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SOUHRN
Systémovou i lokální enzymoterapii využíváme dlouhou
dobu jako součást léčby chronických bércových ulcerací. Účinnost přípravků
systémové enzymoterapie (Wobenzym drg., Phlogenzym tbl.) jsme si ověřili
nejprve v akutní traumatologii a postupně jsme je začali zařazovat i do léčby
chronických ran.

SUMMARY
We have used generalized and local enzymatic therapy as
part of treatment of leg ulcers. We first tried the effectiveness of generalized
enzymatic therapy medications (Wobenzym drg., Phlogenzym tbl.) in the
treatment of acute injuries and then gradually started using them in chronic
wound treatment.

Kombinovaná enzymoterapie
v léčbě chronické rány u diabetičky
V současné době využíváme přípravky systémové enzymoterapie především tam, kde
cévní ischemie znemožňuje či značně prodlužuje dobu hojení. Standardně používáme
i běžně dostupné lokální přípravky s obsahem proteolytických enzymů, v poslední době
nejvíce Flaminal gel a Flaminal Hydro gel.
Naše další kroky však vedly dále cestou
enzymů. Začali jsme se intenzivně
zajímat o léčbu larvami. Živé larvy
jsou schopny nejen požírat devitalizovanou
a odumřelou tkáň, ale jejich enzymy, které do
rány vypouštějí, ji dále štěpí a výsledkem je
velice kvalitní ﬁbrinolýza a nekrolýza. Praktické
poznatky, týkající se této metody, jsou natolik
zajímavé, že si jistě zaslouží další sdělení
v některém z příštích čísel.

KAZUISTIKA
V následující kazuistice chceme demonstrovat
vývoj chronického defektu, kde jsme v léčbě
využili kombinovanou enzymoterapii –
enzymoterapii systémovou a enzymoterapii
lokální „neživou“ i „živou“.
Žena 73 let, DM na inzulinu (24 j. HM NPH + 4 j.
ACTRAPID ráno), chronická ﬁbrilace síní (před
3 lety implantován kardiostimulátor), dlouhodobě
warfarinizována (Warfarin 5 mg denně), bércová
ulcerace 7 let.
Paní žije sama, s defektem se léčila střídavě
u praktického a kožního lékaře. Poprvé navštívila
naši ambulanci v listopadu 2003. Tehdy si
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její celková dekompenzace a následná progrese
postižení DK vyžádala hospitalizaci. Spodina
byla v té době výrazně pod úrovní okraje, silně
povleklá. Barva povlaků svědčila pro osídlení
pseudomonádou, která také byla kultivačně
prokázána. Ve snaze změnit tento stav byla
u pacientky použita řada materiálů tzv. vlhkého
hojení. Bohužel se nám ale nepodařilo dosáhnout
zlepšení (obr. 1). Po mnohých konzultacích
s kožním a cévním lékařem a po vyčerpání všech
tehdy nám dostupných metod jsme pro další
léčbu zvolili pouze dezinfekční záložky s Betadine
roztokem. Dalším důvodem k tomuto kroku
byla i častá recidiva pseudomonády a dalších
patologických kolonizací v ráně. Ambulantně
byla paní převazována zhruba v měsíčních
intervalech. Mezitím ránu převazovala sama,
případně s pomocí rodinných příslušníků. Takto
byla situace řešena po celý rok 2004. Spodina
se díky tomuto postupu částečně vyčistila
a podařilo se mírně zvednout granulace (obr. 2).
Co jsme však neovlivnili, byly úporné bolesti.
V průběhu prvního pololetí 2005 byla pacientka
převážně hospitalizovaná střídavě na kožním
a interním oddělení nemocnice v Novém Jičíně.
Do naší péče byla znovu zařazena v září 2005.
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Spodina v té době byla v lehce granulační fázi,
přetrvávaly však ulpívající ﬁbrinové povlaky se
značnou sekrecí. Největším problémem byly
trvající bolesti a otoky celé končetiny. Jako
jedno z podpůrných řešení jsme pacientce
doporučili užívat Wobenzym. Po zkušenostech
s tímto přípravkem jsme očekávali ústup otoků
a následně také bolestí. Pacientka se však ke
kontrolám dostavovala ve stále sklíčenějším
stavu. Dlouhotrvající bolesti znemožňující spánek
a k tomu nedostatečná výživa vedly opět ke
značné dekompenzaci diabetu. V březnu 2006
si stav znovu vyžádal hospitalizaci, tentokrát na
interním oddělení Nemocnice v Bílovci. Tehdy
jsme na chirurgii získávali první zkušenosti
s léčbou ran pomocí larviček. Vzhledem k tomu,
že stav rány dlouhodobě stagnoval, nabídli
jsme počátkem května 2006 tuto možnost
i naší pacientce. Psychické vyčerpání způsobené
dlouhodobými bolestmi a dalšími obtížemi,
spojenými s chronickou ranou, patrně převážilo
veškeré obavy a nedůvěru k netradiční metodě
léčby. Konečná odpověď zněla: „Ano, dejte tam ty
potvory, sežerou mě a budu mít klid!“
V téže době jsme se také od pacientky dozvěděli,
že Wobenzym sice užívá (již téměř 2 měsíce
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