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Paní A. R., 58letá diabetička, se objevila na
naší ambulanci 25. března 2008. Byla ode‑
slána pro čtvrtý den trvající febrilie nad
38 °C s nálezem zarudnutí na levé dolní
končetině, které postihovalo nohu i celý
bérec, v jehož dolní polovině byl rozsáhlý
cirkulární bércový vřed. Zarudnutí se šíři‑
lo jazykovitými výběžky až do střední tře‑
tiny stehna (viz obrázek 1). Pacientka proto
byla přijata na interní oddělení s diagnózou
erysipelu levé dolní končetiny s výrazným
otokem, který budil podezření na kombi‑
naci s lymfedémem.
Jednalo se o extrémně obézní ženu, kte‑
rá při výšce 169 cm vážila 120 kg (BMI
41,5). Diabetes 2. typu byl u ní zjištěn před
12 lety a dosud byl korigován pouze die‑
tou. Rozsáhlý bércový vřed měla od roku
2004 v souvislosti s chronickou žilní in‑
suficiencí IV. stupně. Erysipel prodělala
už dvakrát, ale nikdy nebyl nález tak roz‑
sáhlý. Dále je sledována pro hypertenzi
bez městnavého srdečního selhání. Dlou‑
hodobě užívá: Detralex 2‑0‑0 tbl., Lora‑
dur, 1‑0‑0 tbl., Atenobene 25mg 1‑0‑1 tbl.,
Tenaxum 0‑0‑1 tbl.
Výsledky odběrů provedených 25. břez‑
na 2008: CRP 298 mg/l, glykémie 7,48
mmol/l, kyselina močová 485 umol/l, Na 132
mmol/l, K 3,3 mmol/l, Cl 89 mmol/l, leu‑
kocyty 14,9 109/l, Quick 0,96, index CHOL/
HDL 5,0, albumin 30,2 g/l, bílkovina celko‑
vá 59,0 g/l, poměr ALB/GLOB 1,049, mik‑
roalbuminémie 74,8 mg/l.
Dopplerovské ultrazvukové vyšetře‑
ní cév bylo komplikované výraznou obe‑
zitou. Neprokázalo ale hlubokou trombó‑
zu v oblasti levé dolní končetiny. V levém

třísle byly patrné zvětšené lymfatické uzliny
o průměru až 3,3 cm jako reakce na erysipel.
V mikrobiologické vyšetření stěru z rány
byly prokázány Proteus mirabilis, Entero‑
coccus fecalis, Pseudomonas aeruginosa.
Ihned byla zahájena injekční aplikace
antibiotika (Augmentin 1,2 g 3× denně po
8 hodinách) a Clexanu 0,8 ml 2× denně s.c.
(jako prevence trombózy). Pacientce jsme
také doporučili užívat Wobenzym drg.
(volně prodejný lék, nehrazený pojišťov‑
nou). S tímto přípravkem máme dlouho‑
leté zkušenosti v léčení akutních zánětů,
pooperačních a potraumatických stavů,
ale i chronických ran a diabetické nohy.
Má velmi dobrý protiotokový a protizá‑
nětlivý efekt. U infekčních zánětů pod‑
poruje průnik antibiotik do tkání (s velmi
dobrým efektem ho používáme v maxi‑
málních dávkách při zahájení léčby dia‑
betické nohy komplikované flegmónou).
Wobenzym má také mírný fibrinolytic‑
ký účinek a omezuje agregaci trombocy‑
tů i erytrocytů, a tím zlepšuje mikrocir‑
kulaci. Zlepšuje také lymfatickou drenáž
a podporuje vstřebávání lymfedémů. Rov‑
něž tlumí bolest.
Pacientka si Wobenzym koupila a zača‑
la jej užívat v doporučené dávce 3× 10 drg.
nalačno. Při léčbě Wobenzymem jsme
vysadili Detralex.
Lokálně jsme prováděli jednou den‑
ně celkový debridement rány a převazo‑
vali jsme ji v prvním týdnu dvakrát den‑
ně a dále pak jednou denně s přikládáním
persterilových záložek. Na okolí rány jsme
aplikovali Belogent (krém s gentamyci‑
nem) a širší okolí jsme chránili Menalin‑

dem. Při každém převazu jsme důsled‑
ně přikládali vícevrstevnou bandáž
s podložením speciální vatou (Cellona)
a adherentním molitanem, který zabra‑
ňuje sjíždění elastické bandáže (Haftan).
K samotné bandáži jsme užívali speciál‑
ní krátkotažná elastická obinadla (Len‑
kideal). V počátku léčby se končetina
několikrát denně přes bandáž prochlazo‑
vala Lawatermem (chladivý gelový polš‑
tářek). V prvním týdnu léčby pacientka
nesměla chodit, měla povoleno pouze do‑
jít na WC, a to o podpažních berlích.
Při této léčbě po třech dnech ustaly feb‑
rilie, subfebrilní byla ještě další dva dny.
Velmi rychle začal ustupovat otok i boles‑
ti. Po pěti dnech aplikace Augmentinu
(29. března) se ale objevil exantém. V té
době už také pacientka užívala třetí den
Wobenzym. Nebylo možné jednoznačně
určit, co je příčinou nejspíše alergického
exantému. Vzhledem k tomu, že CRP v té
době už významně pokleslo (28. března
bylo CRP 127 mg/l), vysadili jsme Aug‑
mentin a Wobenzym jsme ponechali. Jed‑
norázově dostala Dithiaden 2 tbl. Přes
vysazení antibiotika známky zánětu ustu‑
povaly a CRP dále klesalo. Po týdnu už paní
mohla chodit, ale nadále s použitím berlí.
Zarudnutí na končetině v té době již prak‑
ticky ustoupilo, otok se výrazně zmenšil
a vymizel i exantém. Přetrvávaly pigmenta‑
ce kůže pod a nad vředem. Bolesti neměla.
Na spodině defektu byly převážně čisté, ale
zatím chabé granulace, okraje defektu byly
ostře ohraničené, okolí s ustupujícím oto‑
kem, bez zarudnutí či indurace (viz obrá‑
zek 2 – 4. dubna 2008).
uuu
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Wobenzym v komplexní léčbě chronických ran
Žena, 72 let, DM 2. typu, 15 let na PAD
proti otokům, zánětům
a poruchám imunity

Účinná pomoc
v léčbě
zánětů povrchových žil
potrombotického syndromu
lymfedému
Stav rány po 3 měsících
léčby s Wobenzymem
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.

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.

chronických ran
zrychluje vstřebávání otoků
/ podporuje mikrocirkulaci
/ příznivě ovlivňuje reologické vlastnosti krve
/ zlepšuje lymfatickou
drenáž / optimalizuje průběh
zánětlivého
procesu / podporuje průnik
antibiotik do
tkání / zkracuje
dobu hojení

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, ﬁbrocistická mastopatie. Jako podpůrná léčba – některé pooperační stavy v chirurgii, záněty povrchových žil, potrombotický syndrom, revmatoidní artritida, revmatismus měkkých tkání, artróza, mnohočetná mozkomíšní skleróza, chronické a recidivující záněty (v oblasti ORL, horních cest dýchacích, močového a
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Dávku Wobenzymu jsme po
čtrnáctidenním užívání 3× 10 drg sníži‑
li na polovinu (3× 5 drg.). Po celou dobu
hospitalizace měla pacientka redukční
dietu (č. 8) a dostávala neslazené teku‑
tiny. Při propuštění 7. dubna 2008 byla
převážná část laboratorních hodnot
normalizována: leukocyty 6,7 109/l,
glykémie 5,7 mmol/l, CRP významně
sníženo (57 mg/ml).
Dále k nám pacientka docházela na
kontroly ve čtrnáctidenních interva‑
lech. Doma si převazy zajišťovala sama
jednou denně. Na ránu přikládala mast‑
ný tyl a záložky s Betadinem střídala se
záložkami s Octeniseptem. Končetinu
také sama bandážovala. Techniku více‑
vrstevných bandáží jsme pacientku na‑
učili při hospitalizaci. Při každé kontro‑
le jsme zaznamenávali další ústup otoku
a zlepšení vzhledu rány (viz obrázek 3
z 15. června 2008). Spolupráce pacient‑
ky byla výborná.
Wobenzym užívala do 15. červen‑
ce v dávce 3× 3 drg., pak ho vystřída‑
la za Prevenzym (doplněk stravy – rov‑
něž kombinovaný enzymový přípravek:
bromelain 60 mg, papain 60 mg, tryp‑
sin 6 mg, rutin 10 mg v 1 tbl.) v dávce
2‑0‑2 tbl., a ten užívá dodnes.
Pacientka i doma pokračova‑
la v redukční dietě, poslední váha
z 19. srpna 2008 je 96 kg (zhubla tedy
o 24 kg!). Chválí si zlepšenou pohybli‑
vost a rychlé výrazné zlepšení bérco‑
vého vředu, který ji předtím trápil čty‑
ři roky.
V poslední době je často diskutová‑
na otázka, co je primární: zda erysipel,
který je příčinou následného sekundár‑
ního lymfedému, nebo zda latentní pri‑
mární lymfedém vytváří terén pro vznik
erysipelu.
U pacientů, kteří k nám přicháze‑
jí s měsíce či roky trvajícími bérco‑
vými vředy při chronické žilní insu‑
ficienci s doprovodným chronickým
otokem (a někdy i s akutním erysipe‑
lem), bývá etiologie tohoto otoku kom‑
binovaná a podílí se na ní jak zhorše‑
ná žilní, tak lymfatická drenáž. Pokud
chronická rána není kompliková‑
na akutním infekčním zánětem (jako
u demonstrované pacientky) nebo
cévní neprůchodností, zařazujeme do
komplexní léčby kromě vícevrstev‑
ných bandáží i manuální a přístrojo‑
vou lymfodrenáž, pravidelně v kombi‑
naci s Wobenzymem. V počátku léčby
jej podáváme v maximálních dávkách
(3× 10 drg.). Podávání tohoto příprav‑
ku přináší nejen rychlý ústup otoku, ale
také úlevu subjektivních obtíží (boles‑
ti, pocit těžkých nohou), takže pacien‑
ti při náležité edukaci rádi investují do
tohoto volně prodejného léku, bohužel,
nehrazeného pojišťovnou.
uuu

Defekt či ulcerace v rámci syndromu diabetické nohy (DN) postihuje každo‑
ročně 5,5 % (v České republice) až 6,8 % (v USA) diabetické populace.
K amputaci dochází asi v 20 % případů DN. Pravděpodobnost amputace
je asi 15krát vyšší u diabetiků než u nediabetiků. Porucha hojení poranění
v oblasti nohy je příčinou 70 % všech netraumatických amputací. Náklady na
léčbu těchto pacientů jsou astronomické – v USA je vyčíslili na 26 700 dolarů
na nemocného s ischémií, 16 100 dolarů bez ischémie, 43 100 dolarů na pa‑
cienta s nízkou amputací a 63 000 USD, pokud dojde k vysoké amputaci.
Ischémie patří mezi hlavní faktory, kte‑
ré vedou ke vzniku syndromu diabetické
nohy. Ischemická choroba dolních kon‑
četin (ICHDK) je nejdůležitějším fakto‑
rem ovlivňujícím prognózu defektu. Isché‑
mie byla prokázána u 60 % nehojících se
diabetických vředů, 46 % z nich skonči‑
lo amputací. ICHDK postihuje diabetické
pacienty až 20krát častěji než nediabetic‑
kou populaci. Nejspíše pro současně pří‑
tomnou neuropatii se setkáváme s odliš‑
ným klinickým obrazem než u diabetiků,
často chybí klaudikace a nohy jsou palpač‑
ně teplé. Následkem klinicky němé isché‑
mie může být pozdní indikace angiografic‑
kého vyšetření.
Jednou z možností metod hodnocení
DN a detekce ischémie je metoda transku‑
tánní oxymetrie (dále TcpO2). TcpO2 je ne‑
invazivní metoda založená na měření par‑
ciálního tlaku kyslíku difundujícího z tkáně
přes pokožku ven z těla. Při hermetickém
oddělení pokožky od okolního prostředí
a po určité době (10 až 20 minut) dojde
k vyrovnání parciálních tlaků kyslíku na
povrchu pokožky a ve tkáni bezprostředně
pod ní, čehož se při TcpO2 využívá.
Takové vyšetření má význam pro posou‑
zení prognózy hojení, posouzení vhodné
výše amputace, indikaci angiografie, vhod‑
nosti zahájení hyperbarické oxygenoterapie
(dále HBO) apod. Bylo zjištěno, že měření
TcpO2 za podmínek HBO vede ke zvýšení
diskriminační schopnosti měření.
V Evropě platí následující konsensus na
indikaci HBO dle TcPO2:
1. dýchání vzduchu – TcpO2 pod 30 mm Hg
2. normobarická oxygenoterapie – TcpO2
musí stoupnout nad 50 mm Hg
3. hyperbarická oxygenoterapie při 2,5
ATA – TcpO2 musí stoupnout nad
200 mm Hg
U těch pacientů, u kterých dojde během
HBO k podstatnému zvýšení TcpO2 (nad
200 mm Hg), je prognóza zhojení vysoká,
a to i přes to, že mají nízké TcpO2 za nor‑
málních podmínek (nižší než 30 mm Hg).
Určitou nevýhodou metody je časová a eko‑
nomická náročnost při tzv. mapování okolí
nehojících se defektů, kdy je nutno použít
několika měřicích elektrod současně.
Patofyziologickým podkladem nehojí‑
cích se ulcerací u DN je:

periferní neuropatie, vedoucí ke ztrá‑
tě čití jako ochranného mechanismu
a následnému poranění
u již výše uvedená ischémie a následná
tkáňová hypoxie
u infekce v rozmezí od lokalizované infek‑
ce po rozvoj nekrotizující fasciitidy hro‑
zící ztrátou končetiny
Hyperbarická oxygenoterapie je kauzální
metoda v léčbě některých patologických
stavů s rozhodujícím a významným ovliv‑
něním průběhu onemocnění, komplika‑
cí, léčebného výsledku, mortality a kvality
života. K těmto stavům patří otrava oxidem
uhelnatým a kouřovými plyny, dysbarické
poranění spojené s dekompresí, plynová
embolie a klostridiová myonekróza. U dal‑
ších dvou desítek stavů se jedná o léčebnou
metodu, doplňující konzervativní nebo
chirurgický léčebný postup.
Racionálním podkladem hyperbaric‑
ké oxygenoterapie v léčbě nehojících se
defektů je:
u korekce tkáňové hypoxie zvýšením
obsahu kyslíku v krvi
u redistribuce toku do hypoxické oblasti
u zlepšení mikrocirkulace zvýšením defor‑
mability erytrocytů, existují experimen‑
tální i klinické studie vztahu mezi dostup‑
ným kyslíkem a procesem hojení
u redukce otoku rány
u posílení zabíječské funkce baktérií leu‑
kocyty, která je taktéž kyslík depen‑
dentní
u letální efekt pro některé anaerobní
mikroorganismy zabráněním tvorby
bakteriotoxinů
u zesílení angiogeneze, aktivace fibroblas‑
tů, produkce kolagenu a epitelizace, kte‑
ré jsou způsobeny up‑regulací růsto‑
vých faktorů, např. VEGF (Vascular
Endothelial Growth Factor)
u společným důsledkem výše uvedených
efektů je snížení zánětlivé reakce, zklid‑
nění a vyčištění rány, snížení bolestivos‑
ti, nastartování živých granulací, zahá‑
jení epitelizace, což vede k postupnému
zmenšování velikosti až úplnému zho‑
jení rány
Existuje celá řada prospektivních studií,
prokazujících léčebný a ekonomický efekt
užití HBO u DN: Zamboni 1997, Baroni
1987, Oriani 1990, Doktor 1992, Kessler
u

2003. Nejvýznamnější z těchto studií je
studie E. Faglii a spol. (Adjunctive Syste‑
mic Hyperbaric Oxygen Therapy in Treat‑
ment of Severe Prevalently Ischemic Dia‑
betic Foot Ulcer, Diabetes Care, Dec.
1996,19,12,1338‑1343), ve které bylo zařa‑
zeno 68 pacientů s DN dle Wagnera II‑IV.
Ve skupině léčených HBO bylo 35 pacien‑
tů, v kontrolní 33 pacientů. HBO skupina
měla signifikantně nižší riziko velké ampu‑
tace (8,6 % vs. 33,3 %, p = 0,016). Další vý‑
znamnou prací je studie A. Abidii a kol.
(The Role of Hyperbaric Oxygen Thera‑
py in Ischemic Diabetic Lower Extremity
Ulcers, European Journal of Vascular and
Endovascular Surgery, 25,513‑518,2003),
kde bylo zařazeno 16 pacientů – 8 ve sku‑
pině léčených HBO, v kontrolní skupi‑
ně taktéž 8 pacientů. Došlo ke statisticky
významnému kompletnímu zhojení, které
trvalo i po roce ve srovnání s kontrolní sku‑
pinou (5/8 vs. 0/8, p = 0,026). Taktéž došlo
k významnému zmenšení velikosti ulce‑
rací (100 % vs. 52 %, p = 0,027) a význam‑
né úspoře nákladů na léčbu (o 2 960 liber
na pacienta).

Nejen účinné,
ale i ekonomicky výhodné

Na téma posouzení efektivity HBO v léčbě
diabetické nohy se konala v Londýně v roce
1998 IV. evropská konsensuální konferen‑
ce, v roce 2006 pak VIII. evropská konsen‑
suální konference v Ravenně. Význam užití
HBO u DN je rovněž součástí metaanalý‑
zy v rámci uznávaného systému Cochrane
Review. Závěrem je, že u pacientů s ulce‑

rací v rámci HBO významně snižuje rizi‑
ko vysoké amputace s velkou šancí na zho‑
jení během jednoho roku.
V mnoha studiích byly hodnoceny
náklady na léčbu a následnou péči o tak‑
to invalidizované pacienty. Poslední letoš‑
ní studie uveřejněná v International Jour‑
nal of Technology Assessment in Health
Care představuje výsledky z Kanady, kde
byly hodnoceny náklady na léčbu v dva‑
náctiletém období u pacientů s a bez uži‑
tí hyperbaroxie. Úspora nákladů u pacien‑
tů s HBO činila téměř 10 000 kanadských
dolarů.
Pochopitelnou samozřejmostí je kom‑
plexní přístup k takovému nemocnému
patří sem diagnostika a terapie ICHDKK,
dopplerometrické vyšetření, angiografie,
případně endovaskulární či chirurgická
revaskularizace, kontrola glykémie. Stejně
ucelená by měla být péče o vlastní defekt,
tj. přiměřený debridement, aplikace vlh‑
kého krytí, odlehčení končetiny například
berlemi, nošení vhodné ortopedické obuvi.
V neposlední řadě není možné podceňovat
režimová opatření – správnou výživu, při‑
měřený pohyb, zákaz kouření apod.
HBO považuji za užitečnou adjuvant‑
ní metodu léčby pacientů s diabetickou
nohou, a to na podkladě vlastních zkuše‑
ností i výsledků prospektivních studií v sys‑
tému medicíny založené na důkazech.
MUDr. Michal Hájek,
Centrum hyperbarické medicíny,
Městská nemocnice Ostrava,
předseda České společnosti hyperbarické
a letecké medicíny ČLS JEP

nové knihy

Repetitorium hojení ran
Na nedostatek článků v odborných časopisech
si specialisté na hojení ran nemohou stěžovat.
Na ucelené publikace, které poskytují komplex‑
nější pohled, je však česká literatura až překva‑
pivě chudá. Alespoň částečně zaplnit tuto meze‑
ru nyní může nový titul Repetitorium léčby ran
MUDr. Jana Stryji z Nemocnice Třinec‑Podlesí.
Tato práce je určená jak lékařům, tak sestrám.
Obsahuje stručné, jasné a přehledné praktické
postupy pro ošetřování ran, přibližuje součas‑
né diagnostické a terapeutické možnosti a při‑
náší přehled moderních terapeutických krytí
a dalších metod, které se v této oblasti použí‑
vají. Hlavním cílem knihy je přispět k tomu,
aby byl pacient s chronickým defektem léčen
pokud možno kauzálně a efektivně. Text je
bohatě doplněn fotodokumentací.
Geum, 200 stran, ISBN 978‑80‑86256‑60‑3

inzerce

Hana Vlhová,
Centrum pro léčbu chronických ran,
Bílovecká nemocnice a. s.

Hyperbarická oxygenoterapie
v léčbě diabetické nohy

Suprasorb® Systém pro vlhké hojení ran
Kompletně a profesionálně!
A Alginat
alginát
A +
alginát

+ Ag

X Hydr
HydroBalance
X +
HydroBalance

+ PHMB

C Kollagen
kolagen
P PU-Schaum
PU-pěna
H Hydr
hydrokoloid
M PU-Membran
PU-membrána
F Folie
fólie
G Gel
gel
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