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Léčba ran
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Zásadní zlom nastal po aplikaci larev

Foto archiv autorky

Pro použití tohoto postupu jsme se rozhodli v okamžiku, kdy naší pacientce díky progresi jejích bércových vředů reálně hrozila
amputace. Pokud bychom radikálně nezasáhli, existovalo riziko, že se navíc její septický stav prohloubí a ona se ocitne v ohrožení života.
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Kasuistika

Devětapadesátiletá pacientka S. H. byla od
roku 1990 sledována v Německu, kde dlouhodobě žila, v nefrologické poradně pro polycystózu ledvin. Počátkem roku 2005 se vydala na delší cestu po Asii, při které navštívila
Indii a Pakistán. Během tohoto pobytu ji trápily těžké průjmy, posléze se u ní vyvinuly
otoky dolních končetin s rozsáhlými kožními defekty. Po několika týdnech po návratu
domů (březen 2005) navíc u pacientky došlo
k progresi renální insuficience, jež si vyžádala zahájení pravidelné dialyzační léčby. Současně s tím se zhoršil lokální nález na obou
dolních končetinách. Nemocná byla vyšetřena s podezřením na suspektní vaskulitidu,
avšak provedená kožní biopsie tuto diagnózu nepotvrdila. V červnu 2005 byla pacientka převedena do pravidelné hemodialyzační
péče na naše pracoviště. Při první návštěvě
u ní byly zjištěny rozsáhlé defekty obou dolních končetin ve stadiu suché nekrózy, které jsou dobře patrné na obrázcích 1 a 2. Pro
lokální ošetření těchto defektů jsme zvolili nasazení intenzivní rehydratační terapie
s cílem demarkovat a snést přítomnou nekró-
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zu a nastartovat následné reparační procesy.
Nemocná v té době odmítala hospitalizaci,
a proto byly převazy prováděny ambulantně.
Třikrát v týdnu (během hemodialýzy) jsme
její kožní defekty ošetřovali pomocí hydrogelu (Nu-gel) a obvazu obsahujícího aktivní
uhlí (Actisorb plus). Po čtyřech týdnech došlo k úplné demarkaci nekróz (viz obrázek 3)
a bylo tudíž možné přistoupit k nekrektomii
(viz obrázek 4). Po snesení nekróz byla rána
povleklá fibrinovými nálety s lokálními ložisky žlutých nekrotických hmot. Proto jsme
dále pokračovali v aplikaci gelu a použití krycích materiálů s obsahem aktivního uhlí, které rány pomohly dočistit.
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Moderní postupy léčby kožních defektů zahrnují v současné době velké
množství přípravků vhodných pro téměř všechny typy ran. I při jejich správné
indikaci a intenzivní péči se však někdy nedaří dosáhnout u pacienta žádou
cího zlepšení a průběh hojení rány je neuspokojivý. V následující kasuistice
bych chtěla připomenout netradiční metodu enzymatického débridementu,
tzv. larvální terapii (maggot therapy).
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Záchrana – aplikace larev

Navzdory intenzivní lokální terapii kožních
defektů došlo ke zhoršení lokálního nálezu s rozvojem infekce. Následně byla v ráně
kultivací potvrzena polyrezistentní Pseudo‑
monas aeruginosa. Pacientka nadále i přes
zhoršení svého zdravotního stavu odmítala
hospitalizaci a byla proto léčena ambulantně.
V září 2005 však u ní došlo k rozvoji těžkého septického stavu (viz obrázek 5) s nálezem
leukocytózy a vysokých hodnot zánětlivých
parametrů. Byla u ni zahájena infuzní terapie s intravenózním podáním antibiotik. Stav
však nadále zůstával velmi závažný, pacientka trpěla malnutricí (celková bílkovina dosahovala koncentrace pouze 42 g/l) a také anémií. Defekty na obou dolních končetinách
byly povleklé výraznou zapáchající mukopurulentní sekrecí. Vzhledem k nutnosti rychlého a účinného débridementu jsme se rozhodli k nasazení larvální terapie. Principem
tohoto postupu je nanesení larev vylučujících
enzymy, které rozkládají nekrotickou tkáň,
stimulují tvorbu granulační tkáně a působí
antisepticky na ránu. Jedná se o laboratorně, sterilně pěstované larvy mouchy Lucilia
sericata, které se živí pouze odumřelou tkání. Tím dokonale kopírují hranici živé a mrtvé tkáně, nesrovnatelně přesněji než skalpel
chirurga. Díky svému enzymatickému vybavení larvy pozřou nekrotickou tkáň, včetně většiny patogenních bakterií. Svým pohybem navíc stimulují produkci serózního
exudátu, který odplavuje bakterie, a podporují hojení granulací z vitální tkáně. Ke zlepšení terapeutického efektu přispívají také alkalizací rány.
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Pacientka byla koncem října loňského roku
celkově v dobrém stavu propuštěna do domácího ošetřování. Přestože z lokálního nálezu
na dolních končetinách při poslední návštěvě v polovině ledna bylo patrné velké zlepšení (viz obrázky 7 a 8), nadále pokračujeme
v léčbě defektů za pomoci bakteriostatického krytí (Xeroform) při pravidelných návštěvách hemodialýzy.
Na příkladu naší pacientky je vidět, že
larvy mohou přispět k rychlejšímu zhojení
rány a tím ušetřit pacientům mnoho bolesti
a zdravotním pojišťovnám spoustu peněz.
MUDr. Hana Novotná,
Interní oddělení Strahov
1. LF UK a VFN v Praze
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Zlepšení během tří dnů

inzerce
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Larvy byly na místě defektu ponechány tři
dny. Následně, po odstranění nekrotických
hmot (viz obrázek 6), jsme pokračovali v lokální terapii krycími materiály s bakteriostatickým účinkem (Xeroform). Po tomto ošetření se stav nemocné velmi zlepšil. Poklesly
hodnoty zánětlivých markerů a pozorovali
jsme také zlepšenou nutrici. Následně jsme
uvažovali o možnosti transplantace kožních
štěpů. Vzhledem k přetrvávajícímu pozitivnímu kultivačnímu nálezu Pseudomonas ae‑
ruginosa ji však zatím nebylo možné provést.
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