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52 dní), ne však doporučenou dávku 3krát
5 drg., ale z úsporných důvodů pouze 3krát 3 drg.
Pacientce jsme vysvětlili, proč je nutná vyšší
dávka a také správné užívání nalačno.
Jak tedy vypadal další průběh hojení rány:
12. 5. 2006: Wobenzym; 7. den 3krát 5 drg.
INR: 2,45; glykemický proﬁl: 9,2; 14,6; 7,0 mmol/l
Byla nám doručena zásilka larviček (obr. 3),
kterou jsme týž den aplikovali do defektu.
Během jejich aplikace a účinkování v ráně jsme
nezaznamenali žádný výrazný problém.
15. 5. 2006: Wobenzym; 10. den 3krát 5 drg.
INR: 1,85; glykemický proﬁl: 5,5; 9,8; 5,8 mmol/l
Po třech dnech však pacientka začala udávat dost
intenzivní bolesti, proto jsme se rozhodli „pobyt“
larev v ráně ukončit (obr. 4). Běžně se doporučuje
doba jejich působení 3 až 5 dní. Po odstranění
larev nás čekalo velmi milé překvapení. Spodina
byla převážně čistá, pouze s mírnými ﬁbrinovými
povlaky a okolí bylo téměř klidné (obr. 5). K další
chemické ﬁbrinolýze („neživé“) jsme se rozhodli
použít Flaminal Hydro gel.
20. 5. 2006: Wobenzym; 15. den 3krát 5 drg.
INR: 2,30; glykemický.proﬁl: 5,6; 8,2; 4,0 mmol/l
Spodina byla sice více povleklá, od okrajů však
sílily granulace. Mohutně vzrostla sekrece, ale co
bylo velice podstatné – ustoupily bolesti a otok
(obr. 6). Tento jev pravidelně vídáme u pacientů
po zahájení léčby Wobenzymem, obvykle právě
kolem druhého týdne podávání. Vlivem zvýšené
sekrece, i přes veškerou péči, však došlo k mírné
maceraci okolí. Jednorázovou aplikací Locoidu
a následně Oleogelu (panenský olivový olej sycený
medicinálním ozonem) jsme tento stav zvládli
v poměrně krátké době (3 dny). Na základě
zjištěných výsledků glykemie byla snížena dávka
inzulinu z 24 j. NPH na 20 j. NPH. Převazy jsme
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dále prováděli každé 3 dny (Flaminal Hydro gel),
kontroly INR a glykemie 1krát týdně.
14. 6. 2006: Wobenzym; 40. den 3krát 5 drg.
INR: 2,05; glykemický proﬁl: 4,1; 5,1; 5,8 mmol/l
Spodina defektu se nadále čistí, od okrajů sílí nové
granulace (obr. 7). Okolí je zcela klidné, bolesti
jsou pouze občas tlumeny analgetiky, pacientka
v noci klidně spí.
19. 6. 2006: Wobenzym; 44. den 3krát 5 drg.
INR: 1,85; glykemický proﬁl: 5,0; 6,3; 5,2 mmol/l
Spodina převážně čistá, okolí klidné, bolesti
nejsou, od okrajů se tvoří nový epitel, průměr
defektu se zmenšil o 1,5 cm (obr. 8).
Nutno podotknout, že jsme po celou dobu léčení
nevycházeli pouze z laboratorních výsledků,
ale pozornost jsme věnovali také psychickým
projevům pacientky. Je zcela zřejmé, že psychika
je zrcadlem výsledků léčby.

Co říci závěrem?
Enzymy a jejich role v procesu léčení chronických
ran jsou stále velice diskutovaným tématem.
Můžeme říci, že kazuistika této pacientky
potvrzuje naše předchozí zkušenosti se
systémovou enzymoterapií v léčbě chronických
defektů u diabetiků a předpokládáme obdobnou
zkušenost i na dalších pracovištích. Také u této
pacientky se po nasazení dostatečné dávky
Wobenzymu objevilo po dvou týdnech léčby
přechodné markantní zvýšení sekrece z rány,
které přisuzujeme ﬁbrinolytickému působení
podávaných proteolytických enzymů. Současně
s tím došlo i ke zmenšení otoku a ústupu
bolestí. Tyto změny si vysvětlujeme zlepšením
mikrocirkulace po ústupu chronického otoku,
který do té doby působil oblenění krevního toku
v periferním řečišti i poruchu cirkulace lymfy.
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Zlepšená mikrocirkulace s sebou nese zlepšené
okysličení dlouhodobě ischemizované tkáně
a také lepší odplavování zplodin z metabolismu.
Domníváme se, že dlouhodobé působení
systémové enzymoterapie může vhodně doplnit
a potencovat lokální efekt léčby larvami, protože
ovlivní celkový stav organismu, podmiňující další
hojení. Jen těžko lze uvést procentuální podíl
jednotlivých složek této kombinace na příznivém
vývoji léčby rány.
Velice zajímavá je také zlepšená kompenzace
diabetu, svědčící v průběhu léčby této pacientky
pro zlepšení celkového stavu organismu. Tento jev
jsme pozorovali i u jiných diabetiků po zařazení
enzymoterapie a popisují jej i jiná pracoviště
(ústní sdělení). Určitě by zasluhoval větší
pozornost a podrobnější sledování.
Podávání Wobenzymu u warfarinizovaných
pacientů vyvolává někdy určité obavy z kumulace
mírného ﬁbrinolytického efektu enzymového
přípravku a antikoagulačního působení
Warfarinu. My jsme tuto kombinaci použili
vzhledem k tomu, že jsme při hospitalizaci měli
možnost často kontrolovat INR i podle potřeby
pružně reagovat na rizikové hodnoty.
Hodnota INR však byla v průběhu dvouměsíčního
podávání Wobenzymu (v dávce 3krát 5 drg.)
poměrně stabilní.
Žádné komplikace jsme nezaznamenali ani
u jiných pacientů s touto kombinací.
Z komplexního pohledu lze říci, že se v posledních
dvou měsících celkový stav pacientky podstatně
zlepšil včetně jejího psychického stavu, což
přičítáme především ústupu chronických bolestí.
Tento kombinovaný postup tedy nabízí další
možnost, jak pomoci pacientům s dlouhodobě
stagnující bércovou ulcerací.
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