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Edukace je základem dobré spolupráce
V MT 1/2008 se doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., věnovala možnostem využití systémové
enzymoterapie při léčbě diabetických defektů. Ráda bych se také podělila o naše zkušenosti s tímto druhem léčby na našem pracovišti.
dý léčebný krok nemocnému řádně vysvětlíme. Máme
zkušenost, že správné pochopení podstaty a významu
diagnostického či léčebného postupu nebo prostředku
je nezbytné zvláště v případech, kde je nutná finanční
spoluúčast pacienta, o které se musí sám rozhodnout.
Pokud nemáme zábrany pacienta informovat o relativ‑
ně „drahém“ prostředku léčby a dokážeme mu správ‑
ně objasnit, že jeho finanční investice přinese zkrácení
doby léčby, nebo dokonce pomůže zachránit končeti‑
nu, většinou nebývá problém, aby si pacient potřebné
prostředky uhradil. Naši nemocní bez problémů kupují
Wobenzym, přípravky pro lokální ozonoterapii, hradí si
magotterapii i přispívají na krycí materiály. Stejně jako
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V naší ambulanci pro léčbu chronických ran se pří‑
pravky pro systémovou enzymoterapii (Wobenzym
a Phlogenzym) užívají již více než deset let. Zpočát‑
ku jsme je používali hlavně v akutní chirurgii a trau‑
matologii. Tyto zkušenosti byly také publikovány
v odborném tisku (Kameníček V., Rozhledy v Chirurgii 1999; Kameníček V., Acta Chir. Ortoped. et Traumatologie čechosl. 2001). Velmi dobrý protiotokový
účinek a příznivý vliv na hojení u poúrazových a po‑
operačních stavů nás inspirovaly k vyzkoušení těch‑
to přípravků také u pacientů s chronickými ránami.
I v těchto případech jsme se setkali s příznivou ode‑
zvou – velmi často ve formě nastartování hojivého
procesu u dlouhodobě stagnujících ran. S přibývají‑
cími zkušenostmi se pro nás staly přípravky pro systé‑
movou enzymoterapii běžnou součástí léčby pacientů
s chronickými ránami a diabetickými defekty, kteří se
koncentrují v naší specializované ambulanci.

glykémie 17,4 mmol/l, HbA1c 8,5 procenta. Pacient byl
hospitalizován s cílem dosažení kompenzace diabetu
a zahájení péče o ránu. RTG ukázalo rozsáhlé postoste‑
omyelitické změny v oblasti dorsa metatarsů obou
nohou. Ultrazvukové vyšetření cév (Doppler) bylo
bez významných změn. V počátku hospitalizace neby‑
la rozhodně prioritní volba lokálního krytí! Daleko
podstatnější byla kompenzace celkového stavu a pře‑
devším každodenní trpělivé vysvětlování a aktivizace
samotného pacienta. Spodinu defektu jsme kryli pouze
betadinovými záložkami, okolí ošetřovali přístrojovou
dermabrazí a celou plochu hydratovali Neuropadem
a Oleogelem. Pacientovi jsme důrazně vysvětlili rizi‑
ka jeho stavu, včetně možné amputace. Poté konečně
pochopil, jak důležité je odlehčení končetiny, a nau‑
čil se používat berle. Koupil si také první balení Wo‑
benzymu a začal jej užívat v dávce 3 × 10 drg./den.

Péče o chronické defekty
Naše ambulance pro léčbu chronických ran vznik‑
la při chirurgickém oddělení nemocnice v Bílovci
v roce 2000 s cílem nabídnout péči, která do té doby
nebyla v regionu dostupná. Postupně začali tvořit stá‑
le významnější podíl našich pacientů diabetici (v sou‑
časné době přibližně 60 % ošetřovaných). Velmi čas‑
to přicházejí se zcela zanedbanými nebo dlouhodobě
nevhodně léčenými plantárními ulceracemi. Nezřídka
se stává, že při prvním ošetření v naší ambulanci pro‑
kážeme dekompenzaci léčeného diabetika nebo odha‑
líme dosud neléčený diabetes.Takové diabetiky krát‑
kodobě hospitalizujeme na interním oddělení s cílem
zlepšit kompenzaci jejich stavu. U hospitalizovaných
i ambulantních pacientů zahajujeme ihned po převze‑
tí do péče multioborovou intervenci. V první řadě se
snažíme odhalit příčiny poruchy hojení komplexním
vyšetřením. Podle výsledků vyšetření zajišťujeme v pří‑
padě nutnosti angiochirugické výkony. Péče o ránu
zahrnuje kromě lokálního ošetření také vasodilatační
léčbu, případně podání antibiotik. Systémovou enzy‑
moterapii doporučujeme u většiny nemocných. Hojení
podporujeme v indikovaných případech také magne‑
tostimulací a lymfodrenážemi (manuálními i přístro‑
jovými). Poskytujeme medicinální pedikúru a v někte‑
rých případech též magotterapii (léčbu larvami).
Za jednu z nejdůležitějších součástí léčby ale
považujeme odstranění pasivity pacienta a jeho aktiv‑
ní zapojení do léčby. Bohužel se často setkáváme s tím,
že i řadu let léčení diabetici nemají správný náhled
na svou chorobu, nechápou její příčinu, a tak si neu‑
vědomují její závažnost a možná rizika.

Všechny kroky pacientovi
důkladně vysvětlíme
Výše uvedené aspekty léčby se vždy snažíme pacien‑
tovi srozumitelně objasnit. Ujistíme ho, že problém,
který ho trápí, mu pomůžeme řešit, ale zároveň zdů‑
razňujeme, že bez jeho účasti to zkrátka nepůjde. Kaž‑
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doc. Veverková pak často vídáme, že pozitivní zvrat léč‑
by po takové investici pacienta motivuje k lepší spolu‑
práci v péči o ránu, k pečlivějšímu dodržování hygie‑
nických i dietních opatření a akceptování našich dalších
doporučení. Pacient velmi rychle pochopí, že počáteč‑
ní relativně vysoká investice se začne vracet v podobě
úspor za obvazový materiál a hlavně ve významném
zlepšení jeho stavu. Zanedbatelné není ani to, že časo‑
vá investice do edukace pacienta přináší úspory i naší
ambulanci. Jako příklad uvádíme jednu kasuistiku.

Kasuistika
Následující kasuistika popisuje případ pana Z. B.,
kterému je 57 let a již deset let je léčený pro diabe‑
tes 2. typu, poslední čtyři roky dokonce užívá inzulin
(Actrapid, Insulatard) a v současnosti je po amputaci
2. a 3. prstu levé nohy (LDK).
Poprvé se na naší ambulanci objevil 22. srpna 2005
s plantárním defektem na LDK a ragádami v oblas‑
ti levé paty. V té době měl výrazně zvýšené hodnoty
glykémie (kolem 15 mmol/l). Po změnách dávkování
inzulinu se glykémie stabilizovaly, ale hojení plantár‑
ního defektu stagnovalo. Velký podíl na tom měla pa‑
cientova neochota ke spolupráci. Ke kontrolám dochá‑
zel velmi sporadicky, nedodržoval termíny a v podstatě
ani léčebný plán. Naposledy byl u nás v dubnu 2007.
Pak se nám ztratil z dohledu a opět se ukázal až 10. čer‑
vence téhož roku s řádnou progresí stavu (viz obrázek
1). Kompenzace jeho stavu byla opět neuspokojivá –
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Po propuštění (viz obrázek 2 – 24. července 2007) uží‑
val k lokálnímu krytí stále záložky s betadinem dva‑
krát denně. Převazy zajišťovaly pracovnice agentu‑
ry domácí péče, které ho navštěvovaly třikrát týdně,
jinak mu pomáhala rodina. Pacient pokračoval v uží‑
vání Wobenzymu, dávka se postupně snižovala na
3 × 5 drg./den. Hojení defektu uspokojivě pokračovalo
(viz obrázek 3 – 11. září 2007). Po naší třetí intervenci
se konečně dostavil na protetiku, kde mu byla zhoto‑
vena ortéza k eliminaci tlaku na chodidlo.
Postupně se stabilizoval i jeho diabetes, v říjnu
2007 měl naměřeno HbA1c 6,5 % a glykémie se držely
kolem 8 mmol/l. V noci se však u něj často objevovaly
hypoglykémie kolem 3 mmol/l, proto jsme mu snížili
dávku inzulinu o čtyři jednotky, což vedlo k redukci
počtu hypoglykémií. Poslední obrázek 4 ukazuje stav
rány k 22. říjnu 2007. Pacient v té době stále užíval
Wobenzym v dávce 3 × 5 drg./den.
Významného zlepšení se nám tedy podařilo
dosáhnout velmi levným, ale důsledně prováděným
lokálním ošetřováním v kombinaci s Wobenzymem,
a dále odlehčením končetiny a eliminací tlaku. Stej‑
ně jako doc. Veverková můžeme konstatovat, že sys‑
témová enzymoterapie pro nás představuje efektní
systémovou podporu lokálního hojení.
Hana Vlhová, MUDr. Václav Kameníček,
ambulance pro léčbu chronických ran
při chirurgickém oddělení
Nemocnice v Bílovci
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Lze zlepšit efektivitu
léčby diabetické nohy?
Vzestup výskytu diabetes mellitus je viditelný ve všech odvětvích medicíny. Komplikace této
choroby jsou známé a v současné době se jejich léčba prolíná do všech oborů. Terapie těchto
pacientů si vyžádá více než miliardu korun za rok. I přes zavedená preventivní a léčebná
doporučení je každodenní praxí léčba pacienta s diabetickým defektem na dolní končetině.
Mnohé defekty jsou způsobeny i traumatem či iatrogenně (vniknutím cizích předmětů do
měkkých tkání, resp. otlaky ze sádrové fixace).
Podle údajů ÚZIS ČR bylo v roce 2005 postiženo syn‑
dromem diabetické nohy (DN) 40 403 osob, což tvoří
5,5 % pacientů s diabetem (739 000 osob v roce 2005).
Po amputaci bylo téměř 8 000 osob (19,8 % všech pa‑
cientů s DN). Syndrom DN je jednou z nejčastějších
příčin hospitalizace diabetiků. Podle různých studií je
40 až 70 % netraumatických amputací provedeno prá‑
vě u diabetiků. V 85 % případů předcházejí amputa‑
cím ulcerace, které jsou potenciálně léčitelné.
U každého diabetického defektu je třeba řešit tři
základní aspekty léčby:
 kontrolu tlakové zátěže a její kompenzaci, redis‑
tribuci váhy, odstranění kalusu;
 obnovu nebo udržení pulsujícího krevního prů‑
toku;
 metabolickou kontrolu.
Nedojde‑li k jejich vyřešení, léčba rány bude patrně
neúspěšná a pacient bude vystaven zvýšenému rizi‑
ku amputace nebo rekurentní ulcerace.
Každé pracoviště, které se zabývá problemati‑
kou DN, má své zkušenosti a je nyní velmi obtíž‑
né přijít s nějakým zcela novým a „stoprocentním“
řešením. Přesto si dovolujeme prezentovat naše zku‑
šenosti s léčbou diabetických defektů pomocí zave‑
dených standardů a s užitím všech dostupných léčeb‑
ných prostředků.

Enzymoterapie jako součást
komplexní léčby
Každý pacient s defektem na dolní končetině je na
I. chirurgické klinice v Brně standardně vyšetřen na
cévní ambulanci, a pokud je třeba, je mu provede‑
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na angiografie včetně PTA. Případné rekonstrukční
cévní výkony indikujeme po odeznění zánětlivých
změn na dolní končetině. Samozřejmostí jsou meta‑
bolický screening pacienta a kompenzace výsledků.
Při ostrém čištění rány, které napomáhá zvládnu‑
tí infekce i její prevenci, rozlišujeme, o jaký defekt
se jedná. Agresivní ostré vyčištění až na zdravou
tkáň s odstraněním zatvrdlé kůže, odumřelé tkáně
a nekrózy provádíme pouze u neuropatických vře‑
dů. Neuroischemické vředy čistíme s největší opa‑
trností, aby nedošlo k poškození zdravé tkáně. Ke
krytí defektů používáme prostředky vlhkého hoje‑
ní, registrované a běžně dostupné v České repub‑
lice, vždy podle stadia hojení rány. Navíc na našem
pracovišti doporučujeme jako součást komplexní
léčby pacientů se syndromem diabetické nohy pří‑
pravky pro systémovou enzymoterapii (Wobenzym
drg, Phlogenzym tbl). Hlavními účinnými složkami
těchto přípravků jsou proteolytické enzymy (bro‑
melain, papain, trypsin, chymotrypsin) v kombi‑
naci s flavonoidem rutinem. V těchto lécích totiž
spatřujeme vhodnou systémovou podporu lokální‑
ho hojení diabetických defektů pro jejich protizá‑
nětlivý, protiotokový a rheologický efekt. Urychlují
hojení i u delší dobu stagnujících masivně infikova‑
ných ran v kombinaci s lokální antiseptickou terapií.
Pacienti přitom uvádějí i úlevu subjektivních obtíží.
Jedná se sice o přípravky nehrazené ze zdravotního
pojištění, které si musí pacient sám zaplatit, ale naše
zkušenost nám ukazuje, že pacienti, kteří se rozhod‑
nou pro tuto investici, při léčbě mnohem lépe spo‑
lupracují. Vědomí jejich vlastního rozhodnutí, zod‑

povědnosti a aktivního podílu na léčbě působí velmi
pozitivně na celkovou compliance.
Přípravky pro systémovou enzymoterapii použí‑
váme v léčbě diabetické nohy už více než deset let.
První výsledky u 16 pacientů jsme prezentovali již
v roce 1998 (Zdravotnické noviny č. 3/1998). V sou‑
časné době je počet takto léčených diabetiků už více
než desetinásobný. Naše pozitivní zkušenosti se sys‑
témovou enzymoterapií nejsou ojedinělé, potvrzuje
je i řada jiných pracovišť.
Dovolujeme si prezentovat dva z mnoha našich
pacientů léčených pro diabetický defekt dolní konče‑
tiny, kde byla v rámci komplexní léčby zařazena sys‑
témová enzymoterapie.

Kasuistika 1
Diabetik, 62 let – v červnu 2006 se dostavil na naši
ambulanci pro otok a známky zánětu v oblasti plan‑
ty po bodném poranění plosky nohy (šlápl na hře‑
bík). Pro celkové příznaky zánětu a lokální flegmo‑
ny byl pacient přijat k hospitalizaci. Široké otevření
plosky nohy a její vydrénování bylo prvotním úko‑
nem. Pro příznaky sepse byla po zjištění infekční‑
ho agens nasazena celkově antibiotika. Po odeznění
celkových příznaků už další antibiotika nebyla apli‑
kována. Opakované nekrektomie byly zásadní v léč‑
bě, stejně jako lokální aplikace oplachových roztoků
a preparátů se stříbrem, které jsme podpořili aplika‑
cí systémové enzymoterapie. Takto se zdařilo zvlád‑
nout infekci v ráně včetně MRSA. Pro stenózu v oblas‑
ti arteria femoralis superficialis (AFS) byla provedena
PTA AFS, a to zajisté přispělo ke zlepšení prokrvení
postižené diabetické končetiny.

Kasuistika 2
Druhý pacient, rovněž diabetik, 64 let – polymorbidní
pacient, kterému musela být amputovaná dolní kon‑
četina v bérci. Jednalo se o hypertonika, po opakova‑
ných IM s ICHS a s chronickou renální insuficiencí.
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V léčbě tohoto pacienta jsme při hojení amputačního
pahýlu kombinovali lokální aplikaci oplachových roz‑
toků a krytí se stříbrem s podáváním systémové enzy‑
moterapie. Takto se zdařilo zvládnout infekci v ráně
včetně MRSA a nastolit hojivý proces.

Redukce otoku může být
startem hojení
Jak objasnit příznivé působení systémové enzymote‑
rapie právě u diabetiků?
Syndrom diabetické nohy lze jednoznačně
považovat za chronický zánětlivý proces doprová‑
zený chronickým otokem. Protizánětlivý, či přesně‑
ji zánět modulující a protiotokový efekt kombinova‑
ných enzymových přípravků i jednotlivých hlavních
účinných složek těchto přípravků, což jsou proteoly‑
tické enzymy trypsin, bromelain a papain, je obecně
znám a v literatuře můžeme najít řadu experimentů
[1] i klinických studií [2], které jej prokazují (v cita‑
cích uvádíme pouze příklady).
Modulace průběhu zánětlivého procesu uve‑
denými proteolytickými enzymy je vysvětlována
modulací aktivity buněk specifické i nespecifické
imunity, zásahy do produkce a degradace cytokinů,
ovlivněním exprese adhezních molekul, která může
např. působit omezení adheze lymfocytů v místě
zánětu. Literatura se také zmiňuje o zásazích bro‑
melainu do kaskády kyseliny arachidonové, jejichž
výsledkem je útlum tvorby prozánětlivých prosta‑
glandinů [3, 4].
Chronický otok obleňuje mikrocirkulaci, a snad‑
no tak vzniká mikrovaskulární trombotizace v okolí
rány. Otok také prodlužuje difuzní dráhu mezi buň‑
kami a koncovými kapilárami, a to jak pro transport
živin a kyslíku, tak pro zplodiny metabolismu. To
vše vytváří nepříznivé podmínky pro hojení a nahrá‑
vá vzniku infekce. Snadný vznik infekce je hrozbou
u syndromu diabetické nohy, protože pacienti ve
vysokém riziku mají sníženou imunitu a při špat‑
né metabolické kontrole je poškozena funkce leu‑
kocytů. V těchto případech mohou závažné infekce
s poškozením tkání způsobit i bakterie považované
za kožní komensály.
Redukce chronického otoku, která se dostavuje
při podávání přípravků systémové enzymoterapie,
může být startujícím činitelem hojení chronické rány.
Úprava mikrocirkulace po odstranění dlouhodobé‑
ho útlaku otokem s sebou nese mimo jiné i zlepše‑
ní žilní a lymfatické drenáže. V těchto podmínkách
pak často zvládáme hojit infikované rány bez celko‑
vého podávání antibiotik, pouze s využitím lokál‑
ních antiseptických prostředků. Navíc redukce oto‑
ku přináší i zmírnění subjektivních obtíží pacientů.
Pokud je použití antibiotik nevyhnutelné, přispívá
efekt „vehikula“ současně podávaných enzymových
přípravků ke zlepšení průniku antibiotik do cílo‑
vých tkání [5].
Antiedémový efekt systémové enzymoterapie
je prokázán a hojně využíván v akutní medicíně
u potraumatických a pooperačních otoků [2]. Nově
jej v sofistikovaném experimentu prokazuje Neu‑
mayer [6]. V této práci perorální podávání kombino‑
vaného enzymového přípravku (bromelain, trypsin,
rutin) předcházelo vzniku otoku v experimentálním
modelu ischémie/reperfuze.

Zásah do patogeneze cévních změn
při diabetu?
Zatímco protizánětlivý a antiedémový efekt systémo‑
vé enzymoterapie jsou obecně známy, větší pozornost
by si zasloužil pozitivní vliv na rheologické vlastnosti
krve. Zahrnuje zásahy do systému fibrinogen–fibrin
(aktivací plasminogenu) i snížení agregace trombo‑
cytů a erytrocytů, u kterých se zlepšuje také elasticita.
A možná právě tyto účinky jsou klíčem k jejich příz‑
nivému působení u diabetiků, u nichž je popisována
zvýšená koagulační pohotovost a zvýšená tendence
k agregaci trombocytů. Efekt systémové enzymote‑
rapie na rheologické vlastnosti krve u zdravých dob‑
rovolníků popsal Ernst [7]. Podávání kombinované‑
ho enzymového přípravku snižovalo viskozitu krve
i plazmy a zlepšovalo průtokové parametry. První
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umožňuje jejich vstup do buňky a spuštění kaskády
patologických dějů, při nichž vznikají mimo jiné vol‑
né kyslíkové radikály.
Volným kyslíkovým radikálům je rovněž přičí‑
tán podíl na vzniku komplikací diabetu. Zvýšenou
měrou vznikají také v ischemických tkáních. Již výše
zmíněná publikace Neumeyera [6] prokázala také
zmírnění poškození svalové tkáně volnými kyslíko‑
vými radikály při ischémii/reperfuzi u zvířat, kterým
byl podáván kombinovaný enzymový přípravek (bro‑
melain, trypsin, rutin). Koncentrace markerů pero‑
xidace lipidů (které ukazují na poškození buněčných
membrán) byly významně nižší než v kontrolní sku‑
pině, a tomu také odpovídal histologický nález mini‑
málního poškození ultrastruktury reperfundované
svalové tkáně.
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důkazy o tom, že bromelain může předcházet agre‑
gaci trombocytů, přinesl Heinicke [8]. Podávání bro‑
melainu snížilo vysoké hodnoty agregace trombocy‑
tů u pacientů s anamnézou infarktu nebo mozkové
mrtvice. Bromelain totiž inhibuje agregaci trombo‑
cytů indukovanou ADP v závislosti na dávce. Metzig
[9] prokázala in vitro vliv bromelainu a papainu na
omezení agregace trombocytů a omezení adheze sti‑
mulovaných trombocytů k endoteliálním buňkám po
působení bromelainu, papainu a trypsinu. Na modelu
laserové trombózy in vivo redukoval perorálně podá‑
vaný bromelain tvorbu trombů. Glaser [10] potvrdil
v experimentu omezení aktivace a agregace trombo‑
cytů vlivem bromelainu.
Koshkin [11] u pacientů s potrombotickým syn‑
dromem při léčbě kombinovaným přípravkem pro
systémovou enzymoterapii (bromelain, trypsin, rutin)
prokázal zlepšení krevního průtoku, snížení viskozi‑
ty krve a plazmy. Bylo zaznamenáno i zlepšení para‑
metrů hemokoagulace, mimo jiné u 70 % pacientů
došlo k normalizaci hodnot agregace trombocytů.
Výsledky některých prací nasvědčují tomu, že by
proteázy mohly zasahovat do patogeneze cévních
změn při diabetu. Významný podíl na jejich vzniku
je přisuzován produktům pozdní glykace (advanced
glycation endproducts, AGEs), které se vyskytují ve
zvýšené míře právě u diabetiků. Některé experimen‑
tální práce [12, 13] ukazují, že proteázy trypsin a bro‑
melain mohou blokovat nepříznivé působení AGEs.
Autoři předpokládají, že se tak děje blokádou extra‑
celulární části receptoru pro AGEs (RAGE), který

V závěru přehledu argumentů, které svědčí pro
prospěšnost užívání přípravků systémové enzymo‑
terapie u pacientů se syndromem diabetické nohy,
lze uvést ještě jednu aktuální publikaci věnova‑
nou protelytickým enzymům a hojení. Orsini [14]
doporučuje v nedávno publikované práci systémově
podávané enzymové přípravky pro podporu hojení
v plastické chirurgii pro schopnost redukovat oto‑
ky, bolest, zánět, agregaci trombocytů, potencovat
účinky antibiotik a omezovat negativní efekt isché‑
mie/reperfuze.
V souhrnu lze tedy říci, že výše uvedené argu‑
menty podporují využití systémové enzymoterapie
jako součásti mozaiky komplexní léčby diabetické
končetiny.
Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.,
1. chirurgická klinika FN u sv. Anny
a LF MU, Brno
Literatura:
[1] Wood GR,International Journal of Immunotherapy,
1997:139–145. [2] Kameníček V, Acta chir ortoped et trau‑
matol čechosl., 2001;68(1):45–9. [3] Taussig SJ, Jour‑
nal of Etnopharmacology 1988;22:191–203. [4] Maur‑
er HR, Cell Mol Life Sci 2001;58:1234–45. [5] Tinozzi S,
Drug Exp Clin Res, 1978:39–44. [6] Neumayer C, J Surg Res.
2006:150–8. [7] Ernst E, Perfusion 1994;12:440–1. [8] Heinic‑
ke RM, Experientia. 1972 Jul 15;28(7):844–5. [9] Metzig C, In
Vivo. 1999 Jan‑Feb;13(1):7–12. [10] Glaser D, Platelets. 2006
Feb;17(1):37–41. [11] Koshkin VM, International Journal of
Immunotherapy 2001;XVII(2/3/4):121–4. [12] Xiang G. Kid‑
ney International, 2001, Vol 59; (Suppl. 78), S53-57. [13] Stopper
H. Cancer Letters 2003, 115–156. [14] Orsini RA, Plast Recon‑
structive Surgery, 2006 Dec;118(7):1640–4.

