení, nutričních 
aspektech péče o dekubity, nutriční podpo‑
ře a ošetřovatelství. Ačkoli není v součas‑
né době známa žádná zázračná látka ani 
nutriční substance, která by „hojila“, jed‑
noznačné je to, že nutriční podpora je zá‑
kladní součástí péče o pacienta s ránou. Pa‑
cient s chronickou nebo obtížně se hojící 
ránou musí být řádně živen, aby měl dosta‑
tek stavebního materiálu k hojení a ener‑
gie k podpoře hojivých procesů. Nutriční 
stav pacienta sám o sobě může napovídat 
o tom, jak se bude rána hojit a zda vůbec 
můžeme hojení předpokládat. 

Definice „špatné výživy“
Úvodem je vhodné definovat termín, kte‑
rý je velmi často používán – malnutrice. 
Doporučené postupy Evropské společnosti 
klinické výživy (ESPEN Guidelines 2006) 
definují malnutrici jako stav výživy, kdy 
deficit, přebytek nebo nerovnováha ener‑
gie, proteinů a ostatních nutrientů způso‑
buje měřitelné nežádoucí účinky na tkáně/

formu těla (tvar, velikost, složení), funkce 
a výsledný klinický stav.

Jednoduše řečeno, do oblasti malnutrice 
(doslovně „špatné výživy“) patří tedy jak 
podvýživa, tak obezita jako druhý extrém. 
Pacientům na obou pólech stavu výživy se 
rány hojí obtížněji. Důvodem jsou změně‑
né podmínky celkové i lokální, nedostatek 
energie nebo substrátů (zejména bílkovin) 
pro buněčnou obnovu a reparaci tkáně. Na 
opožděném hojení se může případně podí‑
let i nedostatek mikronutrientů.

Faktory lokální a celkové
Pro hojení ran jsou důležité faktory lokální 
i celkové. Mezi lokální faktory řadíme dob‑
ré prokrvení s dodávkou substrátů a kyslí‑
ku, trofiku tkáně, vyřazení místního tlaku, 
kontrolu infekce, přípravu spodiny rány 
a udržování vlhkého prostředí v ráně.

Z faktorů celkových je to na prvním mís‑
tě výživa a hydratace, a dále úroveň meta‑
bolických změn ve smyslu dobré kompen‑
zace diabetu nebo udržování funkcí orgánů 
postižených chronickou poruchou (napří‑
klad nedostatečnost ledvin a jater).

Rána při hojení prochází čtyřmi základ‑
ními stadii: koagulace, zánět, proliferace, 
remodelace. Každé stadium má své nároky 
na energii a specifické substráty. Ať se jed‑
ná o funkční imunitní buňky ve fázi záně‑
tu, rychle se dělící fibroblasty a novotvor‑
bu cév ve fázi proliferace či možnost tvorby 
kvalitního kolagenu ve fázi remodelace. 
Opožděné hojení pozorujeme u systémo‑
vého zánětu, psychického stresu a malig‑
nit. Hojení chirurgických ran je závislé na 
dostatku, resp. deficitu endogenních sub‑
strátů při podvýživě a ztrátě buněčné hmo‑
ty (Sobotka L., ESPEN 2007). V riziku pro 
zhoršené hojení se nacházejí pacienti obéz‑
ní, podvyživení, staří, imobilní, dále dia‑
betici a chirurgičtí a onkologičtí nemocní 
(Furtado K., ESPEN 2007).

K podpoře hojení jsou vhodné i mikro‑
nutrienty a antioxidanty. Jedná se zejména 

o vitamin C, který se účastní tvorby kolage‑
nu, vitaminy E a A, jako významné antioxi‑
danty. Ze stopových prvků je to především 
zinek, který je kromě mnoha metaloen‑
zymů, včetně superoxiddismutázy (SOD), 
také součástí matrixových metaloproteáz. 
Matrixové metaloproteázy jsou enzymy, 
které se přímo účastní hojivých procesů. 
Důležité jsou i další stopové prvky účast‑
nící se antioxidačních systémů, jako na‑
příklad selen (glutathionperoxidáza, GPx) 
a měď (SOD).

Specializovaná nutriční podpora
Podle rozsahu rány může docházet v růz‑
né míře ke ztrátám proteinů, tekutin a dal‑
ších nutrientů rannou plochou. Pacientovi, 

který má omezený perorální příjem, je nut‑
no řádnou výživu zabezpečit jiným způso‑
bem. Základními předpoklady pro dobrý 
perorální příjem jsou dobrá péče o chrup 
a dentální protetiku, individualizovaná die‑
ta, vhodný čas k jídlu, častější podávání stra‑
vy, správná konzistence a teplota, příjemné 
prostředí a chutnost, případně pomoc při 
jídle (Furtado K., ESPEN 2007).

Jedním z prvních opatření pro zajiště‑
ní správné výživy pacienta s ránou je kon‑
zultace nutričního terapeuta. Někdy sku‑
tečně stačí změna jídelníčku nebo volba 
jiné technologické úpravy stravy. Dále při‑
cházejí na řadu modulová dietetika, která 

mohou obohatit jídlo o proteiny nebo zvý‑
šit jeho energetickou hodnotu. Dobrý způ‑
sob, jak zvýšit perorální příjem, je popíje‑
ní perorálních nutričních doplňků (starší 
a vžitý termín je také „sipping“). Dodá‑
vány jsou obvykle v lahvičkách o obsahu 
200 ml.

Perorálních nutričních doplňků je 
značné množství, mají různé příchutě (asi 
22 typů). Liší se také obsahem vlákniny, 
proteinů a speciálních složek. Pro hoje‑
ní ran budou výhodné zejména ty, které 
jsou obohaceny bílkovinami. Ze systema‑
tického přehledu 15 studií například ply‑
ne, že vysokoproteinové perorální nutriční 
doplňky snižují signifikantně riziko vývo‑
je dekubitů (Stratton RJ, Ageing Res Rev. 

2005). Obohacený doplněk obsahuje napří‑
klad 20 g bílkovin v 200 ml přípravku (jed‑
no balení), ve srovnání s ním klasický dopl‑
něk má asi 4 g bílkovin v 200 ml. 

Pro podporu hojení dekubitů byl vyvi‑
nut speciální přípravek s navýšením bílko‑
vin, vitaminu C, E, A a stopových prvků, 
zejména zinku. V porovnání s klasickým 
doplňkem (3 mg Zn v 200 ml) obsahuje 
9 mg Zn v 200 ml.

Využití sond a stomií 
při enterální výživě
Pokud selhává perorální příjem navzdory 
výše uvedeným opatřením, je nutno zvážit 

zavedení vstupu do zažívacího traktu (za 
předpokladu, že zažívací trakt funguje a je 
možno jej užít k výživě). Jednalo by se buď 
o využití žaludku, nebo střeva. Lze uvažovat 
o zavedení nasogastrické sondy pro krát‑
kodobé použití nebo perkutánní endosko‑
pické gastrostomie (PEG) pro dlouhodobé 
podávání výživy. Nabízí‑li se k výživě pou‑
ze střevo, můžeme opět jako vstup využít 
sondu (nasojejunální) nebo jejunostomii, 
obojí je určeno k podávání výživy po delší 
dobu. Do sond a stomií podáváme příprav‑
ky enterální výživy. Žaludek snese podává‑
ní bolusové, do střeva je nutno výživu apli‑
kovat zásadně kontinuálně.

Existují situace, kdy zažívací trakt ne‑
lze využít vůbec nebo jen částečně, potom 
je na místě výživa parenterální, úplná nebo 
doplňková. 

Multidisciplinární přístup
Je třeba se tedy vždy dívat na celkový stav 
pacienta včetně jeho výživy. Nutriční scree‑
ning, stanovení nutričního stavu a nutrič‑
ního rizika, v němž se pacient nachází, 
sledování příjmu stravy a hmotnosti pat‑
ří mezi jednoduché nástroje, které lze vy‑
užít prakticky všude. Hojení ran je oblas‑
tí, kde má výživa rozhodně své místo. Ani 
moderní obvazové materiály nedokáží 
samy o sobě víc, než je v jejich silách. Nut‑
riční intervence musí začít včas. Mnohým 
ranám, například dekubitům, je možno při 
řádné výživě a ostatní péči dokonce přede‑
jít (Schols J., ESPEN 2007). Management 
hojení ran vyžaduje jednoznačně multi‑
disciplinární přístup, v němž hraje výživa 
klíčovou úlohu.

MUDr. Zuzana Grofová,
Nutriční a dietologické oddělení,  

Pardubická krajská nemocnice, a. s.

Trombocytový gel 
podporuje hojení
Zlepšené hojení povrchových poranění 
popisuje studie amerických lékařů z Uni‑
versity of Minnesota School of Medicine, 
v níž byl testován účinek gelu vyrobeného 
z pacientových vlastních trombocytů. Tým 
vedený Davidem Homem využívá přístroj, 
který separuje z pacientovy krve plazmu 
silně obohacenou o trombocyty a z té pak 
dalším zahuštěním vyrábí gel s vysokým 
obsahem trombocytů.

Studie zveřejněná v Archives of Faci‑
al Plastic Surgery popisuje výsledky tes‑
tů na osmi dospělých dobrovolnících. 
Lékaři každému z dobrovolníků vytvoři‑
li pět čtyřmilimetrových bodných pora‑
nění na kůži stehna. Rány na jedné noze 
byly ošetřeny tradičně, rány na druhé 
končetině byly ošetřeny trombocytovým 
gelem. Následně byla poranění po šest 
týdnů monitorována a postup hojení byl 
dokumentován. Pozitivní efekt trombo‑
cytového gelu byl průkazný. Vznik nové 
tkáně v poraněném místě byl po ošetře‑
ní gelem urychlen o tři dny. Sedmnáctý 
den hojení byly rány ošetřené gelem uza‑
vřeny v průměru z 81 procent. Kontrolní 
poranění byla zhojena z 57 procent. Auto‑
ři studie zdůrazňují, že jde o pilotní pro‑
jekt a že metodu léčby povrchových pora‑
nění trombocytovým gelem je třeba dále 
zdokonalovat a prověřovat.  JaP

Příklad bércového vředu.

Příklad diabetického defektu.

Příklad zavedeného PEG.
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Debridement ran pomocí moderních materiálů
nezávisle na druhu a rozsahu rány probíhá hojení ran ve fázích, které se 
časově překrývají a které od sebe nelze oddělit. rozdělení do jednotlivých 
fází se řídí základními morfologickými změnami v průběhu reparačních 
procesů. Obvyklé je dělení do tří stadií. První fáze je fází zánětlivou neboli 
exsudativní, v níž dochází k zánětlivé reakci, jejímž cílem je vyčištění rány 
a přechod do fáze druhé, proliferační. V proliferační fázi dochází k novo‑
tvorbě krevních cév a granulační tkáně, která postupně vyplňuje defekt 
a vytvoří se vhodná půda pro epitelizaci.

Blíže se budu zabývat první zánětlivou fází, 
v níž dochází k čištění rány, a to u defektů 
s komplikovaným hojením. Jsou to rány, 
které obsahují větší či menší množství 
nekróz, jež už organismus není schopen 
spontánně odloučit. Takové rány mohou 
vzniknout u pacientů různého stáří v pří‑
padě, že dojde z nějakého důvodu k odum‑
ření tkáně. K tomu, aby se rána vyčistila 
a mohla granulovat, je nutné nekrotické 
tkáně odstranit. Nekrózy můžeme odstra‑
nit mechanicky (chirurgický debridement) 
či enzymaticky nebo za pomoci farmakolo‑

gických přípravků, které pomáhají odlou‑
čení nekróz a podporují zánětlivý proces.

Hojením komplikovaných chronických 
ran se na našem pracovišti věnujeme již 
několik let a při ošetření nekrotických ran 
se nám nejvíce osvědčil mechanický debri‑
dement (chirurgický) a použití farmakolo‑
gických přípravků, jež se využívají k tzv. vlh‑
kému hojení. Enzymatické přípravky nejsou 
zcela vhodné, protože jejich nosičem je mast, 
která nevytváří vhodné prostředí v ráně. 

Chirurgický debridement provádíme, 
pokud to dovolí zdravotní stav pacien‑

ta. Měla by se při něm odstranit veškerá 
nekrotická tkáň a fibrinové povlaky. Tím 
spodinu rány oživíme, což umožní začít 
proces hojení rány s následným uvolně‑
ním růstových faktorů a migrací dostateč‑
ného množství zánětlivých buněk v chro‑
nologickém pochodu. 

na suchou nekrózu 
jinak než na vlhkou
Farmakologické přípravky tzv. vlhkého 
hojení mají pozitivní vliv na každou fází 
hojení. V zánětlivé fázi hojení ran pod‑
porují čisticí proces a odstranění nekróz, 
ve fázi proliferační vytvoří mikroklima, 
podobné médiu pro kultivaci buněk, čímž 
dochází ke zlepšení migrace a zvýšení 
mitóz epitelu. Pomocí tzv. vlhkého hojení 
často ránu zcela zbavíme nekróz a nastar‑
tujeme tvorbu granulační tkáně. Přípravků 
tzv. vlhkého hojení je velké množství, na 
každou fázi hojení jsou určené jiné. U ran 

nekrotických je nutné nejdříve určit, zda 
jde o nekrózu vlhkou, nebo suchou, a po‑
dle toho volíme daný přípravek. 

Pokud jde o ránu s vlhkou nekrózou, 
používáme obvazové materiály s kalcium 
algináty, které jsou vyrobené z mořských 
řas. Při kontaktu se solemi sodíku, jež se 
vyskytují v ranném sekretu, vlákna nabobt‑
nají a přemění se ve vlhký a savý gel. Výho‑
dou je, jestliže obsahují stříbro jako anti‑
septickou složku. Dále lze použít materiály 
s aktivním uhlím, také obohacené stříbrem, 
mezi jejichž zástupce patří např. Actisorb, 
Silvercel, Sorbalgon, Kalginate, Carbo‑
sorb. Jejich výhodou je, že pohlcují ran‑
ný exsudát, spotřebovávají vlhké nekró‑
zy a čistí spodinu rány. Přídavek stříbra 
působí současně antisepticky. Další před‑
ností je, že algináty ponecháváme na ráně 
i několik dní. 

V případě ran se suchou nekrózou 
upřednostňujeme použití hydrogelů, kte‑

ré nekrózu „rozmáčí“ a umožní spontánní 
odloučení nekrózy nebo její snazší mecha‑
nické odstranění. Hydrogely, mezi které 
patří např. Nu‑gel, Flamigel, Hydrosorb 
gel, Askina gel, v ráně kryjeme speciálními 
fóliemi (Bioclusive, Hydrofilm), jež zabrání 
úniku gelu a potencují jeho působení. Hyd‑
rogel s fólií ponecháváme na ráně jeden až 
dva dny. Jestliže během té doby nedojde ke 
spontánnímu odloučení nekróz, pokusíme 
se následně ránu mechanicky očistit. Stej‑
ný postup opakujeme až do úplného vyčiš‑
tění defektu. 

Přípravky tzv. vlhkého hojení se staly 
nedílnou součástí pro hojení komplikova‑
ných ran a často ušetří pacienta chirurgic‑
kého zákroku. Jako příklad jejich použití 
přikládám dvě kasuistiky. Jedna popisu‑
je nemocného se suchou nekrózou, druhá 
s vlhkou formou nekrózy.

MUDr. Radovan Čech, 
Chirurgické oddělení, Nemocnice Jihlava

Tým Andrewa boultona z University of Manchester popsal ve studii zve‑
řejněné lékařským časopisem Diabetes Care výsledky léčby diabetických 
vředů larvami bzučivky zelené (lucilia sericata). boulton využívá larvy 
bzučivky již déle než deset let. 

„Larvy patří k nejmenším chirurgům 
na světě. Popravdě řečeno, jsou lepší 
než chirurgové, protože jsou levnější 
a pracují 24 hodin denně,“ říká Boulton 
o svých „spolupracovnicích“ s úsmě‑
vem. V posledních letech se při péči 
o diabetiky potýká Andrew Boulton stá‑
le častěji s infekcí diabetických vředů 
vyvolanou multirezistentními kmeny 
Staphylococcus aureus. Jen za poslední 
dva roky se počet infekcí těmito kmeny 
stafylokoka na jeho klinice ztrojnásobil. 
A. Boulton to připisuje nadměrnému 
užívání antibiotik a upřednostňování 
širokospektrých antibiotik před antibio‑
tiky s úzkým spektrem účinku. 

Spolu s kolegyní Ann Knowlesovou po‑
užil Boulton sterilní larvy bzučivky zelené 
k čištění diabetických vředů infikovaných 
multirezistentním stafylokokem u třinác‑
ti pacientů ve věku od 18 do 80 let. Pacienti 
trpěli chronickými diabetickými vředy, nar‑
ušením krevního oběhu a ztrátou citlivos‑
ti v končetinách. Larvy byly aplikovány na 
dobu čtyř dnů, a to dvakrát až osmkrát po 
sobě v závislosti na velikosti léze. Rána byla 
překryta lehkým obvazem. Při léčbě nebyla 
použita antimikrobiální agens ani růstové 
faktory. U všech pacientů došlo k vymize‑
ní multirezistentní infekce. Během ošetře‑
ní nebyly pozorovány negativní reakce. Po 
odstranění posledních larev lékaři zjistili, že 

Použití larev k léčbě diabetických vředů
množství nekrotické tkáně ve vředu průkaz‑
ně pokleslo, a naopak signifikantně narostlo 
množství nově rostoucí „zdravé“ tkáně. 

„Je to opravdu vzrušující,“ komentoval 
výsledky studie Andrew Boulton. „Popr‑
vé jsme prokázali schopnost larev elimi‑
novat infekci diabetických vředů multi‑
rezistentním stafylokokem. Potvrdilo se 
to v randomizované studii. Ošetření lar‑
vami nabízí první neinvazivní a bezrizi‑
kové řešení tohoto stále častějšího problé‑
mu. Jde o bezpečnou a levnou alternativu 
k drahým a potenciálně toxickým antibio‑
tikům. Není důvod, proč by larvy nemoh‑
ly být použity i na dalších částech lidské‑
ho těla, snad s výjimkou velkých poranění 
břicha,“ uzavírá prof. Boulton.  JaP

Pozn. red.: více o použití larvální terapie 
v léčbě chronických ran též v MT 6/2006 
a 16/2006.

1) Na snímku je vidět typická vlhká nekró‑
za u dekubitu v oblasti paty. Jde o pa‑
cientku vysokého věku, centrálně v oblas‑
ti defektu je již patrný skelet patní kosti. 
V tomto případě jsme aplikovali Silvercel 
(alginát se stříbrem). u 2) Převaz jsme 

prováděli každý druhý den. Na snímku je 
zachycen stav po 14 dnech, je patrné výrazné 
spotřebování nekróz a přegranulování skele‑
tu. Vzhledem k pokročilosti nálezu se v oblasti 
plosky nohy vytvořil absces, který bylo nutné 
chirurgicky řešit. u 3) Snímek představuje 

stav po chirurgickém řešení plantárního 
abscesu, pokračujeme v terapii Silverce‑
lem. u 4) Po třech týdnech od chirurgic‑
kého ošetření přecházíme k použití pří‑
pravků podporujících epitelizaci. u 5) Na 
snímku je již rána zhojena.

Kasuistika – vlhká nekrózaKasuistika – suchá nekróza

1) Defekty s nekrózou se mohou vyskytnout u pa‑
cientů každého věku. V tomto případě se jedná 
o defekt u dvouletého pacienta, který vznikl po 
naložení náplasťové extenze pro frakturu femuru. 
Na ránu jsme aplikovali Nu‑gel a překryli ji fólií 
(Bioclusive). u 2) Stav po dvou dnech, suchá 
nekróza se tzv. „rozmáčí“ a začíná se odlučo‑
vat. u 3) Na tomto snímku je vidět porušení 
vlhkého hojení, kdy převaz byl proveden s Viš‑
něvského balzámem! Následuje opětovné vysu‑
šení rány a vznik suché nekrózy. Proto jsme opět 
aplikovali Nu‑gel a Bioclusive. u 4) Po dalších 
dvou dnech je znovu patrné rozmáčení nekró‑
zy a její postupné odlučování. u 5) Na snímku 
vidíme odloučení suché nekrózy. Na spodině rány jsou patrné povlaky a vlhké nekró‑
zy, proto byl použit Actisorb. u 6) Rána již granuluje, přecházíme na přípravky, které 
podporují granulaci. u 7) Na snímku je patrné zhojení rány.
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•  Kardiovaskulární onemocnění v praxi praktického 
lékaře

• Horní dyspeptický syndrom
• Léčba bolesti
• Otoky dolních končetin
• Urologie v ordinaci praktického lékaře
•  Možnosti ovlivnění cílových orgánů antihypertenzivy
• Laboratorní metody ve všeobecné praxi
• Sexuologie
• Novinky v léčbě deprese

• Intervenční preventivní medicína

Víte o tom, že... Témata konference

� Také si nevíte rady s akreditací Vaší ordinace?
� Odrazuje Vás administrativa s tím spojená?
� Nevíte co všechno byste měli vyplňovat a kam odeslat? 
� A možná proč byste se vlastně vůbec měli akreditovat? 
Jestliže máte atestaci, úvazek 1,0 a praxi v oboru min. 5 let, máme pro Vás 
řešení: 
SVL ČLS JEP nabízí kompletní vyřízení dokumentace za Vás. Stačí, 
když budete mít kopie těchto dokladů: Lékařský diplom, Atestační diplom, 
Licence. 

Navštivte stánek AKREDITACE a tam vše vyřídíme za Vás.
(Pokud výše uvedené doklady u sebe nemáte, pomůžeme Vám vyplnit příslušné formu-
láře a doklady můžete zaslat dodatečně na adresu SVL ČLS JEP).

... výbor SVL ČLS JEP nabízí všem zájemcům kompletní

VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI
v rámci XXVI. Výroční konference SVL ČLS JEP.
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Bez pomoci rodiny by boj s dekubity zkolaboval
Přestože dekubitální vředy jsou jednou z hlavních příčin morbidity v popu‑
laci, jde mnohdy o nedostatečně sledovaný zdravotní problém. Všeobecně 
se ví, že terapie i prevence jsou drahou záležitostí, ale přesnějších informa‑
cí o skutečných nákladech je k dispozici stále velmi málo. navíc nejde jen 
o náklady zdravotních pojišťoven, ale i o výdaje pacienta samotného a o jeho 
kvalitu života. Skutečnými náklady na terapii dekubitů se v jednom z letoš‑
ních čísel časopisu Journal of the European Wound Management Association 
zabýval profesor Peter J. Franks z Thames Valley University v londýně. 

V terapii dekubitů je důležité sledovat 
nejen výdaje zdravotnických zařízení, ale 
také určit s tím spojené výdaje samotných 
pacientů a jejich příbuzných, neboť tato 
péče se stále více přesunuje z ambulancí 
a nemocnic blíže k rodině pacienta. „Dále 
je třeba zahrnovat i tzv. nepřímé nákla‑
dy, při nichž vycházíme z odhadů snížené 
výkonnosti a produktivity pacienta a jeho 
rodinných příslušníků, jež představují sou‑
časně i ztrátu pro společnost,“ uvedl pro‑
fesor Peter Franks. Podle něj je do těch‑
to úvah třeba zahrnout i otázky kvality 
života, zejména problémy spjaté s bolestí, 
sníženou mobilitou i psychickými potížemi 
pacienta. Příbuzní a pečovatelé poskytu‑
jí nemocnému podstatnou část péče, bez 
níž by jinak systém zdravotních a sociál‑
ních služeb zkolaboval. 

Odhaduje se, že ve Velké Británii o své 
příbuzné a přátele pečuje zhruba 6,8 milio‑
nu lidí. Hodnota jejich neoficiální práce se 
přitom může pohybovat na úrovni přibliž‑
ně 57 miliard liber ročně. 

Finanční náklady na dekubity
Ani přímé náklady na terapii a prevenci 
dekubitů nejsou většinou dobře známy, 
protože jde mnohdy o onemocnění, jež 
vzniká sekundárně v rámci jiných chorob. 

V roce 1993 však britská vláda pově‑
řila auditorskou a poradenskou firmu 
Touche Ross, aby jí vypracovala odha‑
dy nákladů zdravotní péče se zaměřením 
na pacienty s dekubitálními vředy. Firma 

použila výsledky již existujícího výzkumu 
i odhady odborníků k teoretickému pro‑
počtu nákladů na terapii a prevenci deku‑
bitů ve zhruba 600 lůžkových zařízeních. 
K čemu dospěla? 

Terapie dekubitů přijde v „nízkonákla‑
dové“ nemocnici na 901 000 € ročně, zatím‑
co „vysokonákladová“ nemocnice spotře‑
buje na tuto léčbu 1 614 000 € ročně. Pokud 
se zahrnuly i náklady na prevenci, pak se 
v prvním případě celkové výdaje téměř 
nezměnily, zatímco ve druhém stouply na 
3 794 000 € za rok. 

Velká část těchto dodatečných nákla‑
dů na prevenci byla spotřebována ve for‑
mě práce sester vynaložené na sledování 
a polohování pacienta. Závěr zněl, že nákla‑
dy na terapii a prevenci dekubitů činí ve 
Velké Británii přibližně 0,4 až 0,8 % celko‑
vého ročního rozpočtu na zdravotní péči. 

Jak jsou na tom v nizozemsku? 
Nikdo se však nepokusil odhadnout tzv. 
nepřímé náklady ze strany pacientů a jejich 
příbuzných a přátel. Rozsáhlejší průzkum 
byl v tomto smyslu proveden v Nizozem‑
sku. Zde zjišťovali prevalenci pro různá sta‑
dia dekubitů a kombinovali je s expertními 
odhady (Dutch Society of Pressure Ulcer 
Experts), aby determinovali vynaložený čas 
personálu, dodatečné dny příslušné péče, 
použití speciálních lůžek a zdravotnických 
materiálů. Výše nákladů nezávisela jen na 
konkrétním stadiu dekubitální léze, ale zře‑
telně více se odvíjela od toho, kde konkrét‑

ně byla péče poskytována. Například nej‑
vyšší náklady na péči o dekubitus II. stadia 
byly zjištěny v univerzitních nemocnicích 
(nejméně 71,6 €, nejvíce 110,2 €) a nej‑
nižší náklady byly v tomto případě zjištěny 
u všeobecné nemocnice (nejméně 23,7 €, 
nejvíce 25,1 €).

Domácí péče stála přibližně tolik, co 
péče v univerzitní nemocnici, zatímco 
ošetřovatelská domácí péče zhruba odpo‑
vídala svými náklady všeobecné nemoc‑
nici. Autoři odhadli roční výdaje na tera‑
pii a prevenci dekubitů v rozmezí od 371 
milionů € do 1,695 miliardy €, přičemž je 
nutno si uvědomit, že se vztahují k celko‑
vému počtu 16,5 milionu obyvatel. Tato 
suma představuje přibližně jedno procento 
nizozemského rozpočtu věnovaného zdra‑
votní péči. 

nejvíce stojí práce sester
Nedávno byl ve Velké Británii proveden 
další epidemiologický průzkum. Podle jeho 
výsledků byly průměrné náklady na péči 
o pacienty s dekubitálními vředy v I. sta‑
diu 1 489 €, v II. stadiu se zvedly na 6 162 €, 
v dalším stadiu III již činily 10 238 € a u pa‑
cientů s nejtěžšími stadii dekubitů (stadium 
IV) stálo jejich ošetřování 14 771 eur.

V rámci 60milionové britské populace 
byla roční incidence odhadnuta na 140 000 
dekubitů stadia I, 170 000 případů u stadia 
II, 50 000 u stadia III a 50 000 u stadia IV. 
Kombinací průměrných nákladů a počtu 
případů byly vypočteny celkové náklady 
na péči a prevenci dekubitů pro jednotli‑
vá stadia: 214 milionů € (stadium I), 1 047 
milionů € (stadium II), 544 milionů € (sta‑
dium III) a 670 milionů € (stadium IV). 
Celkově se jedná o sumu 2,473 miliardy €, 
jež představuje 2,6 % celkového rozpočtu 
britské národní zdravotní služby. 

Z tohoto objemu největší část finanč‑
ních prostředků (90 %) připadá na práci 

sester a ošetřovatelů. Pobyty v lůžkových 
zařízeních stojí asi 8 % celkových nákladů, 
zatímco náklady na antibiotika, převazy 
a polohovací zařízení byly relativně nízké. 

Dekubity znamenají prodloužení 
pobytu v nemocnici 
V Austrálii se zase investigátoři v letech 
2001 až 2002 pokusili zjistit, o kolik dní 
se v průměru prodlouží pobyt v nemoc‑
nici kvůli komplikaci v podobě vzniklého 
dekubitu. Odhadli, že vznik dekubitu vedl 
v průměru k dodatečným 4,31 dne poby‑
tu na jednoho pacienta. Celkově se tak za 
rok jednalo o 398 432 dnů strávených navíc 
v lůžkovém zařízení, což Austrálii s jejími 
20,3 milionu obyvatel přišlo na 170,7 mi‑
lionu eur. 

náklady nese i pacient
Důležitým měřítkem je ale i kvalita živo‑
ta pacienta a zachování jeho fyzických 
a duševních schopností včetně sociálních 
funkcí. Úkolu změřit tyto dopady se zhos‑
tili odborníci v USA. 

Dekubitální vředy měly samozřejmě 
vliv nejen na fyzické a psychické schop‑
nosti pacientů, ale i na jejich finanční si‑
tuaci a nezávislost na pomoci druhých 
v soukromém životě. Pacienti, u nichž 
byly přítomny dekubitální léze déle než 
šest měsíců, propadali depresím a pesi‑
mismu a zhoršila se jejich compliance. 
S nastalou situací se těžce vyrovnáva‑
li, cítili se izolovaní, zejména když byli 
ponecháni osamoceni na pokoji. Pacien‑
ti zažívali pocity ponížení, když zdravot‑
níci vyšetřovali intimní části jejich těla. 
Deprimoval je i zápach z jejich vředů, kte‑
rý se často snažili řešit pomocí deodoran‑
tů. Finanční náklady byly spojeny s absen‑
cí v zaměstnání, se zvýšenými platbami za 
lékařskou péči, za léky a za cesty do zdra‑
votnického zařízení. 

Podstatný zásah do pacientova života 
byl spojen i s bolestí. Ve studii vedené J. K. 
Szorem z Toledo Hospital v USA bylo zjiš‑
těno, že 84 % pacientů s dekubity ve stadiu 
II až IV udávalo bolest a 18 % z nich ji cha‑
rakterizovalo jako mučivou. 

Kromě toho 88 % pacientů udávalo 
bolest při převazech. Jen šest procent pa‑
cientů uvedlo, že jejich bolest byla zmírně‑
na příslušnou medikací, neboť zdravotníci 
často jejich stesky na bolest ignorovali. 

Dosud neexistuje žádná studie, jež 
by sledovala skóre pacientů s dekubity 
z pohledu jejich uplatnění a která by urči‑
la z toho vyplývající potenciální deficity 
v souvislosti s onemocněním a potenciál‑
ní náklady v podmínkách tzv. QALY (qua‑
lity adjusted life years – cena jednoho roku 
kvalitního života).

Diskuse nad celkovými náklady
V oblasti dekubitálních vředů sice byla pro‑
vedena hodnocení terapeutických výsledků, 
ale jen velmi málo pozornosti se věnovalo 
celkovým nákladům na péči a na dopady na 
kvalitu života pacienta. Zdravotnické insti‑
tuce si překvapivě nejsou vědomy finanční 
zátěže, jež tato komplikace přináší. Například 
2,5 miliardy € vynaložených ve Velké Británii 
na terapii a prevenci dekubitů se rovná část‑
ce na zajištění psychiatrické péče. Výsledky 
dostupných, i když malých a lokálních studií 
ukázaly, že přítomnost dekubitů vede ke zře‑
telnému deficitu v kvalitě života.

Vlády by si proto měly uvědomit, jak 
významná finanční zátěž je s dekubity 
spojena z hlediska výdajů zdravotního 
systému i soukromých výdajů pacienta. 
Dokud význam tohoto faktoru příslušné 
orgány neakceptují, bude obtížné v záj‑
mu zajištění efektivní terapie a preven‑
ce dekubitálních vředů prosadit raciona‑
lizaci péče o pacienty s tímto stresujícím 
onemocněním. cin
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(Natrii hyaluronas + Sulfathiazinum argentum)

Dermatologikum, lokální chemoterapeutikum
Krém a gázové polštářky
Přípravek je vhodný k léčbě infikovaných kožních lezí, ran, odřenin 
a popálenin, a to jak u dospělých, mladistvých, tak i dětí od 1. měsíce věku.
Lze ho používat i k ošetřování rozsáhlých popálenin, bércových vředů 
a proleženin. Před ošetřením je nutné nekrotizující rány vyčistit.
Balení: crm 1 x 20 mg;  crm 1 x 60 mg
 ext  5 ks (10 x 10 cm);  ext 10 ks (10 x 10 cm)

Plně hrazen 
zdravotními 
pojišťovnami.

Výhradní zastoupení 
a distribuce v ČR:

 ® 

, spol. s r.o.

Senovážné nám. 5 
110 00 Praha 1 
tel.: 281 028 230
fax: 281 028 232 
www.ibi.cz

Složení a) IALUGEN PLUS krém: Natrii hyaluronas 0,2 g , Sulfadiazinum argenteum 1 g ve 100 g krému b) IALUGEN PLUS gázové polštářky: Jeden gázový polštářek o rozměrech 10 x 10 cm 
obsahuje 4 g krému se složením: Natrii hyaluronas 2 mg, Sulfadiazinum argenteum 40 mg. Léková forma a) bilý až slonovinový homogenní krém b) gázový polštářek se slonovinovým homo-
genním krémem Indikace Přípravek IALUGEN PLUS krém a gázové polštářky je určen k profylaxi a léčbě infi kovaných kožních lezí: ran, odřenin a popálenin. Rozsáhlé popáleniny, popáleni-
ny 2. a 3. stupně, jakož i bércové vředy a proleženiny, není možno léčit bez porady s lékařem. Dávkování a způsob podání Před ošetřením přípravkem IALUGEN PLUS je nutné nekrotizující 
rány vyčistit. IALUGEN PLUS krém se nanáší 1-2 x denně ve vrstvě silné 2-3 mm přímo na poraněnou oblast. Každých 24 hod. je nutné krém obnovit, ale předešlé zbytky aplikovaného 
krému se musí opatrně odstranit vodou nebo izotonickým roztokem. IALUGEN PLUS gázové polštářky: na poraněnou oblast se přiloží jeden nebo více gázových polštářků, které se překryjí 
gázou, vatou a fi xují vhodným obvazem. Polštářky je nutné obnovit jednou denně. Kontraindikace Přípravek je kontraindikován u nemocných se známou přecitlivělostí na účinnou látku 
nebo na jiné složky přípravku. Přípravek není určen pro předčasně narozené děti a kojence do věku jednoho měsíce. Přípravek není určen pro těhotné a kojící ženy. Zvláštní upozornění 
a zvláštní opatření pro použití U nemocných se známou přecitlivělostí na sulfonamidy a u nemocných s porušenou funkcí jater a ledvin je možno přípravek používat jen se zvýšenou opatr-
ností. Ošetřená poraněná místa je nutno chránit před slunečním zářením přiloženým obvazem. Interakce s jinými léčivými přípravky Při současném podávání přípravku IALUGEN PLUS krém 
a gázové polštářky s léky, které obsahují proteolytické enzymy, může dojít k inaktivaci enzymů vlivem sloučeniny stříbra, obsažené v přípravku. Těhotenství a kojení Výsledky reprodukčních 
studií na zvířatech neprokázaly riziko pro plod, ale kon-
trolované klinické studie u těhotných žen nebyly pro-
vedeny a bezpečnost používání přípravku v těhotenství 
a během kojení nebyla prokázána. Přípravek IALUGEN 
PLUS krém a gázové polštářky není vhodné aplikovat 
u žen v období těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky 
Při aplikaci přípravku IALUGEN PLUS krém a gázové 
polštářky na velké plochy kůže není možné vyloučit 
systémové nežádoucí účinky sulfonamidů, jako poru-
chy funkce ledvin, toxická hepatitida, agranulocytóza, 
trombocytopenie, leukopenie a exudace z chorobných 
ploch. Při dlouhodobé léčbě se doporučuje kontrolo-
vat počet leukocytů. V ojedinělých případech (kolem 
2 %) se mohou objevit exantémy nebo vyrážky. Doba 
použitelnosti IALUGEN PLUS krém – 3 roky, IALUGEN 
PLUS gázové polštářky – 3 roky Zvláštní opatření 
pro uchovávání Při obyčejné teplotě. Balení krém: 
20 a 60 g, gázové polštářky: 5 a 10 ks Návod k užití 
Poraněná místa kůže, kde byl aplikován krém nebo 
gázové polštářky se kryjí gázou a obvazem. Držitel re-
gistračního rozhodnutí IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, 
Slovenská republika Registrační číslo IALUGEN PLUS 
krém - 46/290/96-C, IALUGEN PLUS gázové polštářky 
- 46/289/96-C Datum poslední revize: 3.3.2004 Výdej 
přípravků je vázán na lékařský předpis a všechny formy 
jsou plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. 

ialugen 167x167.indd   1 12.10.2007   14:49:59
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Vlhká terapie jako součást léčby polytraumatu?
V následujícím příspěvku bychom rádi prezentovali kasuistiku pacienta se 
ztrátovým končetinovým poraněním a finanční rozbor ošetřování kožních 
defektů moderními prostředky na rány.

Několik dní před Vánocemi loňského roku 
(16. prosince) byl na oddělení ARO třinec‑
ké nemocnice přijat 43letý muž po polyt‑
raumatu, které utrpěl při srážce s vlakem. 
Následkem této nehody došlo u pacien‑
ta k traumatické amputaci obou dolních 
končetin v úrovni bérců, k rozsáhlému 
zhmoždění a otevřené zlomenině v oblas‑
ti lokte pravé horní končetiny a k tržně 
zhmožděné ráně ve vlasové části hlavy. Po 
neodkladném zajištění vitálních funkcí 
byl ošetřen na centrálním operačním sále, 
kde bylo provedeno dokončení amputace 
dolních končetin, ošetření pahýlů a jejich 
primární sutura chirurgem. K lokálnímu 
ošetření ran byl použit přípravek Betadi‑
ne a sterilní krytí, následně byla přiložena 
elastická bandáž. Na pravé horní končeti‑
ně byl proveden debridement, sutura pora‑
nění a dále naložen mastný tyl, Betadine, 
sterilní krytí, elastická bandáž a sádrová 
dlaha. Poranění hlavy bylo ošetřeno sutu‑
rou, přípravkem Betadine a sterilním kry‑
tím. Po výkonu byl pacient převezen zpět 
na oddělení ARO. 

Celková plocha kožních defektů po 
základním ošetření na operačním sále čini‑
la přibližně dvě procenta tělesného povr‑
chu. Nemocný byl od přijetí na anestezio‑
logicko‑resuscitační oddělení zaintubován 
a léčen pro traumatický šok a crush syn‑
drom. Pooperační průběh byl kompli‑
kován nekrózou kůže a podkoží ampu‑
tačních pahýlů na dolních končetinách. 
V silně zhmožděném terénu nasedla na 
rány, navzdory nasazeným antibiotikům, 
poměrně rychle infekce. Spodina kožních 
defektů ponechaných k sekundárnímu 
(otevřenému) hojení byla povleklá, hnisa‑
vá, s počínajícími ložisky nekrózy na okra‑
jích ran, ve svalech, podkoží a kožním kry‑
tu. Rány jsme v této době ošetřovali dle 
doporučení chirurga Betadinem, Inadi‑
nem a sterilním krytím. Poskytnutá péče 
však nezabránila zvyšující se sekreci z kož‑
ních defektů, pacient byl septický a isché‑
mie měkkých tkání pahýlů dolních kon‑
četin i kůže postupovala dále. Sekundární 
krytí bylo nutné měnit několikrát denně. 
Čtvrtý poúrazový den provedl chirurg na 
operačním sále další převaz s debridemen‑
tem defektů a osteosyntézou loketní kos‑
ti vpravo pomocí K drátů. Celková plocha 
kožních defektů se tak zvětšila na cca 7 % 
tělesného povrchu. 

Péče na oddělení ArO
Od 5. poúrazového dne byl již pacient pou‑
ze v péči personálu oddělení ARO – včetně 

lokálního ošetřování ran moderními obva‑
zy. Převazy spočívaly v oplachu a dezinfekci 
ranných ploch (Octenisept), opakovaném 
důsledném ostrém debridementu a aplika‑
ci moderních krytí (Inadine, Nugel, Acti‑
sorb plus, Silvercel a Aquacel Ag) na kožní 
defekty. Kompletní převazy jsme u pacienta 
prováděli po třech dnech, sekundární kry‑
tí jsme měnili po jednom až dvou dnech. 
V důsledku těžkého zhmoždění měkkých 
tkání při původním úrazu pokračovala na 
okrajích defektů demarkace nekróz kůže 
a podkoží, která si vyžádala opakované 
nekrektomie na lůžku v celkové anestezii 
nebo analgosedaci. Celková plocha kož‑
ních defektů se tak zvětšila na cca 9 % těles‑

ného povrchu. Protože sekundárně se hojí‑
cí rány hojně secernovaly, chránili jsme 
kůži v okolí defektů před macerací vhod‑
ným filmovým krytím (Opsite spray). 

Od 10. poúrazového dne jsme už na 
spodině defektů přestávali nacházet rozpa‑
dající se nekrotické svaly a na ranných plo‑
chách se začala objevovat granulační tkáň. 
Její plocha postupně narůstala. Navzdory 
závažnému celkovému stavu byl pacient 
při vědomí, dobře naladěný, aktivně reha‑
bilitoval a cvičil. 

19. poúrazový den byly při převazu 
všechny kožní defekty čisté, byla také pří‑
tomna granulační tkáň, místy až hyper‑
granulace. Pacientovi se upravily renál‑
ní funkce a zánětlivé markery. 24. den byl 
nemocný ve stabilizovaném stavu přeložen 
na chirurgické oddělení naší nemocnice. 
Všechny defekty měl čisté, granulující, bez 

nekróz. Okraje ran nebyly podminované 
a začínaly epitelizovat. Léčení pokračovalo 
za hospitalizace další dva měsíce, po jejichž 
uplynutí byl pacient ve stabilizovaném sta‑
vu se zhojenými defekty propuštěn.

Porovnání klasické 
a moderní terapie
Na způsob ošetřování ran a kožních defek‑
tů u pacientů v kritickém stavu existuje 
mnoho názorů. Moderní lokální terapie 
poskytuje řadu výhod pacientovi i ošetřují‑
címu personálu, na druhé straně bývá pou‑
kazováno na vysokou cenu převazů zvláště 
u nemocných se ztrátou kožního krytu vět‑
šího rozsahu. 

Celková cena vlhké terapie kožních 
defektů po dobu hospitalizace na oddě‑
lení ARO dosáhla u našeho pacienta za 
24 dnů 12 400 Kč. Za tuto dobu jsme pro‑

vedli 15 převazů, během nichž došlo ke 
kompletnímu vyčistění spodiny defektů 
a zahájení epitelizace z okrajů. Zajímalo 
nás porovnání nákladů na lokální ošetřo‑
vání ran moderními a klasickými postupy. 
Proto jsme spočítali částku, jakou bychom 
museli teoreticky vynaložit na převazy pa‑
cienta klasickou terapií, tj. třikrát denně 
výměny sterilní gázy s lokálním antisep‑
tikem (Octenisept) za 24 dnů. Kalkulovali 
jsme s náklady na Octenisept, sterilní kry‑
tí, obinadlo a bandáž. Dospěli jsme k část‑
ce 9 000 Kč. Tato suma představuje 73 % 
nákladů, které jsme vydali při ošetřová‑
ní ran moderními prostředky. Při tomto 
postupu by ale bylo nutné u pacienta ve vel‑
mi vážném stavu provést více než 70 převa‑
zů. Ve srovnání s vlhkou terapií je to téměř 
pětinásobný rozdíl. Vzhledem k rozsahu 
poranění bylo nutné v prvním týdnu pro‑
vádět převazy v celkové anestezii. Rány pře‑
kryté pouze gázou jsou více bolestivé – jak 
při výměnách krytí, tak i v době mezi pře‑
vazy. S tím je spojena větší spotřeba analge‑
tik. Při rozhodování, jaký typ lokální léčby 
zvolit, hrají důležitou roli také větší krevní 
ztráty, nutnost provést větší počet nekrek‑
tomií, pomalejší čistění spodiny defektů 
a větší pracovní zátěž ošetřujícího perso‑
nálu při klasické lokální terapii.

Prezentovaná kasuistika i naše vlastní 
zkušenosti potvrzují, že spodina ran léče‑
ných moderní vlhkou terapií se hojí rych‑
leji. Finanční zátěž na krytí pro oddělení je 
pouze relativní, protože v důsledku rychlej‑
šího hojení a nižší spotřeby analgetik a an‑
tibiotik celkové náklady na léčbu pacien‑
tů klesají. Ze zkrácení celkové doby léčení 
rány profitují také pacienti. 

Správné lokální ošetřování je bezpo‑
chyby pouze jedním z mnoha úkonů, kte‑
ré je nutné provést ve snaze vyvést pa‑
cienta z bezprostředního ohrožení života. 
Moderní přístup v ošetřování ran nezna‑
mená pouze používání moderních krytí. 
Stejně důležitý je i efektivní debridement, 
léčba infekce a poruch prokrvení, dosta‑
tečná nutrice atd. – tedy komplexní poje‑
tí hojení, které je součástí intenzivní péče 
o selhávající tělesné systémy a pacientovo 
vnitřní prostředí. Pracovní vytížení sester 
a ošetřovatelek v českých nemocnicích je 
velké. Z tohoto pohledu je důležité i zmen‑
šení pracovního zatížení nelékařského per‑
sonálu, které ošetřování ran moderními 
obvazy umožňuje. Personál se tak může 
více věnovat rehabilitačnímu cvičení a dal‑
ším činnostem, jež uspíší návrat nemocné‑
ho do běžného života. 

DiS. Kateřina Stryjová,
Andrea Heczková,

Martina Czkanderová
Oddělení ARO, Nemocnice Třinec
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PHK – 24. poúrazový denPHK – 5. poúrazový den
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Účinná pomoc
v léčbě

 zánětů povrchových žil

 potrombotického syndromu

 lymfedému

 chronických ran

Zkrácená informace o přípravku: S: Panacreatinum 100 mg, Bromelain 45 mg, Papainum 60 mg, Tripsinum 24 mg, Chymotripsinum 1 mg, Amylasum 10 mg, Lipasum 10 mg, Rutosidum trihydricum 50 mg v 1 dražé. 
IS: Enzym s protizánětlivým účinkem. I: Jako alternativa k dosud užívaným postupům – poúrazové otoky, lymfedém, fi brocistická mastopatie. Jako podpůrná léčba – některé po operační stavy v chirurgii, záněty povr-
chových žil, potrombotický syndrom, revmatoidní artritida, revmatismus měkkých tkání, artróza, mnohočetná mozkomíšní skleróza, chronické a recidivující  záněty (v oblasti ORL, horních cest dýchacích, močového a 
pohlavního ústrojí, trávicí trubice, kůže aj.), jako podpůrná léčba při podávání antibiotik. KI: Přecitlivělost na složky přípravku, těžké poruchy krevní srážlivosti, před operacemi vzít v úvahu fi brinolytický účinek přípravku, 
podávání v těhotenství zvážit. NÚ: Ojedinělé změny konzistence, barvy a zápachu stolice. Při užívání vyšších jednotlivých dávek se mohou objevit pocity plnosti, nadýmání, výjimečně nevolnost. Při infekčních zánětech 
nenahrazuje léčbu antibiotiky, ale zvyšuje jejich účinek. Volně prodejný lék. Bez úhrady VZP. Datum poslední revize SPC: 17.12.1998.
Úplné informace o léku jsou k dispozici v Souhrnu údajů o přípravku a na adrese: MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, tel.: +420 267 750 003, fax: +420 267 751 148, e-mail: mucos@mucos.cz 

 www.mucos.cz www.wobenzym.cz

proti otokům, zánětům 
a poruchám imunity

inzerce

zrychluje vstřebávání otoků 
/ podporuje mikrocirkulaci 
/ příznivě ovlivňuje reo-
logické vlastnosti krve 
/ zlepšuje lymfatickou 
drenáž / optima-
lizuje průběh 
zánětlivého 
procesu / pod-
poruje průnik 
antibiotik do 
tkání / zkracuje 
dobu hojení

Wobenzym v komplexní léčbě chronických ran
Žena, 72 let, DM 2. typu, 15 let na PAD

Nehojící se venózní defekt 
na bérci po dobu 15 let
Chronický otok, silné bolesti, 
zejména v noci.

Vydatná sekrece.

Rána stagnuje i při kvalitním 
lokálním ošetření.

Stav rány po 1 měsíci, 
kdy byl součástí komplexní 
léčby Wobenzym
Okraje defektu začínají 
epitelizovat, spodina je bez 
povlaků, objevují se granulační 
ostrůvky. Sekrece se postupně 
snižuje, zůstává jen mírný otok. 
Bolesti se zmírnily. Intervaly mezi 
převazy se prodlužují.

Stav rány po 3 měsících 
léčby s Wobenzymem
Téměř celou plochu rány překryl 
nový epitel, zůstává jen otisková 
sekrece, okolí rány je klidné.
Bolesti zcela ustoupily, končetina 
je bez otoků. 

Významně poklesl počet převazů, 
vzniká značná úspora nákladů 
na primární i sekundární krytí, 
desinfekční roztoky i obinadla.
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Autologní fibroblasty v léčbě těžkých vředů
Velké a komplikované vředy nohou, které jsou obtížně zvladatelné konvenč‑
ními terapeutickými postupy, lze úspěšně léčit transplantací autologních 
fibroblastů. Efektivitu této techniky, o které referuje článek publikovaný 
v odborném časopisu Wound repair and regeneration, prokázal tým z lékař‑
ské fakulty římské univerzity vedený Marcem Cavallinim.

Současná standardní léčba chronického 
vředu se skládá z chirurgického debride‑
mentu, ošetření infekce a medikamentóz‑
ní či chirurgické korekce případné poruchy 
arteriálního krevního zásobení. Speciální 
krytí rány poskytuje hypoxické vlhké pro‑
středí, které stimuluje růst kapilár, posiluje 
autolytický debridement a urychluje hojení 
vředu. Velké a komplikované vředy nohou 
jsou však mnohdy refrakterní na standard‑
ní terapii navzdory použití specifických an‑
tibiotik a chirurgického debridementu. 

Tým z římské univerzity se pokusil 
u těchto refrakterních pacientů vyhodno‑
tit efektivitu terapie s pomocí autologního 
kožního štěpu. U 10 diabetických pacien‑
tů s hlubokou (stupeň 3 Wagnerovy klasi‑
fikace), rozsáhlou a mikrobiálně infikova‑
nou ulcerací (Staphylococcus aureus nebo 
Pseudomonas aeruginosa) na noze nebo 
na chodidle aplikovali speciální obvazo‑
vý materiál s in vitro namnoženými auto‑
logními fibroblasty. V období od června 
2000 až do dubna 2004 sledovali šest mužů 
a čtyři ženy průměrného věku 58,5 roku. 
Šest pacientů mělo infekční gangrénu na 
přední části nohy (n = 3) nebo na cent‑
rální části chodidla (n = 3), ze zbývajících 
byl jeden pacient po amputaci v transme‑
tatarsální úrovni po femoro‑popliteálním 
bypassu, u dalšího nemocného se vysky‑
tovala nekróza po amputaci dle Lisfrance, 
u dalšího pacienta se nacházel pretibiální 
kutánní vřed před distálním femoro‑popli‑
teálním bypassem a u posledního pacienta 
s diagnózou Sjögrenova syndromu, chro‑
nické virové hepatitidy typu C (HCV) 
a smíšené kryoglobulinémie se steroidní 
medikací se vyskytoval dystrofický širo‑

ký vřed na kotníku se zasažením Achil‑
lovy šlachy. 

Vlastní postup ošetření
U všech pacientů byl proveden chirurgický 
debridement a zajištěna kultivace za úče‑
lem zahájení specifické antibiotické terapie 
v rámci přípravy lůžka vředu pro implan‑
taci kožního štěpu. Tři týdny před chirur‑
gickým zákrokem byla u každého pacienta 
provedena biopsie kůže a odebraný mate‑
riál byl zaslán do TissueTech Laboratories 
v italské Padově, kde dle standardních pro‑
cedur vypěstovali autologní fibroblastovou 
buněčnou kulturu v podobě štěpu. Postu‑
povali tak, že u vzorků kůže prostřednic‑
tvím enzymů oddělili dermis od epider‑
mis. Získané fibroblasty byly namnoženy 
k následným pasážím, po nichž byly buň‑
ky vpraveny do netkaného materiálu Hya‑
lograft 3D, Hyaff 11 (derivát hyaluronové 
kyseliny), který měl strukturu trojrozměr‑
né sítě či mřížky. Fibroblasty poté adhe‑
rovaly k Hyaff vláknům, proliferovaly 
a začaly secernovat extracelulární matri‑
xové komponenty. Sedm dní po osídlení 
mřížky byl kožní štěp připraven k trans‑
plantaci. Autologní štěpy byly apliková‑
ny přímo na ránu za sterilních podmínek. 
Poté byl na štěp aplikován neadherentní 
obvaz, jenž byl následně doplněn sekun‑
dární neokluzivní bandáží. Další medikace 
se skládala z vymývání rány solným rozto‑
kem a jejím krytím pomocí semiokluziv‑
ních nebo okluzivních hydrokoloidních 
krytí v závislosti na objemu sekrece. Sedm 
až deset dní po implantaci byly všechny 
neadherující štěpy odstraněny. Další štěp 
byl aplikován u všech ulcerací bez nebo 

jen s nízkou sekrecí o dva týdny později. 
Medikace byla stanovována v ambulant‑
ním zařízení každý třetí den. Každý měsíc 
byly prováděny odběry na mikrobiální kul‑
tivaci, jež sloužily k vyhodnocování pro‑
cesu hojení a případné změně cílené anti‑
biotické léčby.

Jaká byla úspěšnost léčby
Kompletní zhojení ulcerace bylo pozoro‑
váno u sedmi pacientů z osmi, a to po 8, 
12, 12, 14, 16, 18, a 20 týdnech po prv‑
ní aplikaci štěpu. „U dvou pacientů došlo 
k více než 70% zhojení rány po 20 a 28 týd‑
nech od začátku terapie. Jeden pacient, jenž 
před terapií prodělal bypassovou operaci, 
zemřel na akutní infarkt myokardu 16 týd‑
nů po aplikaci prvního autologního štěpu 
fibroblastů, přičemž hojící se rána byla rov‑
noměrně překryta granulační tkání,“ uvedl 
Marco Cavallini. 

V následném sledování pacientů došlo 
k úmrtí jednoho z nich na infarkt myo‑
kardu dva roky po ukončení terapie, při‑
čemž během této doby nedošlo k relapsu 
léze. U zbývajících šesti následně sledova‑
ných pacientů bylo zhojení ulcerace sta‑
bilní a po průměrnou dobu 37,5 měsíce 
po ukončení terapie u nich nedošlo k žád‑
ným rekurencím. 

Studie navázala 
na dřívější výzkum
Pro chronické vředy je charakteristická 
vysoká koncentrace proteolytických enzy‑
mů v ráně a převaha starých fibroblas‑
tů s končící replikační kapacitou. Vysoká 
koncentrace proteáz, redukovaná odpo‑
věď fibroblastů na mitogeny a infekce 
jsou hlavními příčinami chronicity vředu. 
Tyto negativní faktory jsou pravděpodob‑
ně odpovědné za nevalné výsledky v tera‑
pii ran a relapsy ulcerací (30 %) pozorova‑
né po terapii lokálním růstovým faktorem 
(becaplermin). Osídlení fibroblastů v mís‑

tě rány novými aktivními buňkami může 
tyto negativní faktory překonat. 

Nedávno byly provedeny technikami tká‑
ňového inženýrství alogenní kožní substitu‑
ce, kdy se prokázala signifikantní redukce 
doby hojení u diabetických vředů na nohou. 
V randomizované kontrolované klinické 
studii byla u 281 pacientů s diabetickými 
ulceracemi sledována úspěšnost dermálních 
náhrad (Dermagraft®, Smith&Nephew, Lar‑
go, FL). Celkem 50,8 % pacientů v experi‑
mentální skupině vykázalo kompletní zho‑
jení rány do 12 týdnů ve srovnání s 31,7 % 
pacientů v kontrolované skupině, u nichž 
dermální substituce nebyla provedena. 

Ještě čerstvější je výzkum, během nějož 
byly provedeny autologní kožní substituce. 
Multicentrická randomizovaná kontrolo‑
vaná klinická studie sledující diabetické pa‑
cienty dokumentovala u celkem 79 ulcera‑
cí 65% terapeutickou úspěšnost v době do 
11 týdnů. Navíc byl dokumentován statis‑
ticky signifikantní benefit z terapeutického 
využití autologních fibroblastů a keratino‑
cytů u lézí 2. stupně dle Wagnera ve srov‑
nání se standardní terapií (p < 0,05). „Pro‑
to jsme rozšířili využití těchto technik na 
komplikované a hluboké diabetické vře‑

dy 3. stupně dle Wagnera. Aplikace auto‑
logních nebo homologních kožních trans‑
plantátů může podle našeho názoru posílit 
terapeutický efekt moderní medikace. Živé 
fibroblasty, jež jsou schopny lokálně dodat 
růstové faktory a další buněčné půdovky, 
mohou v dalším průběhu hojení stimu‑
lovat růst kapilár a reparaci tkání,“ uvedl 
Marco Cavallini.

Fibroblastové štěpy 
jsou dobrou alternativou
Autologní buňky usídlené v trojrozměr‑
né netkané mřížce z benzylesteru kyseli‑
ny hyaluronové jsou přinejmenším stejně 
bezpečné a životaschopné jako homologní 
neonatální buňky. Podle Marca Cavalliniho 
by autologní fibroblastové štěpy měly být 
brány v úvahu jako korektní přístup k tera‑
pii chronických a komplikovaných hlubo‑
kých ulcerací. Tato terapeutická alternativa 
je obzvláště indikována u pacientů s chro‑
nickými onemocněními, která komplikují 
hojivé procesy probíhající v ráně, např. dia‑
betes nebo autoimunitní nemoci, u nichž je 
nutná steroidní medikace. K určení vlivu 
této metody na morbiditu a vyhodnocení 
úspěšnosti této terapie u hlubokých a kom‑
plikovaných ulcerací ve srovnání s kon‑
venčními postupy je však zapotřebí pro‑
vést další velké longitudinální populační 
studie.  cin

Mezinárodní tým složený z nizozem‑
ských a amerických lékařů zveřejnil 
v lékařském časopisu Diabetes Care 
studii zaměřenou na predikci opako‑
vaného vzniku diabetických vředů, jež 
mohou mít za následek amputaci kon‑
četiny. Několikaletá studie odhalila dva 
hlavní rizikové faktory pro opakovaný 
vznik diabetického vředu. 

„Z velkého množství dat se podařilo 
vyloupnout některá velmi prostá fakta,“ 
uvedl vedoucí týmu, profesor chirurgie 

Riziko amputace u diabetických lézí
David Armstrong z Leidenské univerzity. 
„Lokalizace léze – pod palcem – a nedo‑
statečný krevní oběh se ukázaly jako klí‑
čové rizikové faktory dramaticky zvyšují‑
cí pravděpodobnost opakovaného vzniku 
otevřených ran. Tyto faktory zároveň zvy‑
šují riziko gangrény a amputace. Uvedená 
zjištění nám teď pomohou v predikci a pre‑
venci zbytečně vysokého počtu komplika‑
cí u osob s diabetem.“ Jako významný rizi‑
kový faktor nebyla překvapivě hodnocena 
velikost vředu. JaP
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