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1. Úvod rigorózní práce
Kůže je největším lidským orgánem. Plní řadu funkcí jako jsou ochrana, dotyk, výraz,
sexualita, dýchání, vylučování, tepelná regulace. Kůži vnímáme jako svoji hmotnou hranici a
současně jako spojení s okolním světem. Zároveň je jakýmsi „oknem do našeho těla“.
Je jakoby zrcadlem všech vnitřních orgánů, do něhož se promítá jakákoli jejich změna,
porucha. Zčervenání, otok, zánět, ekzém, vyrážka poukazují na děje, které probíhají uvnitř
těla.
Chronické rány jsou závažným zdravotním problémem s typickým dlouhodobým
průběhem léčby, která musí být komplexní. Ruku v ruce s těmito defekty dochází
k výraznému snížení kvality života pacientů.
Hojení spolu s tkáňovou regenerací patří mezi základní schopnosti umožňující přežití
mnohobuněčných organismů. U nezmara zeleného byla pozorována schopnost kompletní
regenerace. Rovněž někteří živočichové a potažmo i někteří obratlovci dokáží zcela
zregenerovat ztracené končetiny – mlok, ještěrka. Ovšem člověk, byť je na vrcholu
potravního řetězce, tuto schopnost nemá tak dokonale vyvinutou. Lidský organismus dokáže
při vhodných podmínkách regenerovat buňky či max. orgány (jaterní regenerace).
Prognózu u řady pacientů dokázaly zlepšit nové léčebné metody a materiály. Tyto
materiály a postupy jsou podmíněny znalostí managementu hojení ran. K tomu, aby rána byla
hojena komplexně, je zapotřebí mít znalosti z několika oborů, navštěvovat specializovaná
střediska či „zajistit“ spolupráci lékařů. Mnoho lékařů však tyto znalosti a často hlavně
možnosti nemá. Rány jsou léčeny klasickou metodou, která je nevhodná, doba léčení se
zbytečně prodlužuje a mnohdy pacient trpí aniž by došlo k náznaku hojení rány.
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2. Cíl rigorózní práce
Základní náplní práce bude bližší pohled na chronickou ránu. Ať již z hlediska
obecného rozdělení či jejího popisu. Zvláštní zaměření ovšem bude na 4 nejčastější typy
chronických defektů ve spojitosti s příslušnou patofyziologií a etiologií rány. Jmenovitě jde
od decubitus, ulcus cruris venosum, ulcus cruris arteriosum a tzv. diabetickou nohu.
Zmíníme se o způsobech terapie, které jsou všeobecně uplatňovány v rámci současné
klasické ambulantní medicíny. Pozornost bude rovněž věnována metodologii ošetření defektů
a portfoliu novějších léčebných prostředků (Traumacel biodress, DerMax®, Hyiodine).
Všechny tři prostředky patří do skupiny umožňující tzv. vlhkou terapii. U krytí Traumacel
biodress a DerMax® budou mimo strukturu a funkci zmíněny také studie, které byly
provedeny renomovanými středisky.
Rovněž zde bude poukázáno na změny ve složení extracelulární matrix, respektive
jednotlivých metaloproteináz (MMPs) a jejich inhibitorů (TIMPs) v chronické ráně. Z těch
významných jmenujme např. MMP-2, MMP-8, MMP-9, TIMP-1. Nebude zde uveden přesný
popis funkcí a vlastností jednotlivých MMPs a TIMPs. Toto vše spolu s rozdělením a
výskytem bylo popsáno v rámci diplomové práce19. V teoretické části se budeme blíže
zabývat pH spodiny rány. Bylo zjištěno, že samotná proteolytická aktivita je citlivá vůči
změnám pH.
Experimentální část nám přiblíží studii, které se zúčastnilo 12 pacientů. V závislosti
na stupni poškození kožního povrchu byla aplikována různá krytí v různých lékových
formách (gely, krytí, pasty, pěny). Hlavním cílem je sledování dynamiky hojení chronických
kožních defektů a jejich progrese díky použití tzv. vlhké terapie ve snaze obnovení
přirozeného prostředí rány.
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3. Seznam použitých zkratek
AST

Aspartátaminotransferáza (biochemický marker jater)

CFU

Koloniformní jednoty

CSF

Kolonie stimulující faktor

ČIA

Český institut pro akreditaci o.p.s.

DM

Diabetes mellitus

ECM

Extracelulární matrix

EGF

Epidermální růstový faktor

FGF

Fibroblastový růstový faktor

GMT

Gama-glutamyltransferáza (biochemický marker jater)

HS

Kyselina hyaluronová

IGF

Inzulinový růstový faktor

ICHS

Ischemická choroba srdeční

ILs

Interleukiny

MMPs

Metaloproteinázy matrix

MMP-1

Intersticiální kolagenáza

MMP-2

Gelatináza typu IV

MMP-3

Stromelyzin - 1

MMP-8

Neutrofilní kolagenáza

MMP-9

Gelatináza B

NRS

Numeric rating scale (numerická škála)

PDGF

Destičkový růstový faktor

PHI-5

Polyhydratované ionogeny

RTG

Rentgenové vyšetření

TGF-beta

Transformující růstový faktor-beta

TIMPs

Tkáňové inhibitory metaloproteináz

TIMP-1

Tkáňový inhibitor všech metaloproteináz

uPA

Aktivátor plazminogenu urokinázového typu

VAS

Vizuální analogová stupnice

WFI

Water for injectione (voda pro injekce)
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4. Chronická rána
Pojmem rána se rozumí porušení integrity kožního krytu, tvořícího bariéru mezi
zevním a vnitřním prostředím. Každé narušení kožního povrchu je spojeno se ztrátou kožní
substance, která může zasáhnout různě hluboko do tkání podkožních46.
Jako chronickou označujeme sekundárně se hojící ránu, která i přes adekvátní terapii
nevykazuje po dobu 6 – 9 týdnů tendenci k hojení. Tato definice vznikla na základě konsenzu
odborníků pracujících ve výboru České společnosti pro léčbu rány3.

Chronické rány vznikají přechodem akutní rány do chronicity v důsledku přidružených
onemocnění či infekce, mikrotraumatizací kůže (která je sama predisponována k obtížnému
hojení) či prohloubením nekrózy. Chronické rány se mohou objevit kdekoli na těle, obvykle
však vznikají v oblasti poškozené předcházejícím onemocněním, uplatňující se v etiologii
onemocnění. Podle epidemiologických dat je prevalence chronických ran v populaci
civilizovaných zemí l – 2 %. Často se jedná nejenom o chronické onemocnění, ale
i recidivující onemocnění s dlouhou dobou hojení, postihující převážnou mírou jedince vyšší
věkové kategorie.

Snížená kvalita života je průvodním znakem pacientů s nehojící se ránou. Tito pacienti
mají často problémy nejen na poli zdravotním, ale rovněž sociálním, psychickém
i ekonomickém. Důvodem je pravidelnost a vysoká frekvence výměny krytí, permanentní
únava v důsledku nekvalitního spánku, snížená mobilita, bolest, zápach, infekce rány, vysoké
množství užívaných léků apod. S tím jdou ruku v ruce deprese, sociální izolace a samozřejmě
snížená míra aktivity. Dlouhodobé sledování chronických pacientů zatěžuje i specializovaná
pracoviště a pracovníky. Na základě výzkumu provedeného profesorem Franksem (Franks
et al. 2003)46 jsou jako největší problém vnímány časté převazy, opakující se ranná infekce,
vyčerpání, nedostatek spánku, deprese, mobilita, nesoběstačnost, frustrace, bolest a sociální
izolace. Nepříjemným zjištěním je fakt, že právě nepříznivá psychosociální situace pacienta
může zhoršit samotné hojení rány.
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Kingsley (2001) a White (2002) vypracovali tzv. The wound infection continuum6.
Smyslem jejich práce bylo popsat mikrobiální osídlení spodiny rány v závislosti na klinickém
obrazu a další prognóze. Definovali základní terminologii a fáze v průběhu infekce chronické
rány. Hovoří o kontaminaci, kolonizaci, kritické kolonizaci, lokální infekci a systémové
infekci. Kontaminace představuje první kontakt mikroorganismů s tkání. Pomnožením
mikroorganismů na spodině přechází kontaminace v kolonizaci. Ta je chápána ještě jako
normální stav chronické rány, která se hojí per secundam. Proces hojení není narušen, chybějí
klinické projevy infekce. Dalším zvýšením počtu mikroorganismů stoupá mikrobiální zátěž a
rána přechází do fáze kritické kolonizace. Hojení je již zpomalené, dochází k selhání
obranných schopností hostitele. Roku 1979 stanovil Bornside jako hranici mezi kritickou
kolonizací a infekcí hodnotu 105 cfu/g, respektive cm2. Posledním stupněm této škály jsou
lokální infekce (dochází k progresi defektu do hloubky nebo plochy) a systémová infekce
(další progrese s okolní flegmónou = neohraničený bakteriální zánět šířící se měkkými
tkáněmi, a celkovými známkami zánětu). Závažnost kolonizace spodiny rány je dána kromě
počtu mikroorganismů také jejich virulencí a rezistencí hostitele.

Z hlediska vzhledu spodiny rány bylo definováno 7 skupin ran:
•

Černá rána

Tuto ránu popisuje roku 1990 Stotts jako ránu nejméně zdravou. Na spodině se
nachází nekróza (suchá nebo vlhká gangréna). Pod nekrózou bývá žlutá, „blátivá“ spodina,
granulační tkáň nebo měkké podkožní tkáně. Můžeme ji nalézt na nekrotických okrajích
chirurgických ran a u některých stádií dekubitů aj. Jediným léčebným zákrokem je
débridement (viz kapitola 7.3).
•

Černo-žlutá rána

Můžeme ji klasifikovat také jako ránu černou, kde žlutá komponenta je tvořena
vláknitou vlhkou nekrózou, nekrotickým podkožním tukem. Indikován je rovněž débridement
(viz kapitola 7.3).
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Žlutá rána

Žlutá barva je znakem nekrózy, hnisu (nutné myslet na infekci). Protože je prostředím
příznivým pro množení bakterií, je odpovídajícím zákrokem opět débridement (viz kapitola
7.3).
•

Žluto-červená rána

Může být klasifikována také jako žlutá rána. Na přítomnosti červené složky se mohou
podílet např. koagula po traumatu či z drolivých granulací, kolonizace kožního defektu
hemolytickými bakteriálními kmeny nebo zdravá granulační tkáň. Terapie spočívá
v débridementu (viz kapitola 7.3), aplikaci lokálních antiseptik a prostředků, které zabezpečí
vlhké prostředí pro hojení.
•

Červená rána

Na spodině má zdravou granulační tkáň. Selhání nebo stagnace hojení, rozpad
granulací může být náznakem podezření na kritickou kolonizaci defektu.
•

Červeno-růžová rána

Je tvořena tenkou vrstvou čerstvě vzniklého epitelu, přes který prosvítá granulační
tkáň. Cílem léčby je udržení stabilního vlhkého prostředí.
•

Růžová rána

Stav, kdy je již defekt překryt nově rostoucím epitelem. Ale až do úplného zhojení
jizvy je nutná ochrana epitelu před poškozením.
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4.1. Dělení chronických ran
4.1.1. Dle příčiny vzniku rány:

•

Metabolické – diabetes mellitus

•

Cévní – chronická žilní insuficience, ischemická choroba dolních končetin

•

Infekční

•

Nutritivní

•

Iatrogenní

•

Karcinom

4.1.2. Dle charakteru spodiny rány:
•

Nekrotické

•

Povleklé

•

Granulující

•

Epitelizující

4.1.3. Dle Knightona (Knighton et al. 1986)3:
Klasifikace dle Knightona je jedno z klasických dělení chronických ran.
•

Stádium I: povrchová rána (epidermis, dermis)

•

Stádium II: hluboká rána (zasahuje do subcutis)

•

Stádium III: postižení facií

•

Stádium IV: postižení svalstva

•

Stádium V: postižení šlach, vazů, kostí

•

Stádium VI: postižení velkých dutin
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4.2. Nejčastější typy chronických ran
4.2.1. Dekubitus (proleženina, tlaková ulcerace)

Dekubitus je lokální postižení kůže a podkožních tkání. Na vzniku a rozvoji se podílí
celá řada vnějších i vnitřních faktorů (viz dále). Nejčastější příčinou vzniku je působení tlaku
či tření (např. stlačení měkkých tkání mezi kosti a tvrdou podložku). Při nadměrné intenzitě
tlaku v místě styku podložky s kůží dojde k zástavě cirkulace krve v kapilárách, hypoxii,
nedostatečnému vyživování pokožky a svalů a postupnému odumírání buněk ve tkáni.

Obr. 1 Nejčastější oblasti výskytu dekubitů48
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Dle rozsahu postižených struktur rozlišujeme čtyři stupně poškození. „Předstupněm“
vzniku dekubitů je zarudnutí pokožky, které při stlačení bledne.
•

I. stupeň

Kůže není poškozena, ale dochází k poškození tukové
tkáně a svalů. Na neporušené kůži se objevuje neblednoucí
zčervenání. Oblast je oteklá, teplá a bolestivá. Nemocný pociťuje
mravenčení, svědění či pálení postiženého místa.
•

Obr.2 Stupeň I poškození50

II. stupeň

Dochází k poškození pokožky a kůže (částečně ztrácí svou
tloušťku). Dekubit je povrchový a jeví se jako odřenina, puchýř
nebo mělký důlek. Tato fáze je velmi bolestivá.
Obr.3 Stupeň II poškození50
•

III. stupeň

Poškození zasahuje podkožní vrstvy, v nichž může docházet k odumírání tkáně. Plně
se ztrácí tloušťka kůže. Dekubitus se jeví jako kráter, případně
s tzv. podminovanými okraji (rozpad tkání zasahuje podkoží dále
než je viditelné na povrchu pokožky). Často je kryt suchou
černohnědou krustou (strup) z odumřelých buněk nebo je kryt
Obr.4 Stupeň III poškození50

vlhkým žlutohnědým povlakem.
•

IV. Stupeň

Plně ztracená tloušťka kůže je s rozsáhlou destrukcí. Tkáň
je nekrotická nebo poškozená až ke svalu, kosti či podpůrným
strukturám (šlachy, klouby, kosti). Nezřídka je toto stádium
provázeno ataky infekce, které mohou mít až fatální důsledky.
Obr.5 Stupeň IV poškození50
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Dekubity nejsou pouze lokálním problémem, ale je nutno zhodnotit celkový stav
pacienta viz kapitola č. 5.3.1. Na vznik proleženin má vliv celá řada vnějších i vnitřních
faktorů:
•

věk – u starých lidí se pravděpodobnost vzniku dekubitu vyšší, což souvisí se
změnami kůže (např. ztráta pružnosti, hydratace)

•

pohlaví – ženy jsou náchylnější než muži

•

zdravotní stav – více ohroženější jsou chronicky nemocní pacienti, pacienti se
srdečními chorobami, vysokým krevním tlakem a diabetici (z důvodu narušení
cirkulace krve)

•

pohyblivost – imobilní pacienti

•

inkontinence – dochází k podráždění kůže

•

zapaření a macerace pokožky způsobená například inkontinencí (únik moči i stolice),
nebo větším pocením

•

neupravené, vlhké lůžko se shrnutým prostěradlem způsobuje dráždění pokožky a
vznik otlaků

•

špatná výživa vedoucí k vymizení podkožního tuku a k celkové sešlosti/zhubnutí
organismu

•

obezita při níž se tvoří opruzeniny v oblasti kožních záhybů, kdy může docházet až k
maceraci kůže, nadměrná hmotnosti pacienta ztěžuje polohování.

Při péči o pacienty s tímto defektem je důležité mít na mysli, že dekubity vyvolávají
celkovou reakci organismu – hovoříme o tzv. nemoci z dekubitů. Tato nemoc má tři fáze:
akutní toxémii (je přítomna dekubitární sepse, lokálně dochází k odlučování nekróz
od spodiny vředu), toxickou kachexii (lokálně jsou přítomny granulační plochy) a
rekonvalescenci a zhojení dekubitů, nebo přechod do chronicity a smrt.
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4.2.2. Ulcus cruris venosum (bércový vřed žilní)

Bércovým vředem označujeme poškození povrchu
kůže, které zasahuje i do hlubších vrstev (škáry). V jeho
okolí pak zpravidla probíhá zánětlivý proces.

Vřed vzniká v důsledku rozsáhlé poruchy odtoku
v hlubokém žilním systému (v žilách dolních končetin
neproudí krev dostatečně směrem k srdci). Tím vzniká žilní
hypertenze. Vytvářejí se otoky v okolí kotníků a pokožka na bércích je nedostatečně
vyživována. Vlivem nedostatečného proudění se pokožka ztenčuje. Vředy bývají
povrchovější. Zpočátku vznikne jen malý kožní defekt podporovaný bakteriální flórou, který
se

těžko

hojí.

Po

splynutí

více

kožních

defektů

vniknou

velkoplošné

vředy.

Na povrchu se tvoří drobné šupinky a pigmentové skvrny. Pokožka je pak velmi náchylná
ke vniku „oděrek“ a „stroupků“. Poškozené místo je bolestivé a velmi náchylné k infekci.

Odhaduje se, že v České republice trpí bércovými vředy cca 100 000 osob. S věkem se
počty postižených zvyšují, přičemž ženy jsou náchylnější ke vzniku více než muži.
Predispozicí jsou postižení cévního systému dolních končetin v důsledku dědičné dispozice,
obezity či zánětu hlubokých žil. Nejčastější příčinou bývá chronická žilní insuficience
(až 80%) což je stav, při kterém se vlivem změn na stěnách cév městná žilní krev v dolních
končetinách a tvoří se „křečové žíly“. Jako konečný stav „křečových žil“ se vyvine zhruba
u 1% populace.
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4.2.3. Ulcus cruris arteriosum (defekt tepenný)
Jde o chronické poškození nejčastěji způsobené
aterosklerózou středních a velkých tepen dolních končetin.
Aterosklerotické pláty vedou k okluzi až úplnému uzavření
postižené tepny. Okolní tkáně jsou pak poškozeny
nedostatkem kyslíku (ischémie) a živin. Rozsah poškození
závisí na výsledném toku krve. Příznaky jsou bledá a
Obr.7 Bércový vřed tepenný47

studená chodidla či nohy a bolest během fyzické aktivity.

Na postižených chodidlech jsou patrné modré až černé hemorrhagie jako následek
tlaku. Při těžkých poruchách prokrvení se mohou objevit až nekrózy. S rostoucí hloubkou
zasažené tkáně vzrůstá také bolestivost v oblasti defektu.

Klasifikace se provádí v pěti etapách podle Fontaine:
•

I. fáze – asymptomatická, případně mírná bolest při chůzi

•

II. fáze – při chůzi nad 200 m bolest

•

IIb. fáze – bolest už při chůzi na vzdálenost kratší 200 m

•

III. fáze – bolet i při krátké chůzi

•

IV. fáze – trvalá bolest, vředy, nekróza, gangréna

Příčiny

mohou

být

různé

od

tepenných

oběhových

poruch,

diabetické

mikroangiopatie, křečových žil, přes záněty žil, poranění až k hypertenzi. Rizikovým
faktorem jsou hypertenze, diabetes mellitus, lipidové poruchy, špatné životní návyky (výživa,
kouření aj.).
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4.2.4 Diabetická noha

Diabetická noha je stav, při kterém jsou
postiženy cévy a nervy dolních končetin. Příčinou
postižení je diabetes mellitus. Jde o velmi častou a
závažnou komplikaci diabetu, a proto je třeba stavu
dolních

končetin

pozornost.

diabetika

Hlavním

věnovat

příčinou

je

maximální
nezánětlivé

onemocnění nervových vláken (neuropatie), kterým
diabetici trpí velmi často. Nejčastějšími příznak
Obr.8 Diabetická noha53

neuropatie jsou:
•

ztráta vnímání bolesti a dotyku

•

ztráta vnímání tepla a chladu

•

v době klidu (především v noci) často šlehavé, bodavé a pálivé bolesti nohy,
mravenčení či brnění

Ve spojitosti s neuropatií jsou pozorovány chorobné změny v cévním systému dolních
končetin, které vedou ke špatnému prokrvení tkáně (ischemie). V důsledku nedostatečného
prokrvování jsou dolní končetiny na pohmat chladné, při chůzi se dostavuje bolest v lýtkách,
která po zastavení vymizí. V pozdějších stádiích mohou bolet nohy i v klidu.
V důsledku dlouhodobě špatnému vyživování a okysličování tkáně, postižení cév a
nervů vzniká vřed či gangréna (odumírání tkáně) na dolní končetině. Uvádí se, že vřed
na noze diabetika vzniká 17-50x častěji než u pacienta, který diabetem netrpí. Více než
polovina případů onemocnění syndromem diabetické nohy končí amputací.
V důsledku neuropatických změn se vředy zpravidla vytvoří v místech
maximálního tlaku na chodidle (viz obrázek). Vředy vznikající na podkladě
nedostatečného prokrvování tkáně se naopak tvoří nejčastěji na prstech a
hraně nohy. Důležitým rozlišovacím znakem je rovněž skutečnost, že
neuropatické vředy nebolí, kdežto ischemické jsou velmi bolestivé.
Obr. 9 Nejčastější místa
vzniku vředu 26
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5. Hojení a ošetřování chronických ran
Všechny chronické rány jsou v počátku ránami akutními s fibrinovou zátkou. Vlivem
narušení normálního procesu díky infekci, nekrotické tkáni, poruchami tkáňové perfuze či
např. steroidy, zůstává hojení „uvízlé“ prolongovaně ve fázi zánětlivé (namísto progrese skrze
4 fáze hojení).

Obr.10 Ranný proces hojení podle Nemetha 5

Kromě prodloužení fáze zánětlivé dochází rovněž ke zpomalení granulace,
minimalizaci a často až vymizení procesu epitelizace rány. Objevují se hypertrofované jizvy.
Samotné hojení je navíc mnohdy komplikováno různými infekcemi ať už mikrobiálního,
plísňového či virového původu.
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Předpokládá se, že prodloužení zánětlivé fáze je způsobeno zvýšením hladiny proteáz
jako např. MMPs, elastázy, plasminu a trombinu. Ničí komponenty ECM, růstové faktory a
jejich receptory, které jsou esenciální pro proces hojení. Mezi další faktory, které se mohou
podílet na špatném procesu hojení řadíme např. zvýšené množství volných kyslíkových
radikálů, které chemicky pozměňují tyto esenciální komponenty, pH prostředí, nedostatek
vitamínů.

5.1. Hodnocení rány a celkového stavu pacienta
Nedostatečný popis rány, stejně jako zařazení příslušného defektu do jednotlivých
skupin je při hodnocení rány významně zatíženo subjektivním náhledem ošetřujícího. Čím
více pracovníků je do ošetřování ran zapojeno, tím obtížněji se navzájem porovnávají klinické
nálezy. Výsledkem pak mohou být chyby v posouzení, jak rány reagují na příslušnou terapii.
Proto je detailní popis rány důležitým prvkem léčby. Při popisu rány je nutno brát v úvahu:
•

Lokalizaci, velikost a hloubku rány

•

Okraje rány

•

Charakter spodiny rány

•

Sekreci rány

•

Nejbližší okolí rány

•

Zasažení podkožních tkání

•

Zápach

Objektivní známky rány by měly být doplněny subjektivními příznaky pacienta a
anamnestickými údaji, neboť schopnost hojení podléhá celé řadě obecných faktorů, závislých
na celkovém stavu pacienta. Diagnostický postup a určení přesné etiologie vzniku rány je
základní podmínkou správné léčby.
•

Anamnéza – rodinná, osobní, sociální, předcházející a současné onemocnění

•

Klinické vyšetření

•

Přístrojové vyšetření – neinvazivní (monografie, RTG aj.) či invazivní
(arteriografie, flebografie, lymfografie aj.)

•

Laboratorní vyšetření – mikrobiologie, mykologie, sérologie
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Anamnéza by měla zahrnovat zejména informace ohledně věku, stavu výživy,
imunitního stavu, základního a přídatného onemocnění, léky, které pacient užívá a
v neposlední řadě i psychosociální aspekty.
Zhodnocením nálezu a celkového stavu pacienta určíme fázi hojení a zvolíme
nejvhodnější způsob léčby rány.

5.2. Faktory ovlivňující hojení
Hojení je proces, který je náročný na energii i na dostatek potřebných látek. Z hlediska
stravy je výhodné zajistit dostatečný přísun bílkovin. Denní přísun tekutiny by měl být
v rozmezí 1,5 – 2 litry (pokud pacient netrpí onemocněním ledvin).

Cílem lokální terapie hojení všech ran (nejen ran chronických) je vždy vytvoření
optimálního mikroprostředí podporujícího proces hojení.

Obr. 11 Propustnost kožní bariéry 43

Výsledky léčby chronických defektů obecně negativně ovlivňuje nadváha, špatná
životospráva, kouření a nedostatek pohybu. Obdobně jako u akutních ran se na hojení ran
chronických významně podílí řada dalších vnějších i vnitřních faktorů (viz kapitola 5.1.5.
Diplomové práce)41. Součástí celkové léčby chronických defektů je jak změna stravovacích
návyků a tak i léčba přípravky při jejichž depleci je proces hojení bržděn.
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Železo

Preparáty železa, acidum folicum a vitamín B12 jsou obecně označovány jako
antianemika. Bylo zjištěno, že až 50 % pacientů s bércovým vředem smíšené etiologie má
sníženou hladinu železa.
•

Zinek

Vzhledem k tomu, že ionty zinku zasahují do mnohých enzymatických pochodů, dále
že klinickým pozorováním bylo zjištěno pomalejší hojení vředů při malnutrici, vztahu
k anémiím a také zjištěním nízkých hladin zinku v některých krajích či zemích, doporučuje se
saturace zinkem. Rovněž existují dvojité slepé studie o urychlení hojení vředů po podání
zinku. Před zahájením léčby je vhodné stanovit hladinu zinku v séru, která by měla být vyšší
než 110 ug/100ml.
•

Měd

Měď je složkou mnohých enzymů, ceruloplasminu, a má význam pro tvorbu a růst
kolagenu.
•

Vitamíny

Do této skupiny řadíme preparáty s obsahem vitamínu C, B-komplexu, D, E, A, K.

Z dalších léků, které již není možné tak jednoznačně zařadit do určitých skupin, ale
mohou se příznivě uplatnit v léčbě chronické venózní insuficience, resp. venózních
i smíšených ulcerací to jsou: tkáňové extrakty (např. Solcoseryl inj., Actihaemyl inj.,
Actovegin, což jsou deproteinizované extrakty telecí krve), rostlinné výtažky (Floristen,
Arwin) a rovněž sem mohou patřit anestetika, hemostatika, analgetika, antipyretika,
antiflogistika a preparáty proti obezitě.
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5.3. Léčba a ošetřování chronických ran
Léčebný postup by měl zahrnovat nejen léčbu rány, ale péči o člověka jako celek
(holistický přístup) s tendencí dosáhnout co možná nejvyšší kvality života. Způsob hojení by
měl respektovat jednotlivé po sobě následující fáze hojení a podporovat je.
Velmi významnou součástí hojení je také tzv. débridement.
Profesor F. Gottrup2 z University Center of Wound Healing v dánském Odense
definuje

débridement

jako

odstranění

cizího

materiálu

a

nektorických

nebo

kontaminovaných tkání z traumatické či infikované léze. Cílem débridementu je odhalit
zdravou tkáň na spodině rány a podpořit tak hojení. Débridement odstraňuje bakteriální zátěž
a vlastní nekrotickou tkáň (zdroj toxinů), zároveň zmenšuje sekreci, zápach a zánětlivé reakce
okolí. Tím vším se podmiňuje dostupnost růstových faktorů do prostředí rány. Relativní
kontraindikací jsou poruchy koagulace.
K odstraňování nekróz a povlaků se používají 4 skupiny metod:
•

Mechanický

débridement

–

chirurgický

débridement,

hydroterapie,

hydrochirurgie, ošetřování krytím wet-to-dry, kompresivní bandáže
•

Autolytický débridement – osmolytický débirdement

•

Chemický débridement

•

Enzymatický débridement – enzymy v externích, larvoterapie

Provádění débridementu má dvě fáze. První fáze spočívá ve vlastním odstranění
nekrotické tkáně. Ve druhé, tzv. udržovací fázi, se snažíme udržet ránu čistou, bez nekróz.
Pro rozsah a provedení je nutno zohlednit lokální nález (povahu nekrózy) a typ rány,
charakter základního onemocnění, bolestivost, celkový stav pacienta a naléhavost vyčištění
rány.
V následujících kapitolách budou jmenovány některá krytí vlhké terapie, které se
při léčbě chronických defektů mohou použít. Podrobněji se jimi nebudeme zabývat, protože
byly popsány v předcházející Diplomové práci (viz kapitola 5.3) 41.
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5.3.1. Dekubitus (proleženina)

Pro rozhodnutí o vhodném způsobu léčby a ošetřování je velice důležitá klasifikace
pacientů dle míry rizika vzniku dekubiků. Hodnotících stupnic se používá celá řada
(např. škály dle Nortonové, Bradenové, Hibbsové, Waterlow).
Škála dle Nortonové49 byla sestavena v roce 1962. Dle této škály hodnotíme celkový
fyzický stav pacienta, stav jeho vědomí, tělesnou aktivitu, pohyblivost a přítomnost nebo
nepřítomnost inkontinence. Na základě těchto 5 hledisek je pacient ohodnocen určitým
počtem bodů. Čím je bodové ohodnocení nižší, tím je riziko vzniku dekubitů u pacienta vyšší.

Body
4
3
2
1

Fyzický stav
dobrý
zhoršený
špatný
velmi špatný

Stav vědomí
dobrý
apatický
zmatený
bezvědomí

Aktivita
chodící
s pomocí
sedící
ležící

Pohyblivost
plná
omezená
velmi omezená
žádná

Inkontinence
není
občasná
trvalá - moči
moči i stolice

Tab.1 Hodnotící systém podle Nortonové49

Vyhodnocení:
Hodnocení
17-20
15-16
13-14
10-12
5-9

Předpokládaná úroveň rizika
pravděpodobně žádné riziko
nízké riziko
střední riziko
vysoké riziko
velmi vysoké riziko

Tab.2 Hodnotící systém podle Nortonové49 - vyhodnocení

Hodnotící systém podle Nortonové byl pro svoji nízkou přesnost přepracován a v roce
1989 tak vznikla Modifikovaná škála Nortonové. Byly doplněny další čtyři hodnotící prvky
(schopnost spolupráce, věk, stav kůže a jiné nemoci). Největší možný počet dosažených bodů
je 36, což představuje velmi nízkou pravděpodobnost vzniku dekubitů. 25 a více bodů
znamená riziko vzniku dekubitů. Nejmenší možný počet dosažených bodů je 9. V roce 1993
se tento systém hodnocení začal používat v nemocnicích v České republice.
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Věk

Stav kůže

4
3

Schopnost
spolupráce
dobrá
částečná

< 60
61 - 70

velmi dobrá
dobrá

2

malá

71 - 80

1

žádná

> 81

intaktní,
vlhká
atrofická,
alergická

Jiné
nemoci
žádné
1

Celkový
stav
dobrý
uspokojivý

2

špatný

více než 2

velmi
špatný

Vědomí
jasné
somnolentní
soporózní,
delirium
komatózní

Denní
aktivity
nezávislý
mírně
závislý
velmi
závislý
zcela
závislý

Pohyblivost

Inkontinence

bez omezení
částečně
omezená
velmi
omezená
imobilní

není
občasná
trvalá - moči
moči i stolice

Tab.3 Modifikovaná škála Nortonové49

Prvním krokem ošetřování je vyčištění rány a odstranění odumřelé tkáně z důvodu
snížení náchylnosti tkáně ke vzniku infekce a k usnadnění hojení. Nedoporučuje se používat
nadměrné množství mýdla. Citlivá místa se při mytí musí ošetřovat jemně. Velmi důležité
při léčbě dekubitů je pravidelné polohování pacienta pro odlehčení postiženého místa.

Základním předpokladem hojení dekubitu je zabránění zaschnutí povrchu rány
(aby nedošlo k vytvoření krusty). Obecně se doporučuje „vlhká terapie“, která zajišťuje vlhké
prostředí rány. Moderní krycí materiály rovněž udržují v ráně stabilní teplotu, která podporuje
proces hojení. Některé materiály jsou schopné rovněž pohlcovat nepříjemný zápach.
V případě že byl zvolen jiný postup (použití zásypu, masti nebo pasty) a na povrchu se
vytvořila krusta, musí být odstraněna speciálním krycím materiálem na bázi hydrokoloidů a
hydrogelů, který rovněž zajistí vlhké prostředí v ráně, krustu rozpustí a podpoří hojení rány.
Velmi vhodné jsou také hydroaktivní a "čistící obvazy". Zároveň je vhodné ošetřit pokožku
v okolí rány ochranným krémem.
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5.3.2. Ulcus cruris venosum (bércový vřed žilní)

Až do 90. let 20. století se bércový vřed léčil používáním různých mastí, past, zásypů
či léčebných roztoků. Éra „vlhkého krytí“ znamenala zkrácení délky hojivého procesu a
až několikanásobné zvýšení počtu vyléčených případů. Odhaduje se, že v České republice trpí
bércovými vředy cca 100 000 osob. S věkem se počty postižených zvyšují. Ženy jsou
náchylnější ke vzniku více než muži.

Léčba je jak celková tak místní, přičemž je nutno minimalizovat příčiny vzniku
defektu. Velmi přínosná je tzv. cévní gymnastika (kroužky na kotnících, ohýbání prstu či
celého chodidla). Cvičení 3x denně po dobu 5 minut vede ke zlepšení prokrvení a lepší
cirkulaci krve v dolních končetinách. Při aplikaci lokální terapie je nutno přihlížet
k jednotlivým fázím hojení, ve kterých se rána momentálně nachází:
•

Čistící fáze

Krytí odstraňující nečistoty či odumřelou tkáň, popřípadě odsávající z povrchu vředu
nadbytečný sekret s choroboplodnými zárodky.

Zároveň však musí chránit vřed

před infekcí a podporovat přirozený proces hojení. Čím důkladněji se rána vyčistí, tím lépe a
rychleji se bude vytvářet granulační tkáň a epitel.
•

Granulační fáze

Krytí zajišťující potřebnou vlhkost v ráně a tím podporující tvorbu tkáně nové. Toto
krytí slouží zároveň jako bariéra před infekcí či mechanickým podrážděním.
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Epitelizační fáze

Krytí urychlující dělení buněk tím, že udržuje prostředí rány vlhké a zabraňuje tak
předčasné tvorbě krusty. Po přiložení vlhkého krytí (v případě žilní insuficience) musí
následovat kompresivní terapie (bandáž končetiny elastickým obinadlem).

Při ošetřování bércového vředu je důležité šetrné zacházení s postiženou oblastí.
Po odstranění předchozího krytí a omytí se okolí rány osuší. Výhodné je okolí rány promazat
borovou vazelínou, vhodným ošetřujícím krémem či tělovým mlékem a provést jeho jemnou
masáž. Poté se aplikuje příslušné krytí.

Základem úspěchu léčby poruch žil je zabránění zvýšenému tlaku dolních končetin
pomocí bandáže elastickými „krátkotažnými“obinadly. Bandáž se provádí u celé dolní
končetiny (od prstů až do oblasti podkolenní).

5.3.3. Ulcus cruris ateriosum (defekt tepenný)

Terapie zahrnuje léčbu lokálních příznaků, jejímž základem je vlhká terapie obdobně
jako u žilního vředu. Velmi důležitá je léčba primárního onemocnění zahrnující léky
pro ředění krve, hypolipidemika, antihypertenziva či antidiabetika. Preventivně pro zabránění
infekce se často indikují celková nebo zevní antibiotika.

Z neinvazivní terapie jmenujme kontrolovanou rehabilitaci a cvičení. Invazitní terapie
uplatňující se při léčbě tepenného defektu zahrnuje angioplastiku, by-pass arterií dolních
končetin nebo fibrinolýzu v případě obliterace trombem.
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5.3.4. Diabetická noha
V léčbě syndromu diabetické nohy platí zásada: „Má-li se zachránit prst, je nutné léčit
celé tělo“. Tato jednoduchá věta podtrhuje význam komplexního přístupu. Péče o pacienty
trpící syndromem diabetické nohy by měla být směřována do specializovaných pracovišť
tzv. podiatrických ambulancí. Zde spolupracují diabetolog, specializované sestry, radiolog,
všeobecný a cévní chirurg, ortoped.
Vyléčení defektu však nezávisí pouze na vysoce specializované péči o dolní
končetinu. Bezpodmínečně nutné je, aby diabetik dodržoval léčebný režim související se
základním onemocněním, s diabetem. Diabetolog spolu s diabetologickou sestrou zajišťují
edukaci pacienta a s tím související spolupráci při léčbě. Léčebný režim zahrnuje:
•

kompenzace diabetu - diabetik musí přísně dodržovat pokyny ošetřujícího

lékaře, které se týkají kontroly hladiny cukru v krvi, aplikace inzulínu či antidiabetik
•

dodržování správné životosprávy

•

pravidelné cvičení pohyblivosti dolních končetin

•

odlehčení nohy - terapeutická obuv, která snižuje tlak na postižená místa

•

péče o pokožku a dolní končetiny - čištění rány a podpora tvorby nové tkáně

•

léčba infekce - užívání antibiotik v případech, kdy je vřed infikován

•

zlepšení prokrvení při postižení cév - rozšíření průsvitu cév operační technikou
Péče o dolní končetiny
Nedoporučuje se

Doporučuje se
K odstraňování ztvrdlé kůže na patách používat

Používat k pedikúře ostrých nástrojů

pemzu

Stříhat si nehty při zhoršeném zraku

V péči o nehty používat pilník

Používat horkou lázeň, termofor, sedět blízko ohně

Při špatném prokrvení nohou nosit teplé ponožky

Chodit bos, ani doma!

Cvičit prsty nohou k posílení meziprstních svalů

Nosit obuv s vysokém podpatkem a úzkou špičkou

Zvýšit hygienu o nohy, používat roztoky proti plísním
a změkčující balzámy
Nutná každodenní kontrola stavu nohou, při

Používat náplasti na kuří oka

zhoršeném zraku požádat člena rodiny nebo
pečovatelku

Kouřit!!!

Nosit vhodnou obuv a vhodné ponožky
Každé zranění nohou konzultovat s lékařem

Tab.4 Péče o dolní končetiny54
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5.4. Aromaterapie a biofáze
Aromaterapií rozumíme působení rostlinných silic na živý organismus. Rostlinné
silice se označují rovněž jako éterické oleje, esenciální oleje či aromatické oleje. Jsou
obsaženy v pletivech různých částí rostlin, kde jejich množství a kvalita během dne kolísá.

Rostlinné silice jsou aromatické látky působící na čichové či chuťové receptory
člověka a vyvolávají tak dojem vůně či chuti. Komplexní vjem vyvolaný vonnými a
chuťovými látkami pak označujeme jako aroma. Rostlinné silice vykazují u živých organismů
vedle vjemu vůně a chuti také důležitou biologickou aktivitu. Tato aktivita se projevuje
na různých orgánových úrovních a vyvolává specifické účinky podle druhu použité silice.
Při použití silic je nutno mít na mysli, že tyto bioaktivní látky mohou vykazovat jak příznivé
tak i nežádoucí účinky.

Při výběru rostlinné silice je velice důležité dbát na kvalitu. Vedle čistých přírodních
silic se vyrábějí rovněž silice syntetické, jejichž bioaktivita je minimální nebo žádná.
Odpovídající biologickou aktivitu zaručují pouze 100% přírodní rostlinné silice. K terapii
chronických ran se osvědčily zejména následující:
•

Tea tree (Melaleuca alternifolia)

•

Levandule lékařská (Lavandula officinalis)

•

Pačule vonná (Pogostemon patchouli, Pogostemon cablin)

•

Růžové dřevo (Aniba roseadora)

•

Mrkev obecná (Daucus carota)

•

Kadidlovník pravý (Boswelia carterii)

Biofáze představuje metodu enzymatické regenerace. Enzymatická regenerace
zajišťuje odbourávání usazených odpadních látek z pokožky. Využívá biochemických
vlastností enzymů a je založena na aktivaci enzymů vyloučených tělem. Zejména pak enzymu
slinivky břišní – trypsinu.
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Trypsin je bílkovina, která se podílí na chodu biochemických reakcí v lidském těle.
Mimo jiné urychluje v komplexu s činností imunitního systému regeneraci tkání, tedy i kůže.
Aktivace enzymu vyžaduje specifické podmínky. Enzymy obecně jsou velmi citlivé
na působení zevních vlivů (teplota, kyselost). V případě trypsinu jsou významné zejména
změny pH a teploty kůže.

Účinky produktů řady Biofáze:
•

aktivace enzymů tělu vlastních

•

zdravý vzhled pokožky

•

stimulace obnovy kožních buněk

•

zlepšení vzhledu jizev

•

zvýšená elasticita pokožky

•

detoxikace organismu

•

zvýšená hydratace

•

odstranění energetických blokád a

•

podpora rovnoměrného zbarvení

svalových spasmů

pokožky

Hromadění toxických látek a nedostatečná výživa buněk se kromě zdravotních dopadů
projevuje i na vzhledu pokožky. Objevují se nedostatečná hydratace, ztráta elasticity, zvýšená
citlivost pokožky, alergie, záněty a otoky. Přípravky řady Biofáze pomáhají zaktivizovat
příslušné enzymy ovlivňující tekutost lymfy a krve a podporují tak odvod toxických látek
z tkání a přívod výživných látek k buňkám v místě aplikace. Jedinečnost přípravků Biofáze
jako enzymoterapie spočívá v tom, že tato metoda není založena na dodávání enzymů uměle
vyrobených, ale na aktivizaci a regeneraci enzymů tělu vlastních, a to díky kombinaci
přírodních éterických olejů.

Séra se vybírají dle způsobu použití. Vždy se aplikují dvě základní séra (sérum
Geranium a Tymián), která vedou k celkovému zlepšení stavu pokožky. Mají schopnost
odstraňovat keloidy, jinotvary a zatvrdnutí pokožky. Při chronických onemocněních a
zánětlivých procesech je nutné vyplavovat usazené toxické látky. Vhodná jsou terapeutika
navozující teplo - Séra Calendula, Rozmarýn, Koriandr. Při akutních stavech je nutné tišit
bolest a uklidňovat. Jsou vhodná terapeutika proti bolesti a navozující chlad - Séra Levandule,
Calendula. Pro hojení jizev a poškozenou pokožku – Séra Geranium, Calendula, Levandule.
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6. Extracelulární matrix
Extracelulární matrix (ECM) je mimobuněčná hmota tvořená složitou sítí
polysacharidů a proteinů secernovaných buňkami. ECM pojivových tkání je produkována
zejména fibroblasty. Struktura a vlastnosti závisí na vzájemné proporci rozpustných a
nerozpustných komponent. Její fyzikální vlastnosti se liší dle vlastností a funkce příslušné
tkáně. V chrupavce a pojivové tkáni kůže se nachází pórovitá ECM. Ve šlachách je pružná.
ECM krve tvoří krevní plasma, která je tekutá.

Mezi hlavní funkce ECM patří fyzická podpora tvaru tkání, jejich propojení a
schopnost přenášet pohyb. Umožňuje vstup živin do buněk či výstup metabolitů z buněk.
Přítomné transmembránové receptory jako jsou integríny přenášejí signály z ECM do nitra
buněk, čímž se podílejí na tvorbě informačního systému organismu. A v neposlední řadě tvoří
bariéru vůči pronikání mikroorganismů.

Jednotlivé komponenty zajišťují sílu, elasticitu a kompresibilitu kůže. V ráně hraje
provizorní matrix obsahující fibrin a fibronektin klíčovou roli a to poskytováním „lešení“
buňkám po zranění stejně jako jejich stimulaci k proliferaci, diferenciaci a syntéze nové ECM.
Podobně jako hojivé procesy, iniciální ECM jizvy prochází remodelací a tkáň rány je
eventuálně dříve opravena než regenerována, protože architektura jizvy nikdy kompletně
neodpovídá architektuře tkáně před poraněním. Při hojení některých ran může dojít k chybám
během jednotlivých fází, což vede k rozvoji rány chronické.

Jedna z prvních zpráv analýzy molekulárního postavení ECM molekul chronické rány
posuzuje stabilitu fibronektinu a vitronektinu tekutiny získané z chronické rány. Výsledky
demonstrují, že fibronektin v plazmě (kontrola) a v chirurgických ranách byl neporušený.
Naproti tomu fibronektin v tekutině získávané ze dvou bércových vředů byl úplně
degradován. Částečně degradován byl fibronektin v exsudátu získaného ze dvou diabetických
noh. Obdobné výsledky byly získány u vitronektinu.
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Herrick a spol.24 se zabývali změnami v lokalizaci a hladinách klíčových proteinů
ECM (např. fibronektinu) během procesu hojení bércového vředu žilního. Provedli biopsii
baze vředu, zrání a okolní tkáně před a po hojení pomocí kompresivní terapie a zjistili:
•

Řada

malých a středně velkých krevních cév je obklopena nápadnou

fibrinovou zátkou tvořenou koncentrickými vrstvami bohatými na fibrin, kolagen a laminin.
•

Baze chronického vředu je pokryta vrstvou fibrinového exsudátu různé

tloušťky a obsahuje početné množství polymorfonukleárových leukocytů.
•

Na okraji vředu, bázi i v obklopující tkáni jsou uvolněné červené krvinky,

malé perivaskulární úložiště haemosiderinu a makrofágů.
•

Kolagen I a III jsou patrné v celé ECM okolní tkáně. Kromě baze vředu jsou

svazky kolagenu III v paralelních vrstvách viditelné mezi fibrinovým exsudátem a povrchem
granulační tkáně. Barvení kolagenu I je méně evidentní v oblasti baze vředu, ale je přítomna
zóna bazální membrány na okraji vředu.
•

Imunohistologické barvení fibronektinu v průběhu iniciální biopsie (horní část

obr. 12) odhalilo, že fibronektin je přítomen v kůži a na okraji vředu. Naopak výrazné snížení
je patrné na bazi vředu. Po 2 týdnech tlakové bandáže a epiteliálním hojení (spodní část) je
patrná přítomnost silné vrstvy zbarveného fibronektinu v oblasti lůžka vředu, přes které
migrují epidermální buňky. Stejně tak okraje vředu a obklopující tkáň demonstrují, že
migrace epidermálních buněk koreluje s přítomností fibronektinu v ECM v oblasti lůžka rány.

Obr.12 Imunohistologické barvení fibronektinu24
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U akutních a chronických ran jsou patrné rozdíly ve složení tkáňové tekutiny a ECM.
Chronické rány jsou často charakterizovány zvýšenou hladinou zánětlivých buněk, které jsou
spojovány se zvýšenou hladinou proteáz. Tyto umožňují degradaci komponent ECM,
růstových faktorů a receptorů, které jsou esenciální pro proces hojení. Nejčastější zástupci
zánětlivých buněk v časné fázi hojení jsou granulocyty, lymfocyty a makrofágy. Hlavní
funkcí granulocytů v ráně je eliminovat kontaminující bakterie. Loots a kol.

24

zjistili, že

chronické diabetické nebo bércové vředy obsahují významně vyšší počet granulocytů
v 5. – 28. dni po zranění než rány akutní. V chronických ranách jsou rovněž zvýšeny hladiny
B-buněk, monocytů a makrofágů. Ozvláště 28. den po zranění, tedy v době, kdy zánětlivá
reakce obecně odeznívá (při procesu hojení akutní rány). Naproti tomu množství pomocných
T-buněk je u ran chronických nižší (u akutních je vyšší).

Umístění a hladina proteoglykanů v normální tkáni, akutní ráně a chronické ráně je
v počátku zkoumání. Bylo zjištěno, že proteoglykany normální kůže mají obecně tendenci být
lokalizovány v plazmatické membráně na povrchu keratinocytů, zatímco u bércových vředů
jsou proteoglykany lokalizovány hlavně v cytoplazmě keratinocytů. Některé molekuly
proteoglykanů poutají růstové faktory a jsou nezbytné pro jejich interakce s receptory.
Předpokládá se, že změna lokalizace a hladiny proteoglykanů může ovlivnit celý systém
růstových faktorů v chronické ráně.

6.1. MMPs
V nehojících se ranách je narušena dočasná a prostorová distribuce MMPs, serinových
proteáz a TIMPs. Keratinocyty na okrajích chronické rány zprostředkovávají expresi nižší
hladiny TIMP-1 než je běžné. Z tohoto důvodu je hladina TIMP-1 u chronických ran velice
nízká nebo zcela chybí. Kolagenáza (MMP-1) může tedy působit bez regulace svými
inhibitory. V chronické ráně dochází k signifikantně vyšší degradaci epidermálního růstového
faktoru (28,1%) ve srovnání s ránou akutní (0.6%).

Neutrofilní proteázy se podílejí na antimikrobiální aktivitě a débridementu během
hojení. V tekutině chronické rány jsou zvýšené hladiny MMP-2 a MMP-9. V samotné
chronické ráně nalezneme více zvýšené proteázy zahrnující:
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•

gelatinázu typu IV (MMP-2)

•

neutrofilní kolagenázu (MMP-8)

•

gelatinázu B (MMP-9)

•

kolegenázu 3 (MMP-13)

•

neutrofilní elastázu

•

aktivátor plazminogenu urokinázového typu (uPA)

Zvýšená exprese MMP-2 je předpokládaná jako jedna z patologických u chronických
ran. Objevují se názory o možnosti využití MMP-2 jako hodnotícího prvku hojení. Raději než
spoléhat na sérií pozorování a empirického hojení ran, je lepší hodnotit množství MMP-2 rány
v klidu i rány, kde jsou změny indukovány terapeutickými prostředky24.
Hodnocení degradace kolagenu v chronické ráně bylo dlouho získáváno z dat měření
hladiny MMPs v tekutině poskytované z chronických vředů, spíše než analýzou tekutiny
přímo pomocí rozkladných produktů kolagenu. Některé studie se zabývaly zvyšující se
hladinou MMPs. Počáteční poměr MMP-9 : TIMP-1 v exsudátu chronického vředu koreloval
s hojením vředu. Analýza biopsie chronického vředu také dokázala v porovnání s tkání
normální kůže, že hladiny MMP jsou ve vředu mnohokráte zvýšené a že značně souvisí se
zánětlivými buňkami. Např. jak můžeme vidět na obr.13, imunohistochemické barvení
MMP-1, MMP-2, MMP-3 a MMP-9 je velmi slabé nebo zcela chybí u normální tkáně.
Naproti tomu jsou hladiny všech 4 MMPs mnohokráte zvýšené v biopsii chronické rány.
Šipky v panelech E, F, I, J, K a L značí oblasti s buňkami zánětu. Šipky v panelu G a H značí
cévy. Imunohistochemické barvení MMP-2 a MMP-9 silně souvisí se zánětlivými buňkami,
které jsou v těchto biopsiích přítomny jako řetězce buněk lokalizovaných v přední vrstvě
lůžka vředu.
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Obr.13 Imunohistochemická lokalizace MMPs24 (zvětšení: A-H 40x, I-L 100x)

MMP-1 patří spolu s MMP-13 do stejné rodiny tzv. kolagenáz se schopností
degradovat vláknitý kolagen. Jejich prostorová exprese se však významně odlišuje. MMP-1 je
významně exprimována migrujícími keratinocyty a dermálními buňkami lokalizovanými
přímo pod povrchem rány. MMP-13 je hojně exprimována fibroblasty hluboko v lůžku
chronického vředu, ale nebyla detegována v epidermis a v ráně akutní14. Rovněž jejich
regulace a role během hojení se zdají být odlišné. MMP-1 je kritická pro reepitelizaci,
MMP-13 hraji roli zejména při remodelaci kolagenové matrix chronické rány.
Aktivátor plazminogenu urokinázového typu uPA je znám jako aktivátor proteolytické
kaskády vedoucí k aktivaci MMPs. Analýza tekutiny a biopsie akutních a chronických ran
vedly ke zjištění, že v akutní ráně je nižší hladina aktivovaného uPA a MMP-9 než v ráně
chronické. Dočasné přepnutí uPA z aktivní do neaktivní formy se shoduje s redukcí hladiny
MMP-9 a se začátkem hojivého procesu chronické rány.
Studie a poznávání účinků MMPs na proces hojení chronických ran vedly k rozvoji
různých krytí se schopností inaktivovat MMPs v chronické ráně. Jmenujme např. oxidovanou
regenerovanou celulózu (Traumacel Biodress) či krytí obsahující směs kovových iontů
(DerMax®) je schopno rovněž redukovat volné kyslíkové radiály a hladiny MMP-2 in vitro.
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6.2. Růstové faktory
Růstový faktor je obecně látka nebo podnět, které navozují růst organismu nebo jeho
části. V praxi se mezi růstové faktory řadí především skupina proteinů. Rozlišujeme
7 hlavních rodin:
•

epidermální růstový faktor (EGF)

•

transformující růstový faktor-beta (TGF-beta)

•

inzulinový růstový faktor (IGF)

•

destičkový růstový faktor (PDGF)

•

fibroblastový růstový fakor (FGF)

•

interleukiny (ILs)

•

kolonie stimulující faktor (CSF)

Růstové faktory hrají významnou roli v buněčném dělení, migraci, diferenciaci,
expresi bílkovin a enzymové produkci. Mají potenciální schopnost hojit rány stimulací
angiogeneze a buněčné proliferace. Způsobují produkci a degradaci extracelulární matrix,
zároveň působí chemotakticky na zánětlivé buňky a fibroblasty. Bylo zjištěno, že tekutina
akutní rány stimuluje fibroblasty a endotheliální buňky k proliferaci, kdežto tekutina
chronické rány růst inhibuje fibroblastů16.

Změna produkce růstových faktorů může být rovněž jednou z příčin zhoršeného
hojení. Mikroprostředí chronické rány je obecně nevhodné pro buněčný růst. Proto se
předpokládá, že proniknutí do tajů produkce růstových faktorů povede k jejich úspěšnému
použití pro indukci rychlejšího a lepšího hojení chronických ran.
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7. pH prostředí
Proteolytická aktivita v oblasti spodiny rány je citlivá vůči změnám pH. Předpokládá
se, že změna hodnoty pH může efektivním způsobem redukovat aktivitu proteáz a aktivovat
hojení.

Každá proteáza vykazuje maximální enzymovou aktivitu při určité hladině pH.
Při této hodnotě pH jsou proteiny rozkládány mnohem rychleji než při jiných hodnotách.
Na obrázku si můžeme všimnout profilu aktivity 4 pH-dependentních proteáz důležitých
při procesu hojení. Tato skupina proteáz má podobný mechanismus účinku a rovněž také
podobný pH profil.

Obr. 14 Aktivita pH-dependentních proteáz: Cathepsin G, Elastáza, Plasmin, MMP-240

pH neporušené pokožky je okolo 5,5 (obecně 4,8 – 6.0). Tuto slabou aciditu
zapříčiňuje keratinová vrstva, která brání růstu bakterií a tlumí aktivitu trávicích enzymů.
Obecně má většina buněk neutrální nebo slabě zásadité pH, stejně jako otevřená rána
(obecně 6,5 – 8,5). Úprava pH prostředí z 8 na 4 může redukovat aktivitu proteáz
(viz obr. 13) přibližně o 80%.
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V alkalickém pH jsou proteázy více aktivní. Naproti tomu jsou při pH 4 proteázy
permanentně inaktivní. Eliminace veškeré proteolytické aktivity v oblasti rány je nežádoucí,
protože je nezbytná pro umožnění degradace nově tvořené matrix a pro účinný proces hojení.
Proto by mělo být pro umožnění hojení pH v prostředí rány vyšší než 4, ale nižší než 7. Nelze
však obecně říci, že mírným okyselením prostředí může dojít k zahájení hojivého procesu
otevřené rány.

7.1. Studie40
Bylo provedeno několik studií, které nás posouvají dále v pochopení vlivu pH
prostředí na hojení chronické rány. Leveen prokázal, že prodloužená acidifikace prostředí
rány podpoří hojení zvýšením dostupnosti buněčného kyslíku v oblasti spodiny rány.
Wilson et al. spekulovali, že kyselé prostředí může zvýšit dostupnost tkáňového kyslíku skrze
disociaci kyslíku a zároveň snížit histotoxicitu bakteriálními koncovými produkty. Westaby
poukázal na stimulaci proliferace fibroblastů v kyselém prostředí. Lengheden a Jansson
zjistili, že v případě poklesu pH prostředí dojde ke zvýšení migrace fibroblastů a DNA
syntézy.

7.2. Měření proteázové aktivity

Hypotéza, že pH může hrát roli v chronicitě rány upozornila na nutnost určení metody
měření proteázové aktivity pH-dependentním způsobem. Tradiční biochemické metody
pracují na principu vzorku tkáňové tekutiny a jeho pufrování na pH 7.4, což vedlo k získání
informace o koncentraci proteázy. Ale už není možno tímto způsobem zjistit in vivo aktivitu
proteázy. Například tekutiny ran, které obsahují stejnou koncentraci elastázy budou mít stejné
výsledky, ale jejich proteolytická aktivita se může lišit o 80% a pH od 6 do 8. Přesné měření
proteázové aktivity může být sledováno pouze pokud není tekutina rány zředěná nebo
pufrovaná na standardní pH.
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vyvinuli test s použitím filmu tvořeného 7 mikronovou tenkou

cross-linked želatinovou vrstvou připevněnou na polyethylenovému filmu (Fuji Photo
Film Co). Želatina se chová podobně jako kolagenová matrix tvořená v ráně a je citlivá
k degradaci řadou proteáz zahrnující elastázu (cathepsin G, plasmin, MMP-2, MMP-9).
Standardní roztok proteázy umístněý na film pak degraduje želatinový povrch do různé
hloubky v závislosti na jejich koncentraci a prostředí pH.
Objem degradace může být kvantitativně určen zobrazovacím konfokálním laserem
nebo kvalitativně barvením. Vysoká aktivita proteáz odstraní více želatiny (větší hloubka).
Zde je lineární poměr mezi proteázovou koncentrací a objemem odstraněného gelu
ve standardu pH.
Metoda byla validována za použití různých koncentrací prasečí pankreatické elastázy,
která byla přidána do filmu a odstraněna. Následovalo období 30 minutové inkubace
pro potvrzení úrovně degradačního spojení různé koncentrace. Tato metoda byla otestována
na příkladech tekutiny chronické rány 43 pacientů s různou etiologií vředu dolní končetiny a
diabetické nohy, které byli aplikovány do zymofilmu. Množství degradace zymofilmu bylo
porovnáno s koncentrací neutrofilní elastázy ve vzorku.
Elastáza se podílí na proteolytické aktivitě v nehojivé ráně. Rozdíl elastázové aktivity
v oblasti spodiny rány může způsobovat endotheliální poničení stejně jako degradaci
epidermálních/dermálních

řetězců.

Lidská

neutrofilní

elastáza

vykazuje

extrémní

pH-dependentní aktivitu s maximem aktivity při pH 8,3.
Inhibitory mohou být měřeny umístěním vzorků testovacího produktu na testovací
film Produkty, které inhibují proteázovou aktivitu budou ve výsledcích málo ničit testovací
film a stupeň poničení může být poměrem pro určení účinnosti přípravku používaného
pro hojení ran. Hodnocení modulace proteáz přípravkem nemůže být provedeno
při neutrálním pH.
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8. DerMax®
DerMax® je sterilní acetátové krytí vyvinuté na základě
vědeckých poznatků. Je určeno k léčbě závažných chronických
ran, ale lze jej rovněž použít u akutních ran, které se pomalu hojí,
nebo vyžadují rychlou reepitelizaci.
DerMax® byl vyvinut tak, aby se aplikoval nebo
vyměňoval téměř tak snadno jako běžný obvaz. Obvaz
DerMax® by se měl jednou denně vyměňovat (v případě potřeby vícekrát). Je třeba jej
přikládat až do úplného zhojení rány. Pokud je rána vlhká nebo mokvá, měl by se
na DerMax® aplikovat sekundární obvaz, aby se zajistila absorpce.

8.1. Struktura
DerMax® je tvořen sterilní acetátovou síťovou
pleteninou impregnovanou mastí s PHI-5 polyhydratovanými
ionogeny. PHI-5 obsahují syntetickou směs stopových prvků
(kovové ionty) v kombinaci s kyselinou citronovou, jež se
za normálních podmínek vyskytují v exsudátech z rány a
v séru.

Obr.16 Vzhled krytí DerMax®

8.2. PHI-5
Obecně je PHI-5 použitelný jako nasycený obvazový materiál na rány. Jde o nový
prostředek vyvinutý pro hojení chronických ran obsahující ionty zinku a rubidia. Skladba
iontů v PHI-5 je založena na analýze extraktu z dubu červeného, materiálu tradičně
využívaného pro svůj pozitivní účinek na hojení ran.
Předpokládá se, že PHI-5 má schopnost upravovat nerovnováhu mezi MMPs a TIMPs.
Řada studií prokazovala srovnatelnou inhibici různých proteáz pomocí zinku a dalších
bivalentních iontů (měď, kadmium, nikl, vápník) získávaných z různých chemických a
organických zdrojů. Při použití PHI-5 byl sledován pokles množství reaktivních kyslíkových
radikálů, stejně jako MMP-2.
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8.3. Vlastnosti
Jak již bylo uvedeno výše, velkou důležitost v procesu hojení sehrává MMP-2.
Jde o metalloproteinázu degradující kolagen a gelatin. Zároveň se podílí na aktivaci MMP-9.
Narušení regulace MMP-2 vede k poruše reepitelizace. Krytí DerMax® je schopno
prostřednictvím inhibice MMP-2 zamezit zvýšené degradaci kolagenu. Další neméně
důležitou vlastností je snížení hodnoty pH prostředí rány.
Ionty kovů slouží jako aktivátory inhibovaného komplementu klasickou cestou.
Kyselina citrónová působí zejména jako scavenger volných kyslíkových radikálů.

8.4. Studie8
Společností Beese, Barsbüttel byla provedena klinická studie, které se zúčastnilo
5 pacientů. U všech byla diagnostikována chronická rána s délkou trvání minimálně 6 měsíců.
Během studie byl sledován proces hojení, pravidelně se provádělo měření pH rány a pomocí
vizuální analogové stupnice (VAS) bylo rovněž hodnoceno vnímání bolesti. Lékařem byl
vizuálně hodnocen stupeň sekrece, granulace a epitelizace – stupnice 0 – 4 (0 = žádný,
4 = úplný).
Data pacientů
Počet pacientů
5 (3 muži a 2 ženy)
Věk pacientů (roky*)
53 – 76 (68,8*)
Délka trvání rány (měsíc*)
6 – 32 (18,4*)
Tab.5 Data pacientů studie DerMax® (* průměrná hodnota)
U všech pacientů byl chirurgicky odstraněn nežádoucí débridement, bylo-li to
nezbytné. Při terapii byl na ránu aplikován pouze obvaz DerMax®. U pacientů s chronickou
žilní nedostatečností byla aplikována rovněž žilní terapie. Jednou týdně bylo provedeno
hodnocení. Délka trvání klinické studie byla 10 týdnů.
U jednoho z pacientů nebylo možno provést závěrečné vyhodnocení vzhledem
k nemoci a následné hospitalizaci.
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Během studie nebyly u žádného z pacientů pozorovány žádné vedlejší účinky léčby.
Všichni pacienti vykazovali zmenšení absolutní velikosti. U jednoho pacienta došlo
k úplnému zhojení rány během studie. Průměrná velikost rány se zmenšila z 13,5 cm2
na 3,1 cm2. U žádného pacienta nenastaly během terapie DerMax ® bolestivé změny.
Průměrná intenzita bolesti klesla v průměru z 1,4 před léčbou na 0,62 během léčby a 0,4
na konci období studie. Průměrná granulace rány před léčbou byla 2,2. Po terapii došlo
ke zvýšení v průměru na 3,3. Také byla pozorována zvýšená míra epitelizace z průměrné
hodnoty 0,4 před terapií na hodnotu 2 na konci léčby. Původní zvýšená sekrece rány
předchozí terapie s průměrem 2 klesla na konci léčby na hodnotu 1. Rovněž došlo ke snížení
pH původní rány v průměru z 7,59 na 7,09 po skončení studie.

Parametry
Velikost rány (cm2)
Bolest
Granulace
Epitelizace
Sekrece
Počáteční pH a po 1.
týdnu

Před aplikací DerMax ®
6 – 18 (13,5*)
1 – 3 (1,4*)
2 – 3 (2,2*)
0 – 1 (0,4*)
2 (2*)
7,28 – 8,06 (7,59*)

Po skončení aplikace DerMax ®
0,6 – 6 (3,1*)
0 – 1 (0,4*)
2 – 4 (3,2*)
0 – 2 (2*)
0 – 2 (1*)
6 – 7,59 (7,09*)

Tab.6 Výsledky studie DerMax® (* průměrná hodnota)
Došlo k průměrnému snížení velikosti rány o více než 80% během pozorovacího
období 10 týdnů. U všech pacientů byl snížen otok a sekrece během léčby DerMax ®. Byla
pozorována malá indukce granulace během léčby.
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9. Traumacel biodress
Traumacel biodress je bioaktivní sterilní,
plně vstřebatelné dermatologické krytí z oxidované
přírodní celulózy. Díky svému přírodnímu původu
je výborně snášen organismem.
Lze

jej

použít

k léčbě

akutních

i

chronických ran (chronické bércové ulcerace, dekubity, popáleniny, drobná traumata apod.).
U mírně, středně i silně secernujících ran, u ran infikovaných a také u tzv. "hard to heal
wound". Velkým přínosem je výrazné snížení bolestivosti v ráně a rovněž skutečnosti, že je
možnost jej použít ve všech fázích hojení. Naopak kontraindikovány jsou rány suché a
nekrotické. Aplikace není vhodná rovněž pro zástavu tepenného krvácení.

9.1. Historie a struktura
Celulóza je jednou z nejrozšířenějších látek
na Zemi a hlavní stavební látkou přírody. Největší podíl
celulózy v sobě skrývá bavlna, jejíž jedinečné schopnosti
znali již léčitelé starého Egypta. Několik dalších tisíciletí
ji pak jako nenahraditelný a vysoce účinný prostředek
zástavy krvácení i hojení ran používali jejich následovníci
po celém světě.

Inovativní

technologií

byla

vytvořena

tzv. oxidovaná celulóza jejíž hydrogenvápenatá sůl je
základem krytí Traumacel bodress.
Obr.17 Bavlník
Oxidovaná celulóza vniká zpracováním dlouhovlákenné bavlny nejvyšší kvality
s vysokým obsahem α-celulózy. Vlákna nejsou klasicky lisována, ale jsou předena
zkroucením základních šroubovic. Vznikají tak dutá vlákna s větším specifickým povrchem a
s větší plošnou nasákavostí.
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9.2. Vlastnosti
Traumacel je krytí vyráběné z přírodní čisté bavlny, a je proto velmi dobře tolerován
organismem (biokompatibilita). Je dokonale vstřebatelný do 48 – 72 hodin. Z organismu je
zcela vyloučen bez jakýchkoli vedlejších účinků (biodegradabilita). Nevykazuje žádné
senzibilizační vlastnosti a nevyvolává imunitní reakce organismu (hypoalergenní). Pro své
hemostatické účinky je vhodné jej aplikovat také na krvácející chronické rány.
Významně ovlivňuje metabolické a biochemické procesy probíhající v ráně a startuje
přirozený proces hojení. Podporuje především fázi granulace a epitelizace rány a podílí se
na tkáňové remodelaci.
Traumacel biodress obsahuje ionty kalcia, které zvyšují osmotický tlak a kapilární tok
v ráně, což podporuje lepší krevní zásobení, přísun růstových faktorů, makrofágů a jiných
chemických prvků do rány. Výsledkem je aktivace fibroblastů. Ionty kalcia se mimo jiné váží
na receptory bolesti a způsobují tzv. blokovací efekt. Tím znatelně ulevují od bolesti v ráně,
a zlepšují tak kvalitu života pacientů ještě před zhojením rány.
Kyselý charakter oxidované celulózy snižuje pH v ráně. Má antibakteriální účinky.
Podílí se na inaktivaci MMPs, čímž podporuje novotvorbu tkáně. Při kontaktu s exsudátem
zachycuje oxidovaná celulóza kationty mechanismem výměny iontů, a tak napomáhá snižovat
ztráty iontů z rány. Velmi významnou vlastností je schopnost vázat vodu, což zajišťuje
příznivé vlhké mikroklima v ráně a společně s výše uvedenými mechanismy se podílí
na stabilizaci vnitřního prostředí.
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9.3. Aplikace
•

Před aplikací se doporučuje přiložit na ránu
obkladový roztok po dobu 10 – 15 min. U silně
povleklých ran se doporučuje obklad rány
roztokem s antimikrobiálními účinky (např.
Dermacyn).

•

Ošetření okolí rány standardním postupem např.
indiferentní pastou (zinkový olej, zinková pasta).

•

Do rány se aplikuje Traumacel biodress tak,
aby pokud možno nepřesahoval okraje rány.

•

Na něj se přiloží neadherentní krytí (např.
mastný tyl) a savé sekundární krytí (čtverec
gázy), anebo neadherentní krytí se savou
vrstvou.

Následně

se

provede

fixace

hydrofilním obinadlem.
U povleklých či silně secernujících ran je výměna obvykle nutná 1x denně. U mírně či
slabě secernujících ran 1x za 2-3 dny. Indikátorem výměny krytí je plné vstřebání produktu.
Výměna krytí je velmi snadná a netraumatizuje pacienta, protože Traumacel biodress je plně
resorbován v ráně. V případě, že se plně nevstřebal (na spodině rány zůstala žlutá gelová
hmota), je nutné před opakovanou aplikací odstranit gelovou hmotu osprchováním či
přiložením obkladového roztoku. Poté se do rány aplikuje nový Traumacel biodress.
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9.4. Studie45
V souladu s normou ČSN EN 13727 testovaný přípravek Traumacel /TRAUMASTEM
biodress v koncentraci 10g/l v čase působení 48 hodin za podmínek vyššího znečištění při
20°C ± 1°C metodou řídící neutralizační neredukovat titr vegetativních forem Pseudomonas
aeruginosa, Stafylococous aureus, Esterocosus hirae více než o 5 řádů.
V souladu s normou ČSN EN 13727 testovaný přípravek Traumacel/TRAUMASTEM
biodress v koncentraci 10g/l v čase působení 48 hodin za podmínek vyššího znečištění při
20°C ± 1°C metodou řídící neutralizační redukovat titr vegetativních forem:
•

E. coli

více než o 2 řády

•

Pseudomonas aeruginosa

více než o 4 řády

•

Stafylococus aureus

více než o 2 řády

•

Esterococus hirae

více než o 2 řády

•

Stafylococus aureus 05/246 MRSA5

více než o 5 řádů

•

Proteus vulgarit

více než o 3 řády

•

Streptococus pyrogenes

více než o 5 řádů

•

Streptococus beta-hemolyticus non A non B

více než o 5 řádů

Test byl proveden ve zkušební laboratoři akreditované ČIA a neprokázal deklaraci
baktericidního účinku, ale prokázal bakteriostatickou účinnost za daných podmínek.
Bezpečnost a účinnost přípravku Traumacel biodress byla ověřena klinickou studií na
I. Dermatovenerologické klinice ve fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně. Studie proběhla
v letech 2006 a 2007 (délka trvání 1 rok) a zúčastnilo se jí 30 pacientů.
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9.4.1. Kasuistika – muž 51 let, léčba bércového vředu

Muž 51 let, který se léčí asi 20 let s recidivujícími ulceracemi na obou bércích, nyní
recidiva na levém bérci 12 měsíců. Záněty žil neudává. Kompresi krátkotažnými obinadly
nosí pravidelně. Byla zjištěna kontaktní přecitlivělost na chloracetamid. Léčí se
s hyperbilirubinémií, jinak je zdráv. Dle cévního vyšetření se jedná o ulceraci venózní
etiologie, Farmakoterapie: Detralex, Agapurin retard, Anopyrin.
Objektivně se nad levým vnitřním kotníkem nacházela ulcerace nepravidelného tvaru,
velikosti 6,3 cm2 s granulující spodinou a klidným okolím vředu (obr.24). Pacient udával
středně silnou bolest – č.5 dle NRS (numerická křivka) pro měření bolesti.
Převazy ulcerací probíhaly zpočátku denně, poté po 2–3 dnech. Ulcerace byla
obkládána Dermacynem, poté bylo ošetřeno okolí ulcerace zinkovým olejem a následně byl
do ulcerace aplikován Traumacel biodress. Sekundárním krytím byl mastným tyl a vrstva
gázy fixováné hydrofilním obinadlem a následně 2–3 krátkotažná obinadla. Po aplikaci
Traumacelu biodress došlo postupně k navození epitelizace z okrajů, po 4 týdnech byla
ulcerace zmenšena o třetinu ( plocha 3,7 cm2) (obr.27). Po 2 měsících terapie byla ulcerace
zmenšena o více než polovinu původní plochy (obr.29). Okolí ulcerace bylo klidné. Během
terapie došlo zároveň k mírné redukci bolesti – viz tabulka níže.

2

plocha vředů (cm )
bolest (NRS)

T0
6,3
5

T1
5,6
4

T2
5,0
4

T3
3,7
4

T4
3,7
3

Tab.7 Výsledky studie Traumacel Biodress
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Obr. 24 Ulcerace před aplikací

Obr. 25 Ulcerace po 1 týdnu aplikace

Obr. 26 Ulcerace 2 týdnech aplikace

Obr.27 Ulcerace 4 týdny po aplikaci

Obr.28 Ulcerace 6 týdnů po aplikaci

Obr.29 Ulcerace 8 týdnů po aplikaci

Na základě výsledků všech studií bylo vyhodnoceno, že hydrogenvápenatá sůl
oxidované celulózy (Traumacel biodress) urychluje léčení bércových vředů. Jedná se zejména
o urychlení granulace a epitelizace rány. Již po týdnu aplikace dochází navíc k výrazné úlevě
od bolesti. Nežádoucí účinky a komplikace nebyly během studie zaznamenány.
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9.4.2. Kasuistika – muž 22 let, léčba dekubitu

Muž 22 let, hemiplegik po úrazu míchy na snowboardu je trvale upoután na vozík.
V oblasti sacra se objevil píštěl ústí 2,5 cm a rozsáhlý podminovaný dekubit zasahující kostrč
a kost sedací. Po dvojí plastice dekubitu – vždy s masivní hnisavou sekrecí – nedošlo
ke zhojení. Při terapii vstřikování Hyiodine a tamponování Traumacelem biodress není
po týdnu hnisavá sekrece v ráně přítomna. Defekt je obtížně hojitelný vzhledem k vynucené
poloze na vozíku, došlo ale k jeho vyčištění a postupné granulaci.

Obr.30 Defekt v oblasti sakra

Obr.31 Při terapii Traumacelem biodress a

(neúspěšně řešen plastikami dekubitu)

Hyiodine došlo k vyčištění hnisavé sekrece
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10. Kyselina hyaluronová/Hyaluronan
V roce 1034 se Meyerovi a Palmerovi52 podařilo extrahovat do té doby neznámý
polysacharid z očních čoček hovězího dobytka, který nazvali kyselinou hyaluronovou
z důvodu obsahu kyseliny uronové (uronic acid) a jejího původu z čoček (hyaloid = sklo).
Protože se kyselina hyaluronová prakticky nikdy nenachází ve fyziologickém prostředí jako
kyselina, ale jako sodná či jiná sůl, začal se od roku 1996 užívat název hyaluronan pro celou
skupinu.

10.1. Struktura

Kyselina hyaluronová je lineární polymer s dlouhým řetězcem (polysacharid) se
základní

stavební

jednotkou,

která

je

tvořena

kyselinou

D-glukuronovou

a

N-acetyl-D-glukosaminem. Počet základních stavebních jednotek může dosáhnout více než
10 000, a proto lze naměřit molekulovou hmotnost více než 4 miliardy Daltonů.

Obr. 32 Vzorec základní stavební jednotky kyseliny hyaluronové
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10.2. Vazba na bílkoviny
Kyselina hyaluronová/Hyaluronan se může navázat na specifické bílkoviny buněčného
povrchu. Některé z těchto bílkovin jsou receptory (např. CD44). Navázáním na tyto receptory
dochází k ovlivnění akutního i chronického zánětu, migrace či vazby buněk.

Obr.33 Způsob vazby na buněčný povrch55

Jde

o

receptor

s tyroxin-kinázovou

aktivitou.

CD44

patří

do

rodiny

transmembránových glykoproteidů, kde se jednotliví členové liší typem extracelulární
domény. Zralé CD44 molekuly jsou vysoce glykosylované molekuly s polylaktosaminovými
řetězci. Polylaktosaminové řetězce jsou složeny
z opakujících

se

disacharidových

(N-acetylglukosamin-galaktoza)

jednotek

a

jednoho

heparan-sulfátového řetězce. Specifické velikosti
a

varianty

„epikany“,

CD44
jeden

jsou

označovány

z hlavních

35

jako

S-sulfate-

označených proteoglykanů lidské epidermis.
Obr.34 Struktura proteinu CD4458
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Obr.35 Vazba hyaluronanu prostřednictvím CD44 a prostup přes membránu44
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10.3. Lokalizace a funkce
Hyaluronan je prostor-vyplňující materiál a organizátor rozsáhlé extracelulární matrix
v pojivové tkáni (kůže, chrupavka, sklivec aj). Celkem 55% z celkového obsahu v lidském
těle se fyziologicky nachází v pokožce (hlavní komponenta dermis). V epiteliálních tkáních
jsou buňky přesně rozmístěny a zdá se, že hyaluronan zaujímá velmi malou extracelulární
oblast.

Obr. 36 Kyselina hyaluronová v pokožce57

Na začátku vývoje je lidská kůže pokryta dvěmi vrstvami buněk: epitelium (obklopena
nediferencovaným mezenchymem) a periderm (obklopena amniotickou tekutinou). Obě části
mají na svém povrchu hyaluronan, ale ne CD44 receptory. CD44 receptory se na epiteliálních
buňkách objeví pouze, když jsou aktivovány soubory genů (např. specifické keratinové typy).
První intermediální buněčná vrstva vzniká přímo na bazální vrstvě buněk. Toto zjištění
koresponduje se sledování epitelia dospělého jedince, ve kterém jsou CD44 a hyaluronan
hojně rozvrstveny, ale ne samostatně. To vede k předpokladu, že hyaluronový receptor je
marker pro epidermální růst a normální diferenciaci.
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Jedinečnou vlastností je vysoká afinita k vodě. Je schopna udržet bezprostřední okolí
buněk dostatečně hydratované. Hlavním úkolem je tedy hydratovat a zjemňovat pokožku.
Je efektivním scavengerem volných kyslíkových radikálů neboli antioxidantem.

Velmi účinně se podílí na organizaci tvorby tkání, ale také na jejich změnách.
Má schopnost udržovat tvar tkání a posilovat jejich napětí. V případě poranění kůže dochází
v ráně k okamžitému zvýšení produkce a hromadění kyseliny hyaluronové, která v ráně
stimuluje proces tkáňové obnovy. Předpokládá se, že zabezpečuje, aby v místě srůstu tkání
mezibuněčná hmota byla vždy dobře zorganizována a netvořila se jizva. Podporuje
novotvorbu kolagenu. Navíc se hyaluronan podílí na vzrůstu migrace a tvarových změnách
diferencovaných keratinocytů. Obecně lze říci, že se podílí na granulaci i epitelizaci rány
v důsledku udržování vlhkého prostředí rány.

Výzkumy prokázaly, že koncentrace kyseliny hyaluronové během života klesá. Tím se
snižuje také celková hydratace a schopnost hojení tkání.

Obr. 37 Koncentrace volné kyseliny hyaluronové v pokožce během života52
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10.4. Metabolismus
Orgánové kultury kůže odhalily, že hyaluronan není pouze pasivní, prostředí
vyplňující materiál v matricích v okolí buněk, ale ve skutečnosti je aktivně metabolizován.

Pokožkové explantáty dospělého člověka byly
inkubovány po dobu 24 hodin s [3H]glucosaminem.
Následně byly sledovány po dobu 4 dnů v orgánové
kultuře. Bylo zjištěno, že poločas epidermálního i
dermálního hyaluronanu je okolo 1 dne44.

Obr.38Metabolismum hyaluronanu v epidermis44
Epidermis je uzavřený kompartment bez krevních cév. Molekuly příliš velké
nato penetrovat bazální membránu pod bazálními keratinocyty tak nemohou vstoupit do tkání.
Těsnější bariéry jsou vytvářeny na opačné straně, od vrstvy terminálně diferencovaných
keratinocytů (korneocyty ve stratum corneum), ty chrání převod vody. Tyto dvě hranice určují
celkový metabolismus, např. syntézu a katabolismus hyaluronanu s vysokou molekulovou
hmotností ((>2 million Da) do keratinocytů uvnitř tkáně.
V současnosti nejsou k mání žádná kvantitativní data pro určení detailů katabolismu,
ale exogenní hyaluronan s fluorescentním značením se poutá na povrch keratinocytů
v jednovrstevných kulturách, a v průběhu experimentu vznikají a jsou degradovány pomocí
keratinocytů, pravděpodobně v lysosomech. Reaktivní kyslíkové druhy (kyslíkové radiály)
zprostředkovávají katabolismus hyaluronanu prostřednictvím keratinocytů. Scavengery
volných radikálů jako je superoxid dismutasa snižují katabolismus endogenního hyaluronanu
v epidermálním kompartmentu, když je přidán do lidské kožní orgánové kultury.
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Hyaluronan je těsně spjat s keratinocytovou proliferací, migrací a diferenciací. Proto
má podíl na vlastnostech epidermální struktury, tloušťky a celkové fyziologii tkáně.
Metabolismus keratinocytů a zároveň také hyaluronanu je regulován signálními molekulami
jako jsou hormony, cytokíny a růstové faktory:
•

Retinoová kyselina stimuluje syntézu hyaluronanu a zdvojnásobuje jeho
obsah v epidermis v humánní kůži orgánové kultury. Vnitrobuněčné prostředí,
které je vyplněno hyaluronanem jako výsledek hojení retinoovou kyselinou,
snadno přispívají k redukci počtu desmosomů a brání těsné adhezi
keratinocytů. Tím zamezují samotné terminální diferenciaci keratinocytů.

•

Hydrokortison (kortison) inhibuje hyaluronový katabolismus ve všech
dávkách, a ve farmakologických dávkách inhibuje hyaluronovou syntézu.
Fyziologické dávky stabilizují koncentraci hyaluronanu v epidermis, zatímco
farmakologické dávky redukují obsah hyaluronanu a zlepšují normální
diferenciaci.

Farmakologické dávky retinoové kyseliny a hydrokortisonu vykazují opačný efekt na
syntézu hyaluronanu a epidermální diferenciaci.

10.5. Kyselina hyaluronová v přípravcích
Nevýhodou čisté kyseliny hyaluronové je její poměrně vysoká degradabilita
tkáňovými hyaluronydázami. Navíc je poměrně vhodným substrátem pro bakteriální
hyaluronidázy, a tedy živným prostředím pro růst bakterií.

To bylo pravděpodobně příčinou toho, proč využití hyaluronanu neshledalo většího
rozšíření. Naproti tomu se řada firem pokoušela o vytváření obtížně degradovatelných
polymerů hyaluronové kyseliny či jejích esterů. Nakonec byl ale vyvinut komplex kyselina
hyaluronová – jód – jodid. Tento komplex má antiadhezivní účinek – nepřilnavost k ráně.
Překvapivé bylo rovněž zjištění, že uvedený komplex zlepšoval hojení i rozsáhlejších ran.
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10.6. Hyiodine
Hyiodine je antiadhezivní zdravotnický prostředek na bázi kyseliny hyaluronové.
Je vhodný k léčbě všech typů ran ve všech fázích hojení:

•

diabetické rány

•

bércové vředy

•

decubity

•

rozpadlé operační rány

•

zhnisané rány

•

nehojící se poranění kůže a podkoží

•

všechny druhy akutních ran

•

rány suché i silně exudující
Obr. 39 Hyiodine

10.6.1. Složení
•

kyselina hyaluronová (hyaluronan sodný)

•

jodid draselný

•

jód

•

WFI (voda pro injekce)

Jód a jodid draselný slouží k zabránění rychlému rozkladu kyseliny hyaluronové
bakteriemi přítomnými v ráně nebo jejím okolí.

10.6.2. Indikace a kontraindikace

Přípravek Hyiodine se používá ke krytí, čištění (débridement) a hydrataci hlubokých
ran a kožních defektů. Jde zejména o proleženiny, diabetické defekty, bércové vředy,
popáleniny, rozpadlé pooperační rány a rozsáhlé odřeniny.
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Přípravek nesmí být aplikován v případě alergie na některou ze složek krytí. Jodid
draselný se může z rány vstřebávat do krevního oběhu a tím může ovlivňovat činnost štítné
žlázy. V případě aplikace na silně exsudující infikovaný kožní vřed je nutno ránu denně
sledovat.

10.6.3. Vlastnosti a mechanismus působení

Ránu přirozeným způsobem dezinfikuje, hydratuje a současně zajišťuje odvod
exudátu. Obecně zlepšuje podmínky pro granulaci a epitelizaci rány.

Po aplikaci přítomná kyselina doslova „nasává“ vodu spolu s růstovými faktory
z okolí a z podloží rány. Je zajištěna potřebná vlhkost a pružnost což má pozitivní vliv na
proces hojení. Svými hydratačními vlastnostmi zabraňuje adhezi převazového materiálu
k ráně a současně udržuje příznivé prostředí pro její hojení.

Obr.40 Mechanismus působení Hyiodine56
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10.6.4. Aplikace

Přípravek se aplikuje dvojím způsobem. U malých defektů se aplikuje přímo na ránu
(nejlépe pomocí sterilní stříkačky), a rána se překryje sterilní gázou. Pokud jde o léčbu větších
defektů (více než 3 cm2), gáza se přípravkem maximálně nasytí a přiloží na ránu tak, aby ji
pokryla v celém rozsahu. Na takto ošetřenou ránu jsou pak naneseny další vrstvy sterilní gázy,
které absorbují případný sekret. Převaz je vhodné vyměňovat po jednom, maximálně dvou
dnech, v závislosti na sekretu a charakteru rány. Čím vyšší je sekrece, tím déle je možné gázu
nasycenou přípravkem na ráně ponechat. Vrchní vrstvy gázy (krytí) je nutné vyměňovat vždy
při jejím úplném promočení tkáňovým sekretem.

-57-

Rigorózní práce:

Terapie chronické rány

11. Experimentální část
Do studie bylo zařazeno 12 pacientů – 9 mužů ve věku 46 – 67 let a 3 ženy ve věku
61 – 70 let. U jednotlivých pacientů byly léčeny následující defekty:

Defekt

Počet pacientů

Dekubitus

4

Diabetická noha

4

Bércový vřed

2

Trochanter

2

Dnavý tofus

1

Tab.8 Typy defektů jednotlivých pacientů

Před samotnou aplikací prostředku byla rána osprchována, případně opláchnuta
neutrálním roztokem či Prontosanem. V případě, že se jednalo o prostředky aplikované ve
formě gelu (Granugel, Flamigel, Hyiodine) či spraye (Panthenol), odpovídalo použité
množství velikosti (ploše) kožního defektu. V případě, že se jednalo o krytí, odpovídala jeho
velikost rozměrům defektu. U některých prostředků, zejména gelových muselo být použito
sekundární krytí. Jiné, jako např. Granuflex, PolyMem, slouží zároveň jako léčebný
prostředek i jako sekundární krytí.

K hojení byla použita široká škála prostředků v závislosti na citlivosti defektu,
jednotlivé fázi hojení a požadovaném účinku. U žádného pacienta nebyl pozorován vztah
mezi užívanými léky a účinkem preparátu. Rovněž kožní snášenlivost byla dobrá.
Bližší specifika jednotlivých krytí viz kapitola 10.6. nebo viz diplomová práce41 Žádný
z pacientů neuvedl možnost výskytu alergické reakce na látky obsažené v aplikovaném
přípravku.
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Název léčebného

Typ léčebného

prostředku

prostředku

Aquacel Ag

Hlavní účinky

Počet pacientů

Hydrokoloid

Čištění rány

8

Granugel, Granuflex

Hydrokoloid

Čištění rány

6

Askina (různé druhy)

Polyuretanová pěna

Reepitelizace

5

Hyiodine

-

Čištění, hydratace

3

Tegaderm

Alginát

Čištění

1

Suprasorb Ag

Alginát

Čištění

1

Epitelizace

1

Antimikrobiální
Mepilex Ag

obvaz s nanokrystal.
stříbrem

PolyMem

Filmové krytí

Čištění, hydratace

1

Flamigel

Hydrogel

hydratace

1

Panthenol spray

-

Podpora hojení

1

Tab.9 Typy a vlastnosti používaných prostředků
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11.1. Kasuistika – muž, 54 let, dekubitus v sakrální oblasti
Muž, 54 let. V roce 1996 došlo po pádu ke kraniocerebrálnímu traumatu s následkem
těžké mozkové kontuse (zhmoždění) a subdurálnímu hematomu vlevo. Postupně vznikl
organický psychosyndrom (porucha chování a funkcí jednotlivých mozkových laloků
vyvolané v tomto případě poškozením mozku). U pacienta byla postupně diagnostikována
centrální spastická quadruparéza s převážným postižení levé strany, dysfagie (porucha
polykání), dysfagie (porucha reči) a toxonutritivní hepatopathie (způsobená alkoholem).
V roce 2007 byl pacient hospitalizován pro ikterus bez prokazatelné obstrukce žlučových cest
(dle vyšetření SONO cholecystolithiasa).
Pacient je celkově kachechtický a kůže je sklerotizovaná. V oblasti sacra se opakovaně
objevuje rozsáhlý dekubitus zasahující kostrč a kost sedací s výskytem četných erozí a krust.
Oblast doposud pouze promazávána s použitím klasických krémů či přípravků Menalind
v kombinaci s polohováním pacienta.
Hyiodine byl aplikován 1 x za 24 hodin a překryt mastným tylem. Došlo ke zhojení
drobných ulcerací a celkovému zlepšení povrchu kožního reliéfu. Byla patrná reepitelizace
pokožky s vymizením krust a povrchových erozí. Po dohojení jsou patrné poruchy
v pigmentaci. V polovině studie přechodně došlo ke krátkodobému zhoršení dekubitu
v důsledku zhoršení celkového stavu pacienta.

Obr.41 - 1. den terapie Hyiodine

Obr.42 - 1. den terapie Hyiodine
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Obr.43 - 9. den terapie Hyiodine

Obr. 44 - 9. den terapie Hyiodine

Obr.45 - 15. den terapie Hyiodine

Obr.46 - 15. den terapie Hyiodine

Obr.47 - 21. den terapie Hyiodine

Obr.48 - 21. den terapie Hyiodine
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Obr.49 - 31. den terapie Hyiodine

Obr.50 - 31. den terapie Hyiodine

Obr.51 - 36. den terapie Hyiodine

Obr.52 - 36. den terapie Hyiodine

Obr.53 - 42. den terapie Hyiodine

Obr.54 - 42. den terapie Hyiodine
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Obr.55 - 51. den terapie Hyiodine

Obr.56 - 51. den terapie Hyiodine

Obr.57 - 71. den terapie Hyiodine

Obr.58 - 71. den terapie Hyiodine
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11.2. Kasuistika – muž, 63 let, syndrom diabetické nohy
Muž, 63 let s diagnózou DM II. typu (na inzulínu), hypertenzí a ICHS. V oblasti levé
bérce patrný otok od prstů po dolní třetinu bérce. Při vyšetření hlubokého žilního systému
levé dolní končetiny nebyla pozorována žádná trombóza a celý systém byl volně průchodný.
Na levé patě hluboký kráterovitý defekt kůže. Okolí bez kožní iritace. Spodina
povleklá se slabou granulací. Na spodině jsou patrné nekrotické šlachy a v okolí
hyperkeratózy (nadměrné ztluštění a rohovatění kůže). Z RTG je patrné, že patní kost je
v místě defektu prořídlá a nelze vyloučit začínající osteolýzu.
Před samotnou aplikací přípravku Hyiodine byl na ránu přikládán Dermacyn obklad.
Okolí rány bylo promazáváno borovou mastí. Zpočátku byl Hyiodine aplikován 1 x týdně,
později 3 x týdně. Došlo k celkovému zlepšení hojení rány. Okraje rány byly jasnější a
bez krvácení. Spodina rány se pozvolna čistila, ale celková granulace probíhala pomalu.
Výsledky celkové biochemie neprokázaly žádné odchylky od referenčních hodnot.
Z RTG vyšetření bylo patrné, že patní kost je v místě defektu prořídlá a nelze vyloučit
začínající osteolýzu. Bylo provedeno vyšetření

tzv. duplexní monografie žil levé dolní

končetiny. Bylo zjištěno, že vaena femoralis i vaena poplitea jsou volně komprimovatelné a
bez známek poruchy toku. Všechny vizualizované žíly v proximální třetině bérce byly
bez známek trombózy. Hluboký žilní systém ve vyšetřovaném rozsahu je možno označit jako
volně průchodný.

Pacient byl hospitalizován pro recidivu erisipelu („růže“ – streptokokové onemocnění
kůže) na levé dolní končetině. Byla nasazena antibiotika. Třetí den hospitalizace došlo navíc
k rozvoji povrchové flebitidy (zánět žil) na vnitřní straně levého bérce. RTG vyšetření
odhalilo kostní reakci charakteristickou pro periostitidu (zánět okostice).

Léčba přípravkem Hyiodine byla po 4 měsících ukončena z důvodu celkového
zhoršení zdravotního stavu pacienta. Zánětlivé reakce zasáhli nejen defekt, ale i hlubší systém
(viz výše). To bylo příčinou zpomalení až zastavení hojivého procesu. Měsíc po skončení
aplikace přípravku byla pořízena fotodokumentace defektu pro zhodnocení efektu přípravku
Hyiodine. Velikost defektu se opět mírně zvětšila. V následujícím roku došlo k dalšímu
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zhoršení. Duplexní sonografie odhalila trombózu vaena saphena magna a rovněž destrukci
řečiště v periferii. Nakonec byla končetina pacientovi amputována.

Obr.59 - 1. den terapie Hyiodine

Obr.60 - 1. den terapie Hyiodine

Obr.61 - 64. den terapie Hyiodine

Obr.62 - 64. den terapie Hyiodine

Obr.63 – 1 měsíc po skončení aplikace
Hyiodine

Obr.64 – 1 měsíc po skončení aplikace
Hyiodine
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11.3. Kasuistika – muž, 67 let, dnavý tofus levé dolní končetiny
Muž, 67 let. Asi 30 let se léčí s dnavou artritidou s uratickými tofy. Zároveň se pacient
léčí na hypertenzi, polyartrózu, chronické hepatální léze a hepatopatii (alkoholická). Před 20
lety prodělal pankreatitidu. Pacient trpí otoky dolních končetin (bilaterálně více vlevo do prstů
po kolena) a početnými tumory na prstech nohou a rukou s hyperkeratózami (nadměrné
ztluštění a rohovatění kůže) v okolí. Pacient byl opakovaně hospitalizován a ambulantně léčen
pro rozsáhlé dnavé tofy s perforací a nasedajícím erysipelem (růže – infekční onemocnění
kůže).

Dnavý tof byl perforován a obsah evakuován. Následně opláchnut Betadine roztokem
a aplikován Hyiodine gel (1 x za 24 hodin). Při aplikaci Hyiodine gelu se defekt velmi dobře
uzavíral a hojil. Velikost defektu se za necelý měsíc zmenšila z původních 3 x 4 cm
na velikost 2 x 1 cm. Rovněž prohlubenina v centru se zmenšila na 0,5 cm. Během hojení byla
pozorována velmi dobrá granulace.

Zhruba 4 měsíce po zahájení léčby došlo ke zhoršení celkového zdravotního stavu
pacienta s nutností hospitalizace. Opět se objevil uzel stejného rozsahu jako před minulou
incizí. Výsledky celkové biochemie poukázaly na zvýšené hodnoty AST, GMT a kyseliny
močové. Během hospitalizace došlo k dnavému záchvatu v oblasti palce levé dolní končetiny
a zároveň se objevil erysipelus na levém nártu v oblasti po minulé incizi. Rovněž byla
pacientovi upravena diuretická léčba v důsledku hypokalémie. Pacientovi byli předepsány
intenzivní lymfodrenáže. Zároveň byly doporučeny manuální masáže, které ovšem pacient
pro bolest netoleroval. Při duplexní sonografii žil nebylo zjištěno postižení hlubokého žilního
systému. Byla pozorována dilatace lymfatických cest více vlevo vedoucí k progresi
polokulovitého útvaru na dorsu nohy.

Po 4 měsících byla aplikace Hyoidine u jednoho z pacientů ukončena z důvodů větší
bolestivosti v ráně a zastavení progrese rány.
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Obr.65 - 1. den terapie Hyiodine

Obr.66 - 1. den terapie Hyiodine

Obr.67 – 18. den terapie Hyiodine
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11.4. Kasuistika – muž, 62 let, dekubitus a trochanter pravé končetiny
Muž, 62 let. Po úrazu před 15 lety nastala paraplegie. Postupem času se objevil DM,
onemocnění srdce, jater, ledvin a neurologické poškození (časté neuropatické bolesti
s opakovanou hospitalizací a farmakoterapií). Pacient je dehydratovaný a výrazně
kachektický. Krevní obraz odhalil celkový nedostatek bílkovin, albuminu, hořčíku, fosforu a
vápníku. Kůže na těle pacienta je suchá a celkový turgor je snížen. Od konce roku 2008 se
u pacienta objevují dekubity, které se postupně zvětšují (hluboké defekty až na kost) a zvyšuje
se stupeň poškození. I přes progresi hojení došlo vlivem celkového zhoršeného zdravotního
stavu k úmrtí pacienta.

11.4.1. Dekubitus
V oblasti sakra byl dekubitus o velikosti 10 x 10 cm. Spodina hnědé až černé barvy se
suchou nekrózou. Okraje zarudlé. Od prvních dní byly 1 x za 3 dny aplikovány vlhká krytí
Granugel a Granuflex. Po 6 dnech se začala suchá nekróza odlučovat (od okrajů rány).
Následovala nekrektomie a přechod na převazy 1 x za 3 – 5 dní s aplikací Granugelu,
Aquacelu Ag a Granuflexu. Po vyčištění rány byl pacient propuštěn do domácího ošetřování
za pomocí agenturních pracovníků s doporučením častým polohováním.
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Obr.68 - 1. den terapie Granugel,Granuflex

Obr.69 - 6. den terapie Granugel,Granuflex

Obr.70 – 18. den terapie Granugel,

Obr.71 – 27. den terapie Granugel,

Aquacel Ag, Granuflex

Aquacel Ag, Granuflex
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11.4.2. Trochanter pravé končetiny

Nad pravým trochanterem byl patrný hluboký defekt velikosti 13 x 7 cm s hojnou
sekrecí. Postupující osteomyelitida způsobila deformaci a destrukci humeru, která vyčnívala
nad oblast rány. Zpočátku až černá, nekrotická. Vlivem nekrózy se vytvářela silně zapáchající
tekutina, která z rány vytékala. Denně byla rána sprchována, omyta Prontosanem a aplikován
zdravotnický prostředkem Askina Carbosorb. Defekt byl velice citlivý na tuto kombinaci a
došlo ke granulaci a rychlé progresi hojení (během prvního měsíce nenastala kontrakce rány,
ale k uzavření defektu granulační tkání).

Obr.72 – 1. den terapie Askina Carbosorb

Obr.73 - 6. den terapie Askina Carbosorb

Obr.74 – 27.den terapie Askina Carbosorb
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11.5. Kasuistika – muž, 46 let, dekubitus (sakrální oblast a pata levé
končetiny)
Muž,

58 let

s diagnózou

paraplegie.

Pacient

byl

celkově

kachektický

se

sklerotizovanou kůži. Hojení obou ran probíhalo velmi dobře. Bohužel celkový zdravotní stav
vedl ke smrti pacienta. Rány nebyly zcela zhojeny.

11.5.1. Dekubitus v sakrální oblasti
V oblasti sakra byl dekubitus velikosti 8 x 11 cm. Spodina rány byla čistá, granulující.
Celkové prokrvení rány bylo dobré. Různé části defektu zasahovaly do různé hloubky kožní
tkáně. Od prvního dne ( 1 x za 5 – 7 dní) byl po sprše defekt oplachován Prontosanem a
pro podporu granulace nižších částí byla nanášena Granuflex pasta. Jako krytí se používal
Granuflex krytí. Na okrajích rány se začala objevovat hypergranulace. Po 3 měsících přechod
na silikonovou síťku Askina SilNet (1 x za 5 – 7 dní). Hojení postupovalo velice dobře.
Od krajů již byly patrné známky reepitelizace.

Obr.75 – 1.den terapie Granuflex

Obr.76 – 13.den terapie Granuflex

Obr.77 – 14.den terapie Granuflex

-71-

Rigorózní práce:

Terapie chronické rány

11.5.2. Dekubitus na patě levé končetiny
Při příjmu byly na pravé patě pacienta diagnostikovány dva dekubity velikosti
2 x 3 cm a 2 x 5 cm. Okraje rány byly ohraničené. Na spodině rány byla patrná suchá nekróza.
V okolí byla patrná odlupující se vrstva svrchního epitelu. Denně byly prováděny oplachy
solným roztokem (Hypergel) s následnou nekrektomií. Zpočátku 1 x za 3 dny, postupně
1 x za 5 – 7 dní byl aplikován Mepilex Ag. Také zde se začala objevovat hypergranulace,
na níž byla přikládána silikonová síťka (Askina) 1 x za 5 – 7 dní. Defekt velice dobře
reagoval na léčbu a zhruba za 8 týdnů došlo ke zhojení. Posledních 14 dní již byl 1 x denně
aplikován pouze Panthenol spray a mastný tyl.

Obr.78 – 1.den terapie Mepilex Ag

Obr.79 – 13.den terapie Mepilex Ag

Obr.80 – 14.den terapie Mepilex Ag
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11.6. Kasuistika – muž, 58 let, dekubity v sakrální oblasti
Muž, 58 let s diagnózou paraplegie a vysokým rizikem ledvinného selhání.
Pacient byl hospitalizován s hlubokým kráterem dekubitu a přítomnou sepsí. Rozsáhlý
dekubitus v sakrální oblasti zasahoval hluboko do podkoží. Spodina rány je silně pokryta
nekrotickou tkání. Okraje rány nerovné, „podminované“. Okolí s patrnou iritací.
Při hospitalizaci byla velikost dekubitu 15 x 15 cm. Prvních 16 dní probíhala lokální
léčba v kombinaci s antibiotiky pro odstranění sepse. 1 x denně po koupeli byla provedena
nekrektomie odumřelé tkáně a následně aplikovány Prontosanové podložky. Spodina rány se
dobře čistila. Pravá polovina dekubitu již začala pozvolna granulovat. Okraje rány se začaly
znovu „poutat“ k okolní tkáni a podkoží. Od 16. dne byly 1 x za 3 dny přikládány vlhká krytí
Granugel a Aquacel Ag. Od 30. dne, kdy již bylo přítomno menší množství nekrotické hmoty,
se přešlo na ošetřování Aquacelem a Granuflexem (1 x za 5 – 7 dní). Po měsíci a půl léčby
došlo k dobré granulaci a obnovení epitelizace s rychlou regenerací rány. Velikost rány se
zmenšila na 7 x 4 cm a postupně až na 6 x 3 cm. Pacient je v současnosti v domácím
ošetřování za podpory agentury s aplikací Aquacelu a Granuflexu s frekvencí 1 x za 5 – 7 dní.
V případě zastavení progrese hojení je naplánována plastika defektu, ale předpokládá se, že
dojde k celkovému zhojení.

Obr.81 – 1. den terapie Prontosan

Obr.82 – 9. den terapie Prontosan
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Obr.84 – 16. den terapie Granugel,Aquacel Ag

Obr.85 – 22. den terapie Granugel,

Obr.86 – 29. den terapie Granugel,

Aquacel Ag

Aquacel Ag

11.7. Kasuistika – muž, 62 let, bércový vřed
Muž, 62 let byl přijat pro recidivu bércového vředu po 2 letech. Defekt byl hluboký,
nekrotický (IV. stupeň) , silně secernující o velikosti 8 x 5 cm.
Co 3 dny byla rána oplachována a dezinfikována Prontosanem. Pro odstranění
nekrotické hmoty byl aplikován Granugel a Aquacel Ag. Z důvodu silné sekrece byla jako
sekundární krytí zvolena folie Tegaderm. Po pěti převazech (po 15 dnech) byla rána čistá,
granulující s přítomností fibrinu. Velikost byla 6 x 3 cm. Od této doby ale nastala stagnace
rány a pacient byl odeslán na jiné specializované pracoviště. Zde byl 1 x za 3 dny přikládán
Askina Calgitrol Ag. Společně s bandážováním končetin došlo za 3 měsíce k úplnému zhojení
rány.
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11.8. Kasuistika – žena, 68 let, bércový vřed
Žena, 68 let trpí již 3 - 4 chronickým bércovým vředem na pravé dolní končetině
(pravidelné recidivy). Poslední atak byl doprovázen bulózním erysipelem. Defekt byl plochý
o velikosti 10 x 5 cm. Spodina byla povleklá s velkým množstvím fibrinu a nekrotické hmoty.
V okolí bylo přítomno velké množství starých odumřelých epiteliálních buněk, které se
manifestovaly jako šupiny.
V počátku hospitalizace byla pacientce nasazena antibiotika pro zvládnutí erysipelu.
Defekt byl denně zvlhčován Flamigelem. Okraje rány se začaly čistit a objevily se první
známky granulace a epitelizace (od okrajů rány). V této fázi došlo ovšem ke stagnaci hojení
s neschopností kontrakce rány a dokončení epitelizace. Z tohoto důvodu se přešlo na léčbu
Aquacelem Ag s Prontosanem, což vedlo k rozpuštění fibrinové zátky. Následně byl Aquacel
Ag nahrazen Askina Calgitrolem Ag s aplikací 1 x za 3 dny. Byla patrná rychlá reepitelizace a
kontrakce rány. V této fázi léčení (po 1,5 měsíci) byla pacientka propuštěna do domácího
ošetřování. Během dalšího měsíce došlo k úplnému uzávěru defektu a celkovému zhojení.
Během celé doby hojení byly končetiny bandážovány.

11.9. Kasuistika – žena, 61 let, trochanter pravé končetiny
Žena, 61 let s plagickým postižením. V oblasti trochanteru pravé končetiny byl silně
zapáchající defekt nepravidelného tvaru velikosti 8 x 6 cm s choboty do facií. Spodina rány
byla šedá až černá s velkým množstvím nekrotické hmoty.
Pacientka byla hospitalizována. Součástí hygieny rány byla denní sprcha a oplach
Prontosanem. Po 3 týdnech byla pozorována mírná granulace rány. Následně byl přikládán
1 x za 3 dny Aquacel Ag, který byl vždy překryt sekundárním krytím. Z rány byla zcela
odstraněna nekrotická hmota, ale ani přesto nedošlo po 2 – 3 měsících k dostatečné granulaci.
Pacientka byla konzultována na plastice. Bylo doporučeno snesení povrchové vrstvy defektu
s cílem nastartování nové granulace. Pokud by ani toto nepomohlo, aplikoval by se štěp nové
kůže. Plastický zásah bylo ale nutno odložit, protože došlo ke zhoršení zdravotního stavu
pacienty (průjmy, zvýšený kreatin, uroinfekce). V současné době se rána pouze udržuje
proplachováním Ringerovým roztokem.
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11.10. Kasuistika – muž, 67 let, syndrom diabetické nohy
Muž, 67 let s diagnózou DM II. typu. V důsledku špatného prokrvování pravé dolní
končetiny došlo k nekróze a v loňském roce musel být amputován palec pravé dolní
končetiny. V únoru byl pacient přijat do ambulantního léčení znovu se syndromem diabetické
nohy (pravé dolní končetiny), tentokráte v oblasti prsteníčku a prostředníčku. Na obou prstech
byly otevřené rány s nerovnými okraji s přítomností nekrózy.
Pacient docházel co 3 dny na kontrolu a převaz. Rána byla vždy opláchnuta a
dezinfikována Prontosanem, následně byly aplikovány krytí Granugel a Granuflex s cílem
odstranit nekrózu. Jako sekundární krytí byla zvolena gáza. Rána zpočátku velice dobře
progredovala. Koncem

března však došlo ke zhoršení kompenzace diabetu, začaly se

objevovat defekty také v okolí a v důsledku toho musely být amputovány všechny prsty pravé
dolní končetiny. Po chirurgickém odstranění se pahýl nehojil dle očekávání. Rána nebyla
zcela uzavřena a byla patrná i ložiska nekrózy. Znovu byla rána co 3 dny oplachována
Prontosanem a následně se přikládaly Granugel a Granuflex. Tento způsob terapie vykazoval
malý hojivý efekt. Přešlo se tedy na aplikaci Aquacelu Ag zvlhčeného Prontosanem s četností
převazu 1 x za 3 dny. Došlo k mírnému zlepšení a lepšímu odstraňování nekrózy. Postupně se
ale v oblasti malíku objevilo zarudnutí. Spodina defektu byla bledá a místy povleklá
až s nekrotickými ložisky s tendencí rány prohlubovat se. Bylo provedeno krevní vyšetření,
kde nebyly zvýšeny hodnoty žádných elementů. Rovněž bylo provedeno RTG vyšetření.
I v tomto případě však s negativním nálezem osteomyelitidy. Po dvou měsících se přešlo
na léčbu pomocí krytí PolyMem s aplikací 1 x za 3 dny. Rána velice dobře reagovala
na léčbu, došlo k vyčištění rány s následnou granulací a reepitelizací. Okraje rány
kontrahovaly a v červenci došlo k úplnému zhojení defektu.
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11.11. Kasuistika – muž, 67 let, syndrom diabetické nohy
Muž, 67 let s diagnózou DM II. typu, po amputaci palce na levé noze. Rána se hojila
per secundam. Pacient si v domácím ošetřování prováděl oplachy levé končetiny
Hypermanganem, kdy při použití příliš horké vody došlo k popálení. Popálenina se nelepšila a
zároveň k tomuto nasedala nekróza všech prstů a povrchu nohy.
Na ráně se postupně objevil povlak a po provedení stěru byla odhalena infekce.
1 x za 3 dny byl aplikován Aquacel Ag. Po 2 měsících byla spodina rány zcela čistá, dobře
prokrvená s výraznou granulací. Ale nebyla zahájena reepitelizace. Z tohoto důvodu byla
vždy po koupeli, oplachu Prontosanem nebo Ringerovým roztokem ohřátým na tělesnou
teplotu 1 x za 5 dnů aplikována tzv. „umělé kůže“ Askina Transorbent. Ani poté však nedošlo
k potřebné epitelizaci. Pro zabránění hypergranulace a další pokus nastartování epitelizace
byla přikládána silikonová mřížka Mepilex Ag. Ani v tomto případě však po 2 měsících
nedošlo k epitelizaci. Ve spolupráci s plastikou byl na postižené místo přiložen štěp z kůže
prasete. Štěp se neujal a postup se několikráte opakoval (zhruba 2 měsíce). Opět se tedy
pokračovalo v přikládání Mepilexu Ag s frekvencí 1 x za 5 – 7 dní. Tentokráte se již podařilo
reepitelizaci nastartovat. Po uplynutí dalších 3 měsíců došlo k dokončení reepitelizace a
ke zhojení defektu.

11.12. Kasuistika – žena, 70 let, syndrom diabetické nohy
Žena, 70 let s diagnózou DM II. typu. V oblasti prstu pravé dolní končetiny se vyskytl
nehojící se, rostoucí defekt, který vedl k amputaci pravé končetiny pod kolenem. Pahýl se
hojil per secundam. Postupně se ale začalo vytvářet nekrotické ložisko o velikosti 3 x 3 cm a
o hloubce 2 cm.
2 x denně byl přikládán tampón s Prontosanem. Množství nekrotické hmoty pak bylo
odstraňováno použitím Granugelu, Aquacelu Ag a Suprasorbu Ag (1 x za 5 dní). Při převazu
byla vždy provedena mininekrektomie. Zhruba po 2 měsících dochází k vyčištění rány.
Nastupuje granulace, kontrakce rány s následnou reepitelizací. Pahýl se vyvazuje do konusu,
pro možnost použití protézy.
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12. Diskuse
Díky všem novým poznatků o patofyziologii hojení ran a možnostech moderních
způsobů léčby, je zapotřebí upravit celkovou péči o kožní defekty – zejména pak o defekty
chronické. V západních zemích jsou často používány pojmy jako „wound healing“ či „wound
care“. Jde o označení komplexní a koordinované péče o rány, na které se podílí celá řada
specialistů. Do této multidisciplinární spolupráce jsou začleněni jak praktičtí lékaři tak
specialisté (dermatologové, chirurgové, plastičtí chirurgové, internisté, diabetologové,
geriatři, ošetřovatelé, sestry i specialisté pro domácí péči). Nemalou měrou je zapotřebí získat
spolupráci členů rodiny a samozřejmě samotného pacienta.

Při vzniku akutní rány se předpokládá působení nějakého zevního činitele, který vede
k poškození kůže a měkkých tkání. U chronických defektů je často primárně narušena vnitřní
rovnováha organismu. Regenerační procesy jsou nejčastěji potlačovány během systémové
zánětlivé reakce. Stejně tak může dojít ke zhoršení psychickým stresem. V těchto případech
dochází k celkově katabolickému ladění organismu a rána se hojí neefektivně. Netvoří se
kvalitní granulační tkáně, fáze remodelace a kontrakce jsou nedostatečné. Celková pevnost
rány je pak minimální až nulová. Obdobně jako u rány akutní je zde významným faktorem
výživa. Při nedostatku energie a vitamínů se proces hojení prodlužuje nebo i zastaví. Může
dokonce dojít k opačnému efektu, kdy se i malá rána (byť je léčena) zvětšuje. Hojení je ale
především individuální charakteristikou každého pacienta, rozsahem, umístěním a etiologií
rány. Je zapotřebí mnoho výzkumů pro určení, jaké nutrienty a kombinace nutrientů je
výhodná, kdy indikovat suplementaci, kolik každého nutrientu by mělo být pacientovi
poskytnuto, kterých pacientů by se měla suplementace týkat a jak dlouho by se měla
podávat21.

Jak již bylo zmíněno výše, u chronických ran dochází k převaze výskytu
katabolických prvků. Mezi ně se řadí rovněž metaloproteinázy (MMPs). V chronických
ranách je rovnováha a distribuce MMPs a TIMPs narušena ve prospěch MMPs. Ty pak
mohou rozkládat jednotlivé substráty bez vyšší regulace aktivity. Výzkumy ukázaly, že
v tekutině chronické rány jsou zvýšené hladiny MMP-2 a MMP-940. V samotné chronické
ráně pak nalezneme více zvýšené proteázy MMP-1, MMP-2, MMP-8, MMP-9, MMP-13
neutrofilní elastázu, uPA. To vše vede ke snížení množství kolagenu a gelatinu, které jsou
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pro správný proces hojení esenciální. Dále je signifikantně více degradován epidermální
růstový faktor, což má za následek inhibici proliferace kožních buněk.

Zhoršené hojení je mimo jiné spojováno se změnou produkce růstových faktorů. Mají
mnoho vlastností, které jsou „zajímavé“ pro stimulaci tkáňové regenerace. Růstové faktory
přitahují buňky do oblasti rány, stimulují jejich proliferaci a silně ovlivňují uložení
extracelulární matrix35. Byť nejsou univerzálním všelékem, jak se zpočátku předpokládalo,
mají velký potenciál pro zlepšení progrese hojení.

Bylo zjištěno, že ve spojitosti s metaloproteinázami je nutno zabývat se také pH
prostředím rány. MMPs jsou schopny měnit míru své aktivity v závislosti na pH.
V alkalickém pH jsou proteázy (MMPs) více aktivní, naproti tomu jsou proteázy při pH 4
permanentně inaktivní10. Úpravou pH do vhodné oblasti (do kyselejšího prostředí) můžeme
dosáhnou zlepšení hojivého procesu. Ideální pro hojení ran je pH 4 – 7.

V současné době již existují krytí, která akceptují důležitost potřeby funkční ECM a
navozují rovnováhu MMP/TIMP v ráně. Tyto krytí prostřednictvím redukce zvýšené
proteázové aktivity obnovují kaskádu hojení. Z celé škály produktů jsme se blíže seznámili
s krytím se směsí kovových iontů (DerMax®) a s prostředkem na bázi oxidované
regenerované celulózy (Traumacel biodress). První zmíněné krytí upravuje rovnováhu MMPs
prostřednictvím inhibice vyplavování MMP-2. Jelikož je jedním z účinku MMP-2 také
aktivace MMP-9, dochází celkově ke snížení degradace kolagenu a gelatinu. Oxidovaná
regenerovaná celulóza u druhého přípravku vede k znovuobnovení hojivého procesu
ovlivnění celé řady faktorů podílejících se na hojení (pH, průtok krve, MMPs, růstové faktory
aj.).

Stále více se setkáváme s odpudivými postoji vůči chemii. A prostředky využívající se
k hojení ran jsou nejčastěji krytí nasycena různými chemickými látkami. Pokud by jste někdy
slyšeli názor pacienta: „Já (člověk) pocházím z přírody a příroda mne také vyléčí!“, ani
v tomto případě není potřeba propadat skepsi. Již v dávnověku lidé používali k léčení ran
různé rostliny, odvary, šťávy či dužiny ovoce. Staronovým alternativním způsobem léčby
můžeme označit aromaterapii či enzymoterapii (biofázi) v terapii hojení ran. Byly již
zpracovány studie potvrzující schopnost léčby chronických ran prostřednictvím aplikace
kombinace rostlinných olejů a silic. Velkým vykřičníkem při těchto způsobech léčby je však
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erudovanost ošetřujícího. Často jsou používány odlišné směsi a koncentrace přípravků
v jednotlivých fázích hojení. Blíže o této problematice, společně s kasuistikou, pojednává
diplomová práce Markéty Doležalové42.

Experimentální část nám přiblížila výsledky hojení chronických defektů. Studie se
zúčastnilo celkem 12 pacientů (9 mužů a 3 ženy) ve věku 46 – 70 let. Z chronických defektů
zde byly zastoupeny dekubitus, syndrom diabetické nohy, bércové vředy, dnavý tofus a defekt
v oblasti trochanteru. U dvou pacientů se paralelně vyskytly a byly popisovány 2 defekty.
Nejvíce se objevovaly chronické defekty u pacientů s diagnózou DM II typu, případně
u plagických a ležících pacientů v důsledku nedostatečného polohování. U 7 pacientů došlo
k úplnému zhojení defektu. U ostatních byla rána vyčištěna a proces hojení byl nastartován
(granulace či částečná reepitelizace). Jednomu pacientu byla končetina amputována
v důsledku destrukce řečiště dolní končetiny. 2 pacienti zemřeli na zhoršení celkového
zdravotního stavu, byť chronický defekt progredoval.

Všechny použité léčebné prostředky dodržovaly zásadu „vlhké terapie“ se snahou
obnovit přirozenou rovnováhu prostředí. Většina použitých přípravků je vhodná k hojení
různých typů chronických defektů. U 3 pacientů byl aplikován Hyiodine gel. Jde o prostředek,
který je tvořen látkami tělu vlastními (hyaluronan, jód) a nezatěžuje tak lidský organismus
přítomností cizích složek. Nevýhodou je nevhodnost použití u pacientů s poruchou funkce
štítné žlázy. Z výsledků studie je patrné, že Hyiodine je vhodný k terapii chronické rány
v jakékoli fázi (od čistící po epitelizaci). Vzhledem k ostatním krytím však hojení trvá déle a
obecně není vhodný jako prostředek první volby u rozsáhlých chronických defektů. Ostatních
krytí (blíže viz tabulka č. 9) byla aplikována na ránu vždy dle svých vlastností ve specifické
fázi hojení. Všechny přípravky vykazovaly dobrou čistící schopnost spodiny rány, zejména
pak přípravky na bázi hydrokoloidu a alginátů. U suchých nekróz bylo čištění doplňováno
nekrektomií. To vedlo k regulaci sekrece, podpoře granulace a sekundárně ke kontrakci rány.
Vlivem krytí Askina a Mepilex Ag došlo k nastartování reepitelizace a uzávěru defektu. Bylo
zde také dokázáno, že může trvat delší dobu než je obnovena vnitřní rovnováha prostředí (Ani
chirurgický zásah s aplikací štěpu nevedl k úspěchu a zhojení. Ale dlouhodobější aplikace
vhodného krytí nakonec vedla k progresi.)
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Na základě studie předpokládáme, že přípravky moderní „vlhké terapie“ jsou vhodné
k terapii všech typů chronických defektů, protože bylo ve všech případech pozorováno
zlepšení jejich vzhledu a velikosti. Před samotnou terapií je vždy zapotřebí zvážit jakou fázi
hojení chceme podpořit, abychom vybrali odpovídající krytí, které je na danou fázi
nejvhodnější (výběr nevhodného krytí by nevedl k hojení). Zároveň musíme brát v úvahu
celkový zdravotní stav pacienta a začít s léčbou co možná nejdříve. Zde jsme rovněž setkali
s případy, že léčba chronických defektů musí být komplexní a multidiciplinární. A že je
zapotřebí spolupráce různých odborníků.

Moderní krytí pro vlhkou terapii jsou ze zdravotního pojištění hrazeny pouze částečně
a velice často jsou vázány na předpis s nutností schválení revizním lékařem. Tyto obtíže spolu
s vyššími doplatky často způsobují nemožnost jejich zavedení do klasické léčby.
Z dlouhodobého hlediska by bylo ekonomicky výhodnější, kdyby se chronické defekty léčily
těmito moderními prostředky. Byla by zkrácena délka léčby a s tím související zatížení
specializovaných pracovišť, nutnost hospitalizace, nutnost předepisování léků a zhoršování
celkového zdravotního stavu.
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13. Závěr
V této práci jsme se blíže seznámili s pojem „chronická rána“, a zejména pak s jejími
odlišnostmi co do patofyziologie od rány akutní. V malé míře jsme obecně poodhalili
tajemství chronicity, kde je dnes víc než patrné, že se na ni podílí celá řada vnějších, ale i
vnitřních faktorů. K tomu, aby mohl být opět nastartován fyziologický proces hojení je
zapotřebí vhodného pH prostředí v oblasti pH 4 - 7, upravení rovnováhy MMPs/TIMPs.
Optimální prostředí v ráně pak stimuluje růstové faktory, snižuje migraci zánětlivých buněk,
zvyšuje migraci fibroblastů a ostatních potřebných komponent ECM do oblasti rány.

V současné době se na farmaceutickém trhu objevuje celá řada moderních krytí
zajišťující vlhkou terapii a současně zaměřující se na některý z výše uvedených změn
v prostředí rány. Krytí DerMax® inhibuje aktivitu MMP-2 a tím i MMP-9, což má
za následek zvýšení hladin kolagenu a gelatinu. Krytí Traumacel biodress podporuje
optimalizaci pH prostředí, průtok krve, hladinu MMPs i růstové faktory. Při studii bylo
potvrzeno, že obecně při správné aplikaci prostředků vlhké terapie (v závislosti na jejich
vlastnostech a jednotlivé fázi hojení) dochází k obnovení rovnováhy vnitřního prostředí rány a
nastartování hojení s reparací tkáně. Hyiodine gel má při aplikaci na chronickou ránu
schopnost čistit, obnovit granulaci, nastartovat reepitelizaci a tím i reparaci defektu. Žádný
z přípravků však není schopen úplného zhojení těžkých defektů, v případě, že není zvládnuto
systémové postižení.

Medicína je věda o zdraví, způsobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem
je chránit a zlepšovat zdraví lidí. Z tohoto důvodu by měla být pacientovi poskytnuta vždy ta
nejlepší možná péče, proto, aby co nejméně zatěžoval systém. Ale hlavně, aby se mohl co
nejdříve znovu zapojit do společenského života.
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