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musely být odstraněny spontán‑
ní buněčnou smrtí během prvních
čtyřiadvaceti hodin po amputaci
ocasu. V opačném případě je rege‑
nerace silně omezena a probíhá
defektně.
Levin vysvětluje pozorova‑
ný fenomén existencí buněk, kte‑
ré v každé tkáni přirozeně blokují
nadměrný růst a množení buněk.
Za obvyklých okolností udržu‑
jí normální funkci tkání a orgánů.
Při regeneraci jsou však na překáž‑

ku. Levin chce tyto buňky identi‑
fikovat a zároveň pátrá po signá‑
lu, který u nich spouští řízenou
buněčnou smrt. Pokud se ana‑
logické buňky nacházejí i v lid‑
ských tkáních a orgánech, mohlo
by jejich cílené odstranění výraz‑
ně urychlit hojení a zdokonalit
regeneraci. Výsledky Levinovy
studie přinesl vědecký časopis
Developmental Biology.
Pokračování na str.
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být i praktický lékař

Chronická rána představuje porušení integrity kůže, proto není
divu, že pacient s touto diagnózou nejčastěji zamíří k derma‑
tologovi. Moderní pojetí léčby chronických ran však vyžaduje
interdisciplinární přístup.
Na víceoborové spolupráci se vedle
specialistů čím dál častěji aktivně
podílejí i praktičtí lékaři. O jejich
vzrůstajícím zájmu o tuto pro‑
blematiku svědčí i vypracování
Doporučeného postupu pro léčbu
chronické rány, který byl oficiálně
představen na loňské výroční kon‑
ferenci Společnosti všeobecného
lékařství ČLS JEP. Zda jsou praktici
na léčbu chronických ran připrave‑
ni a s jakými omezeními se v praxi
setkávají, se MT mimo jiné zepta‑
la garanta zmiňovaného doporuče‑
ného postupu MUDr. Igora Kare‑
na, praktického lékaře z Benátek
nad Jizerou.

MT: S jakou chronickou ránou
se praktický lékař ve své ordi‑
naci setká nejčastěji?

Vzhledem k tomu, že více než 70 %
všech chronických ran představu‑
jí bércové vředy různé etiologie,
nepřekvapí, že nejvíce se praktik
setká právě s touto diagnózou. Při
rozhodování o dalším postupu je
stěžejní určit příčinu vzniku těch‑
to vředů, zda se jedná o arteriální či
venózní etiologii nebo lézi vzniklou
na podkladě diabetické angiopatie,
popř. z jiných, vzácnějších příčin.
Od toho se pak odvíjí další postup.
Pokračování na str.
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Nižší obratlovci mají úžasnou
schopnost regenerace tkání a orgá‑
nů. Notoricky známé je například
dorůstání ocasu u ještěrek nebo
nohou u čolka. Některé experimen‑
ty na laboratorních myších nazna‑
čují, že si savčí organismus zacho‑
val signální dráhy regeneračních
procesů, ale za obvyklých podmí‑
nek je nedokáže aktivovat. Proto
je v současné době věnována velká
pozornost regeneraci těla nižších
obratlovců.
Velmi zajímavé výsledky zís‑
kal tým amerických biologů vede‑
ný Michaelem Levinem z Forsyth
Institute, který sledoval regeneraci
ocasu u pulců žáby drápatky (Xeno‑
pus laevis). Obnova ocasu je kom‑
plexní děj, při němž znovu naroste
svalovina, pokožka, cévy i mícha.
Levin a jeho spolupracovníci zjis‑
tili, že k regeneraci je nezbytná
apoptóza vybrané skupiny buněk
v poraněném pahýlu. Tyto buňky
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Čtěte také
Zájem o léčbu ran roste C2
O tom, jaké přípravky a postu‑
py jsou účinné a zároveň efektiv‑
ní, diskutovali účastníci 5. ročníku
kongresu ČSLR.

Genová terapie
epidermolysis bullosa

C4

Italští odborníci provedli úspěš‑
ný klinický experiment s kožní‑
mi štěpy vypěstovanými z genetic‑
ky modifikovaných keratinocytů.
Důsledkem bylo, že v místech
transplantátů se paciento‑
vi zachovala normální zdravá
pokožka ještě rok po zákroku.

Zkušenosti ze soukromé
C7
kliniky v Bostonu
„Povinností zdravotníků je přede‑
vším pomoci nemocným na cestě
životem komplikovaným chronic‑
kou ránou,“ shrnuje své zážitky
ze zahraniční stáže MUDr. Veroni‑
ka Slabáková.
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Foto MT

Pokračování ze strany C1

Přesné statistiky nejsou známy, vycházíme
hlavně z odhadů. V mé ordinaci je napří‑
klad registrováno 2 100 osob, přičemž pa‑
cienta s chronickou ránou ošetřuji v prů‑
měru asi čtyřikrát do týdne. Myslím, že
obdobné to bude i u ostatních kolegů.
Pokud bychom toto číslo vynásobili poč‑
tem všech praktických lékařů, zjistíme, že
z pohledu objemu prostředků, se kterými
zdravotní pojišťovny hospodaří, se jedná
o nevýznamnou částku. Jak velkého počtu
nemocných se tato problematika celkově
týká, však vědí spíše kolegové z odborných
ambulancí, za kterými pacienti často chodí
i bez našeho doporučení.

MT: Kdyby se ovšem omezení ze stra‑
ny pojišťovny zmírnila, nezvýšil by se
počet nemocných s chronickými rana‑
mi ve vašich ordinacích?

Pokud by pojišťovny podmínky uvolnily,
mohl by počet těchto pacientů vzrůst. Je
ale pravděpodobné, že by se ulehčilo ambu‑
lancím specialistů, jejichž péče je navíc pro
pojišťovnu nákladnější. Na rozdíl od kapi‑
tační platby u praktika je péče u specia‑
listů hrazena výkonově. Navíc při využi‑
tí tzv. vlhké terapie, u které je frekvence
převazů nižší než při používání tradičních
prostředků, by praktik mohl účinně spolu‑
pracovat s geriatrickými sestrami nebo se
Pokračování na str.
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kyně České společnosti pro léčbu rány, je
potřeba si uvědomit, že se stárnutím popu‑
lace se bude také zvyšovat počet pacientů
s chronickými onemocněními. Bude tudíž

také přibývat osob s chronickými ranami.
Proto se problematika léčby chronických
defektů stává stále aktuálnější.

Kdy podat ATB

Chronická rána je definována jako sekun‑
dárně se hojící rána, která i přes adekvátní
terapii nevykazuje po dobu šesti až devíti
týdnů tendenci k hojení. U takové rány lze
předpokládat, že došlo k narušení normál‑
ního reparativního procesu. Příčiny zpo‑
maleného hojení můžeme rozdělit na cel‑
kové a místní, mezi které především patří
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u žen v období těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky
Při aplikaci přípravku IALUGEN PLUS krém a gázové
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gázové polštářky se kryjí gázou a obvazem. Držitel registračního rozhodnutí IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava,
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Dobře živený pacient se neproleží
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Jednou z častých chronických ran jsou i dekubity. Jejich léčení je zdlou‑
havé, svízelné a je‑li prováděno správně, i nákladné. Podle statistik
z roku 2004 stálo ošetření více než 400 000 pacientů s dekubitem ve
Velké Británii téměř dvě miliardy liber. Vznik dekubitů je multifaktoriální,
a proto i na léčbě by se měl podílet multidisciplinární tým. Vzhledem
k prokázanému úzkému vztahu aktuálního stavu nutrice a vzniku a léčby
dekubitů by jeho součástí měl být i odborník na oblast výživy.
Vlivu nutriční intervence na vznik
a hojení dekubitů se ve své přednášce na
letošním pardubickém kongresu věnoval
MUDr. Václav Pospíšil z Lužické nemoc‑
nice v Rumburku. Hojení dekubitů, stej‑
ně jako ran jiné etiologie, vyžaduje podle
V. Pospíšila dostatečný přísun energie
a mikronutrientů. Pro regeneraci poško‑
zených tkání a proliferaci buněk jsou
nutné vitaminy skupiny B, beta‑karo‑
ten, železo, vitaminy C a E a selen. Je
také známo, že hojení dekubitů zpo‑
maluje deficit zinku, v jehož důsledku

přítomnost nekrotické tkáně a hnisu, isché‑
mie, osteomyelitida, opakovaná traumati‑
zace a v neposlední řadě manifestní ranná
infekce či kritická bakteriální koloniza‑
ce rány. Zvládání ranné infekce a výběru
vhodného postupu při ošetřování infikova‑
ných ran se na kongresu věnovalo několik
řečníků. Jedním z nich byla i MUDr. Lenka
Veverková z I. chirurgické kliniky LF MU
a FN u sv. Anny v Brně. Prvním krokem
při obnově bakteriální rovnováhy v místě
defektu je odstranění devitalizované tká‑
ně a cizích těles. Při dalším ošetřování lze
zvažovat použití antibiotik nebo různých
obvazových materiálů s obsahem antisep‑
tik, které jsou v současnosti preferovanou
volbou, protože rezistence vůči nim zatím
nepředstavuje, na rozdíl od antibiotik,
závažný klinický problém. Při výběru kry‑
tí je podle MUDr. Veverkové nutné ovšem
také zvažovat schopnost retence vlhkosti,
absorpce endotoxinů, redukce zánětu a úle‑
vy od bolesti. „Použití těchto materiálů je
nutné přehodnotit, pokud nedojde do dvou
týdnů ke zlepšení lokálního nálezu. V tom
případě je potřeba zvážit nasazení systémo‑
vých antibiotik,“ radí L. Veverková.

Lokální antiseptika se stříbrem

inzerce

MT: Při léčbě chronických kožních
defektů má však praktický lékař, na roz‑
díl od specialistů, omezené možnosti.

MT: Jaká je frekvence pacientů
s chronickou ránou v ambulanci prak‑
tického lékaře?

Problematika ošetřování chronických defektů kůže se v ČR podle odhadů
týká až 150 000 osob, jejichž kvalita života je značně snížena a jejichž
léčba si vyžádá nemalé částky ze zdravotnických rozpočtů. Navzdory
vzrůstajícímu zájmu o problematiku terapie hojení ran není stále ade‑
kvátně léčeno mnoho pacientů. O tom, jaké přípravky a postupy jsou
účinné a zároveň efektivní, diskutovali účastníci pátého ročníku celostát‑
ního kongresu České společnosti pro léčbu rány, který se 26. až 27. ledna
konal v Pardubicích.
Zájem o tuto problematiku demonstru‑
je i vysoký počet účastníků kongresu.
Do Pardubic se sjela necelá tisícovka
lékařů z praxe, chirurgů, dermatolo‑
gů, angiologů, geriatrů, diabetologů,
internistů a dalších specialistů zabýva‑
jících se léčbou rány, spolu se sestra‑
mi jak ambulantních a lůžkových zaří‑
zení, tak domácí péče. Vedle českých
a slovenských přednášejících se svý‑
mi příspěvky vystoupili také špičkoví
odborníci z USA, Dánska, Velké Britá‑
nie, Belgie, Slovinska a Německa. Orga‑
nizátoři kongresu takový zájem vítají.
Podle MUDr. Milady Franců, předsed‑

MUDr. Igor Karen

Situace je ještě trochu složitější. Větši‑
na moderních krycích prostředků, kte‑
ré by praktik chtěl použít, podléhá v sou‑
časné době schválení revizním lékařem.
Cena těchto materiálů se také započítává
do lékového paušálu praktického lékaře. Si‑
tuaci komplikuje ještě fakt, že předpis těch‑
to prostředků byl zahrnut do preskripčních
limitů ambulantních lékařů, jejichž překro‑
čení je podobně jako u praktiků sankciono‑
váno. Výsledkem je situace, kdy specialis‑
té předepisují toto krytí jen na omezenou
dobu s tím, že pokračování preskripce
zajistí praktický lékař, ale ten je odkázán
na schválení revizního lékaře. V konečném
důsledku na tento stav doplatí pacient. Buď
se mu nedostane účinné moderní léčby,
nebo musí opakovaně putovat mezi specia
listou, praktickým lékařem a pojišťovnou.
Proto Společnost všeobecného lékařství
podpořila protesty ostatních odborných
společností, především České společnos‑
ti pro léčbu rány, s cílem uvolnit preskrip‑
ci moderních krycích materiálů i pro pri‑
mární péči.
Současná situace, která vyžaduje schva‑
lování prostředků revizním lékařem, prak‑
tického lékaře časově zatěžuje zvýšenou
administrativou a vede k oddálení poskyt‑
nutí adekvátní péče pacientovi. Tento sys‑
tém byl nastaven zdravotními pojišťovna‑
mi ve snaze ušetřit za léčebnou péči. Nutí
lékaře používat tradiční prostředky – opla‑
chy a masti, které jsou dnes ovšem v mnoha
případech považovány za neúčinné nebo
dokonce za postup non‑lege artis.

Zájem o léčbu ran roste

Foto Lukáš Báchor

Součástí týmu…
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dochází také k supresi T‑lymfocytů. Zkuše‑
nosti navíc potvrdily, že suplementace argi‑
ninu podporuje tvorbu analogu růstové‑
ho hormonu a hojení ran i u nedeficitních
jedinců. Odborníci pro urychlení hojení
doporučují zvýšení podílu denní energie
ve formě bílkovin (např. 20 gramů protei‑
nového přídavku denně), pokud to komor‑
bidity nemocných dovolí. „Názory na ně‑
které mikronutrienty se různí. Kombinace
bílkovinných přípravků, argininu a zinku
ale prokazatelně významně zkracuje dobu
hojení ran a dekubitů,“ uvedl MUDr. Pospí‑

šil. Nutriční doplňky podle něj mohou sig‑
nifikantně zlepšit hojení ran již po několi‑
ka týdnech, aniž by se významně změnily
antropometrické hodnoty léčených.

Stav nutrice je třeba sledovat

Posouzení nutričního stavu je součástí
doporučených postupů evropského porad‑
ního sboru pro dekubity (EPUAP) jak při
léčbě, tak při prevenci dekubitů. Stejně jako
samotný stav a dynamiku změn dekubi‑

Epidemiologické souvislosti
V Německu bylo v roce 2002 ošetřeno
1,5 milionu nemocných s dekubity,
jejichž léčba stála cca 2 miliardy €,
ve Velké Británii bylo v roce 2004
evidováno 412 000 pacientů s deku‑
bity, jejichž léčba si vyžádala cca
2,1 miliardy £.

Významu stříbra jako antiseptického pro‑
středku používaného v krycích materiá‑
lech se věnoval asi nejvýznamnější zahra‑
niční host, Liza G. Ovington, PhD, C.W.S.z.
(Somerville, New Jersey, USA), která je
mimo jiné představitelkou Asociace pro
pokroky v péči o rány a uznávanou světo‑
vou odbornicí v této oblasti. Podle ní bakte‑
riální kontaminace rány ještě nemusí zna‑
menat zpoždění jejího hojení. To nastává až
při větším pomnožení bakterií na povrchu
rány (zvýšené biologické zátěži), kdy mluví‑
me o tzv. kritické kolonizaci. Naplno se pro‑
jevuje při vzniku infekce, při níž se bakterie
dostávají i do hlubších vrstev tkáně. „O tom,
zda se z kritické kolonizace nakonec vyvi‑
ne vlastní ranná infekce, nerozhoduje pou‑
ze vlastní množství mikroorganismů, ale
také jejich virulence a odolnost hostitelské‑
ho organismu,“ upozornila Liza Ovington.
Dále se věnovala rozdílům mezi lokálními
antibiotiky a lokálními antiseptiky s obsa‑
hem stříbra. Prvně jmenované jsou selektiv‑
ně cytotoxické, většinou s úzkým spektrem
účinku. Jejich omezení spočívá také v častě
rezistenci. Naproti tomu krycí materiály se
stříbrem mají široké spektrum účinku, ne‑
jsou selektivní, ale mohou být cytotoxické
i pro buňky pacienta, čemuž se výrobci brá‑
ní používáním stříbra v nízkých koncentra‑
cích a jeho vazbou na krycí materiál, ze kte‑
rého se do rány postupně uvolňuje.
Podle mínění MUDr. Radka Litvika
z kožního oddělení Fakultní nemocnice
v Ostravě však nejsou všechna krytí s obsa‑
hem stříbra stejná. Ideální materiál podle
něj obsahuje stříbro v nízké koncentraci
a uvolňuje je do rány dlouhou dobu, při‑
čemž rychlost a délka uvolňování krycího
materiálu jsou klíčové pro ovlivňování ran‑
né infekce.
Tomáš Novotný
tů doporučují odborníci posuzovat také
stav nutrice pomocí jednoduchých nástro‑
jů, které umožňují i v běžné praxi vyšet‑
řit pacienty standardním způsobem. Podle
Evropské společnosti pro enterální a paren‑
terální výživu je pro komunitní pacienty
vhodným nástrojem tzv. MUST protokol
(Malnutrition Universal Screening Tool for
adults), který hodnotí BMI, pokles hmot‑
nosti a skutečnost, zda nemocný v posled‑
ních pěti dnech přijímal potraviny per
orálně. Pro hospitalizované pacienty se více
hodí tzv. NRS dotazník (Nutritional Risk
Screening), jenž navíc zvažuje tíži základní
choroby a další stresující faktory. U seniorů
je k tomu všemu potřeba brát v úvahu úro‑
veň mobility a neuropsychický stav.
„U pacientů se zvýšeným skóre rizika
ke vzniku dekubitů a také u všech pod‑
vyživených nemocných se doporučuje včas
zahájit nutriční intervenci. Vhodnou for‑
mou je sipping neboli popíjení nutričních
doplňků. Pokud to stav pacienta vyžaduje,
je možné výživu podat i enterální sondou,“
radí Václav Pospíšil.
ton
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Nezapomínat na bolest
Chronické rány, jejichž typickým příkladem jsou bércové vředy, významně snižují kva‑
litu života zejména kvůli bolesti. U venózních ulcerací si na bolest stěžuje 60 až 80 % pa‑
cientů, z toho ve 20 % jde o bolest extrémní, u arteriálních vředů nacházíme bolestivost
u 83 % nemocných a diabetické ulcerace provází bolest téměř v polovině případů. Podle
MUDr. Veroniky Slonkové z I. dermatovenerologické kliniky FN u sv. Anny v Brně je
však potřeba si uvědomit, že bolest nejen snižuje kvalitu života, ale také, podobně jako
infekce v ráně, zpomaluje hojení defektů. Proto guidelines pro terapii bércových vře‑
dů doporučují pravidelné sledování bolesti. Při terapii je ovšem potřeba zvažovat typy
bolesti. V případě nociceptivní bolesti, která dominuje například u venózních ulcerací,
se doporučuje podání nesteroidních antirevmatik, u neuropatické bolesti by měla být
naopak zvažována tricyklická antidepresiva a antikonvulziva. „Důležitý je také výběr
správného krycího materiálu tak, aby netraumatizoval a snadno se z rány při převazu
odstraňoval. Existují i krytí, která mají lokální analgetické účinky. Při debridementu lze
rovněž využít lokální anestetika, například EMLA krém,“ připomněla MUDr. Slonková.
Odhady prevalence bércových vředů ve vyspělých zemích hovoří o 0,6 až 3,6 nemoc‑
ných s těmito defekty na 1 000 osob, přičemž 60 % ulcerací trvá déle než 6 měsíců a 33 %
déle než rok, u dvou třetin nemocných se objeví nejméně jedna recidiva.
Výhody podtlakové terapie
O významu podtlakové terapie (VAC – Vacuum Assisted Closure) v kardiochirurgii infor‑
moval MUDr. Martin Šimek z Kardiochirurgické kliniky LF UP a FN v Olomouci. Výsled‑
ky sledování 40 nemocných, u kterých byl použit VAC systém převážně v léčbě sternální‑
ho infektu, podle něj dokazují, že tento způsob ošetření představuje účinnou a efektivní
léčbu rozsáhlých ranných kardiochirurgických komplikací. Na VAC systému MUDr. Ši‑
mek především oceňoval, že významně snižuje mortalitu a morbiditu nemocných ve
srovnání s konvenční léčbou. Podle MUDr. Milady Franců z Kliniky popálenin a rekon‑
strukční chirurgie FN Brno lze mezi klinické výhody, které představuje použití VAC sys‑
tému, počítat skutečnost, že poskytuje uzavřené prostředí pro vlhké hojení ran a zmenšu‑
je objem samotné rány tím, že přibližuje její okraje k sobě. Systém také pomáhá odvádět
sekret, což zlepšuje průtok krve v ráně, a podporuje vytváření granulační tkáně.
Nová kůže po popáleninách
O postupech při ošetřování popálenin na oddělení plastické a rekonstrukční chirur‑
gie univerzitní nemocnice v belgickém Gentu referoval doktor Ali Pirayesh. Podle něj
navzdory klesající mortalitě a morbiditě po popáleninách, které bylo dosaženo inten‑
zivní terapií, přetrvává problém spočívající ve ztrátě kůže při velkých popáleninách. Vy‑
užití síťovaných kožních štěpů totiž může vést k tvorbě významných jizev a kontraktur.
Dalším problémem je otázka volby nejvhodnějšího krycího materiálu pro jednotlivá sta‑
dia popálenin, který by bránil bakteriální kolonizaci, zlepšoval kontrolu pacienta, mírnil
jeho bolesti a zkracoval dobu hojení. V univerzitní nemocnici v Gentu se tyto problémy
pokusili vyřešit vývojem nové náhrady kůže skládající se z kolagenové a elastinové mat‑
rice, jež umožňuje vytvoření nového kožního krytu ve dvou vrstvách. Tento postup byl
dosud s úspěchem vyzkoušen na prasečích modelech a také na 15 pacientech.

MT: Jak hodnotíte léčbu chronické
rány v České republice? Jste spokoje‑
na s dostupností odborné péče v jed‑
notlivých regionech?

Existuje dobře fungující systém ambulan‑
cí pro diabetickou nohu. Většímu rozšíření
center a ambulancí léčby chronických ran
brání hlavně nedostatečné finanční ohod‑
nocení jejich práce. Většinou bývají sou‑
částí většího pracoviště, které jejich činnost
částečně kompenzuje. Aby tvorbu těchto
specializovaných pracovišť více podpořila,
rozhodla se naše odborná společnost zavést
systém certifikátů kvality, které by garan‑
tovaly, že dané pracoviště nebo i jednot‑
livec léčí pacienty s chronickými ranami
na požadované odborné úrovni na zákla‑
dě nejnovějších poznatků. Předpokládáme,
že při úhradách péče by poté mělo dochá‑
zet ze strany zdravotních pojišťoven ke zvý‑
hodnění těchto pracovišť před ostatními,
která tento certifikát nemají. Podrobnosti
o podmínkách získávání tohoto certifiká‑
tu se zájemci mohou dozvědět na interne‑
tových stránkách naší společnosti.

MT: Někdy se můžeme setkat s názo‑
rem, že přístup chirurgů k moderním
krycím materiálům a postupům vychá‑
zejícím z metody vlhkého hojení je
poněkud zdrženlivější. Čím si to vysvět‑
lujete?

protože například stav pacienta s náhlou
příhodou břišní se může během hodin dra‑
maticky změnit. Proto jsou vůči sestrám více
nedůvěřiví i ve vztahu k chronickým ranám.
Přesto si myslím, že i chirurgové se postupně
naučili využívat výhod spolupráce se specia‑
lizovanou sestrou při léčbě chronických ran
a že jejich ostražitost postupně mizí.

MT: Jaká by měla být ideální spolu‑
práce mezi lékařem a sestrou při léčbě
ran?

Lékař by měl mít na starosti hlavně dia‑
gnostiku a management léčby. K pacientovi
je třeba přistupovat komplexně a současně
s lokálním nálezem léčit i jeho komorbidity,
hlavně u starších pacientů. Sestra by napro‑
ti tomu měla být vlastní výkonnou složkou
tohoto týmu a měla by se věnovat samot‑
né péči o ránu. Podmínkou je samozřejmě
dobrá spolupráce a vzájemná důvěra.

MT: Kongres v Pardubicích již svým
názvem naznačuje, že při léčbě ran se
jedná o mezioborovou spolupráci.
Které lékařské obory se na léčbě ran
podílejí?

Částečně to asi vyplývá z podstaty obec‑
ného chirurgického přístupu k pacientovi.
Jejich snahou je ránu zrevidovat a preciz‑
ně sešít. Mají také tendenci věci řešit rychle
a radikálně, což je dáno většinou výchovou
chirurga. Souvisí s tím i fakt, že mají obec‑
ně ve zvyku nemocného často kontrolovat,

Z pohledu frekvence výskytu pacientů
s chronickými ranami se nejvíce na této
léčbě podílejí dermatologové, chirurgové,
angiologové, internisté a diabetologové.
V některých případech je nutná spoluprá‑
ce s mikrobiology, biochemiky, nutričními
specialisty nebo třeba psychiatry. Součás‑
tí týmu jsou samozřejmě i specializova‑
né sestry.

MT: U psychiatrů by člověk souvis‑
lost s léčbou chronických ran příliš
nečekal…

Konzultujeme s nimi hlavně nemocné,
u nichž máme podezření na sebepoškozo‑
vání. Není to sice zase tak častý jev, ale je
potřeba na to myslet hlavně v případech,
kdy rány jsou převážně na levé polovině těla
a v dosahu rukou. U leváků bývá stranová
lokalizace opačná. Podezření můžeme mít
i v případech, kdy se rána nehojí a setkáme
se s nevysvětlitelným poškozením obvazů
nebo s kontaminací v ráně. K sebepoško‑
zování může docházet u jedinců, kteří tím‑
to způsobem takzvaně utíkají do nemoci,
protože například nejsou schopni zařadit
Tomáš Novotný
se do kolektivu.

Certifikát kvality garantovaný ČSLR
Udělování certifikátů má za cíl zvýšit prestiž zařízení, které ho získá, a zviditelnit
síť pracovišť, jež poskytují kvalitní péči nemocným s chronickými ránami. K udělení
je nutné přijmout Deklaraci o poskytování komplexní péče pro klienty s chronickou
ránou a podat Žádost o garanci kvality České společnosti pro léčbu rány. Materiály
jsou dostupné na webových stránkách ČSLR. K deklaraci se mohou přihlásit zdravot‑
nická zařízení i agentury domácí péče. Pro fyzické osoby se certifikát uděluje na dobu
maximálně tří let, v případě organizace s odborným garantem pro poskytování péče
o chronické rány je možné certifikát získat maximálně na dobu dvou let.

Hojení proleženin zevnitř
•

Až 36 % ležících pacientů trpí bolestivou
a vysilující zdravotní komplikací –
proleženinami.1

36

%

Cubitan a Cubison - jediné přípravky
na hojení proleženin zevnitř
•

obsahují všechny speciﬁcké nutrienty potřebné pro optimalizaci hojení (dle doporučení EPUAP)2
- zvýšené množství bílkovin, argininu, zinku a vitaminu C a E pro optimální proces hojení

•
•

způsob podávání lze jednoduše zvolit dle potřeb pacienta (sipping, sondová výživa)
už po 3 týdnech podávání Cubitanu došlo k redukci nekrotické tkáně o 76 % a ke snížení počtu inﬁkovaných ran o 66 %3
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1. M. Clark. Pressure ulcers: epidemiology and costs. ESPEN Congress, 2005. 2. EPUAP Nutritional Guidelines for Pressure Ulcer
Prevention and Treatment (Nov 2003). 3. Soriano et al. The effectiveness of nutritional supplementation in the healing of pressure
ulcers. Journal of Wound Care. 2004 Vol 13(8) pp. 319-23.
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Dokončení ze strany C1
Další zajímavá zpráva z této oblasti biome‑
dicínského výzkumu přichází z Ústavu
Maxe Plancka v německém Bad Nauhei‑
mu. Tamější vědci využívají jako modelové‑
ho zvířete amerického čolka Notophthalmus
viridescens, u kterého dochází i po rozsáh‑
lém poškození k dokonalé regeneraci srdce.
Čolek toho dosáhne pomocí dediferenciace
buněk srdeční svaloviny. V buňkách poško‑
zeného srdce drasticky klesá exprese genů
typická právě pro myokard. Vzápětí prochá‑
zejí tyto buňky intenzivním dělením, kte‑
rým je vytvořena nová tkáň. Čolkovi se těž‑
ce poškozené srdce plně zregeneruje během
14 dnů. V té chvíli se v buňkách nově vznik‑
lého myokardu obnoví exprese genů typická
právě pro tuto tkáň. Přitom nevzniká žád‑
né zjizvení. Tým vedený Thomasem Brau‑
nem referuje o tomto výzkumu ve vědeckém
časopisu Journal of Cell Science.
Srdce čolka nevyužívá k regenera‑
ci kmenové buňky. Jinak je tomu v přípa‑
dě regenerace končetiny. Při ní se nejprve
vytváří skupina buněk s charakteristikou
kmenových buněk a ty se následně diferen‑
cují na různé typy tkání. V srdci se nachá‑
zí ve srovnání s končetinou mnohem menší
počet typů buněk. To je podle vědců zřejmě
důvod, proč se na regeneraci srdce nemuse‑
jí kmenové buňky podílet. Poznatky získané
výzkumem regenerace čolků by mohly jed‑
nou významně přispět k vývoji zcela nových
metod léčby srdce či jiných tkání. 
JaP

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je úhrada krycího pro‑
středku limitována jeho velikostí, maximální výší úhrady za jeden kus
a schválením revizním lékařem. Navíc byla preskripce těchto materiálů,
spolu s dalšími prostředky schvalovanými revizním lékařem, zahrnuta do
preskripčních limitů ambulantního i praktického lékaře, jejichž překročení
je sankcionováno. Zavedení těchto čtyř regulačních prvků je také jedním
z důvodů, proč se podle odborníků v České republice v porovnání s vyspě‑
lými evropskými zeměmi využívá prostředků vlhké terapie poměrně málo.
O tom, jak hodnotí současnou situaci v péči o rány v České republice, MT
mimo jiné hovořila s MUDr. Miladou Franců, předsedkyní České společ‑
nosti pro léčbu rány.

A

Aktivace regenerace…

inzerce

Nová pomůcka při fekální inkontinenci
Zvládání fekální inkontinence a průjmů znamená velkou výzvu pro personál jedno‑
tek intenzivní péče i standardních lůžkových oddělení. Používání plen však může mít
nepříjemné důsledky i pro samotného pacienta – iritaci kůže a následný vznik deku‑
bitů. Tato komplikace může navíc pobyt v nemocnici významně prodloužit. Zajíma‑
vou novinku, která by zdravotníkům s tímto problémem mohla pomoci, představil
doktor Jon Hopper z Velké Británie. Systém FlexiSeal firmy ConvaTec jímá stolici pa‑
cientů do sběrných sáčků pomocí trubice zajištěné v rektu díky prstenci naplněnému
vodou. Doktor Hopper prezentoval výsledky studie s tímto systémem, podle nichž
ošetřovatelský personál hodnotil FlexiSeal v 83 % jako prostředek zlepšující zvládání
inkontinence a v téměř 90 % jako systém šetřící čas zdravotníků.

Úlohou lékaře je
management rány

Foto MT

Co také zaznělo v Pardubicích
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Genová terapie epidermolysis bullosa

Součástí týmu…

Prestižní vědecký časopis Nature Medicine přinesl studii, v které tým ital‑
ských lékařů popisuje úspěšnou léčbu pacienta postiženého mutací genu pro
laminin 5‑β3 (LAMB3), která je jednou z příčin epidermolysis bullosa (EB).
V etiopatogenezi tohoto onemocnění
hraje roli absence korektního proteinu
lamininu, jenž je zodpovědný za při‑
lnavost kožních vrstev. Jsou známy tři
typy tohoto onemocnění: simplexní for‑
ma (nekomplikovaná), junkční a dys‑
trofická. Na fragilní kůži se vytvářejí
puchýře po mnohdy sebemenších inzul‑
tech. U vznikajících ran hrozí sekun‑
dární infekce. Šestatřicetiletý muž
trpěl v důsledku mutace genu LAMB3
od narození tvorbou puchýřů, která
byla vyvolána i slabým podrážděním či
poraněním nebo začínala zcela spon‑
tánně. Většina jeho těla byla kryta vel‑
kými, těžko zhojitelnými puchýři nebo

infikovanou krustou. Jen na některých mís‑
tech byla pokožka postižena mírněji.
Tým vedený Michelem De Lucou z uni‑
versity v Modeně se pokusil odebrat pacien‑
tovi kožní kmenové buňky. Bylo to velmi
obtížné, protože na většině míst těla byly
buňky vystaveny velmi silným proliferač‑
ním stimulům souvisejícím s procesem
hojení. Pro laboratorní kultivace se tyto
buňky nehodily. Nakonec se podařilo získat
vhodné buňky z kůže dlaní. Primární kerati‑
nocyty získané ze dvou biopsií (celková plo‑
cha odebrané pokožky činila 1,5 cm2) byly
vystaveny působení retrovirového vektoru,
který vnesl do jaderné dědičné informace
buněk kompletní informaci pro LAMB3.

Úspěšnost přenosu genu do DNA labora‑
torně pěstovaných buněk byla prakticky sto‑
procentní. Buňky začaly syntetizovat RNA
pro tvorbu lamininu 5‑β3 a v buňkách byla
patrná syntéza tohoto proteinu. Nově vnese‑
ný gen byl stabilní a zajistil produkci lamini‑
nu 5‑β3 po celou dobu kultivace buněk.

Z experimentu do praxe

V laboratoři bylo z geneticky modifikova‑
ných keratinocytů vypěstováno celkem devět
štěpů, z nichž každý měl plochu asi 55 cm2.
Pro transplantaci byla vybrána oblast horní
přední strany pacientových stehen. Pokožka
byla v těchto místech velmi křehká a vyskyto‑
valo se na ni několik nehojících se infikova‑
ných lézí. Celková plocha štěpů činila kolem
500 cm2. Za osm dní po transplantaci pozo‑
rovali lékaři kompletní regeneraci pokožky
na obou končetinách. Pacient měl na mís‑

inzerce

Pokračování ze strany C2
sestrami z agentur domácí péče, které bu‑
dou nemocného převazovat podle potřeby,
například obden, a pacienta si zvát na kon‑
trolu v delších časových intervalech, tře‑
ba jednou za 14 dní. Lékař by vykonával
supervizi a v případě, že by se rána neho‑
jila, rozhodoval by o dalším postupu, na‑
příklad o změně terapie nebo o konzultaci
se specialistou. Tento systém je samozřej‑
mě mnohem pohodlnější i pro pacienta
samotného. Navíc sestry, které docházejí za
nemocnými domů, mohou mnohdy i samy
detekovat například diabetické defekty již
v počátečním stadiu, kdy je jejich léčba jed‑
nodušší a levnější. Nemocný by v této fázi
sám takový defekt zpravidla nevnímal jako
zdravotní problém a přišel by, až by se rána
podstatně zhoršila.
Je potřeba uvědomit si, že množství
nemocných s chronickými ranami poroste
spolu se stárnutím naší populace či vzrůs‑
tající prevalencí diabetu. To si do budouc‑
na vyžádá vytvoření nějakého efektivnější‑
ho systému ošetřování těchto ran.
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Situace u nás
Úspěšný klinický experiment, který
provedli italští vědci u pacienta
s junkční epidermolysis bullosa, poprvé
ukázal, jak mohou být geneticky upra‑
vené kmenové buňky využity ke gene‑
rování funkční a trvale se obnovující
epidermis, a dále naznačil, kudy by se
měla ubírat genová terapie i ostatních
typů epidermolysis bullosa a dalších
genetických kožních chorob.
„V tomto případě neznamená slovo
‚průlom‘ vůbec přehánění. Tato metoda
by měla být dále zkoumána a vyvíjena,
aby mohla prospět pacientům na celém
světě,“ řekl J. Dart, ředitel DebRA UK
(Dystrophic Epidermolysis Bullosa
Research Association), jež je jednou
z nevládních organizací financujících
výzkum a léčbu této nemoci. „Genová
terapie je metoda, která v budoucnu
pravděpodobně najde odpověď na
celou řadu v dnešní době neléčitel‑
ných nebo špatně léčitelných problémů.
Má však dosud stále úskalí související
například s transferem genu nebo s jeho
nosičem, takže vyžaduje ještě řadu let
zkoumání. Metoda je bezesporu nadějí
i pro naše pacienty, ale určitě ne v letoš‑
ním roce,“ uvedl prof. MUDr. Petr Aren‑
berger, DrSc., z Dermatovenerologické
kliniky 3. LF UK a FNKV.
V Británii tímto devastujícím one‑
mocněním trpí zhruba 5 000 lidí,
v ČR několik set lidí. Prevalence
tohoto hereditárního onemocnění je
jeden postižený na 17 000 narozených
dětí. Zejména dystrofická forma EB je
spojena s extrémně vysokým rizikem
rozvoje agresivního a obvykle fatálně
končícího spinocelulárního karcinomu,
jenž zkracuje délku života v průměru
o 30 až 40 let.
cin

MT: Léčba chronických ran není jed‑

noduchá. Vyžaduje odborné znalosti
i zkušenosti. Navíc moderních krycích
materiálů je velké množství. Budou si
praktičtí lékaři vědět s léčbou těchto
ran rady?

Aby na uvolnění preskripce materiálů vlh‑
kého hojení byli praktici dobře odborně
připraveni, vypracovala v loňském roce
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
ve spolupráci s dalšími odbornými společ‑
nostmi Doporučený postup pro léčbu chro‑
nických ran. Během druhé poloviny letoš‑
ního roku budou po celé republice probíhat
implementační semináře a zároveň tento
postup bude k dispozici v tištěné podo‑
bě. Naše doporučené postupy však nena‑
hrazují odborné guidelines, i když z nich
vycházejí. Jsou to spíše stručnější přehled‑
né návody, jak by měl praktik u daného pa‑
cienta postupovat.

MT: Říkáte, že v současné době mají
praktičtí lékaři možnosti při používání
moderních krycích materiálů omezené.
Co vám tedy v praxi zbývá, pokud reviz‑
ní lékař moderní krytí neschválí?
Když neuvažuji o možnosti odeslání pa‑
cienta ke specialistovi, jsou pro pojišťovnu
bez problémů akceptovatelné tradiční pro‑
středky, kam patří především masti, obkla‑
dy a oplachy. Jejich použití nejenže není
tak efektivní jako vlhká terapie, ale v řadě
případů může způsobit alergické reakce
či vznik rezistence na antibiotika. Kom‑
fort pacienta je samozřejmě také neporov‑
natelný.
Dokončení na str.
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Quo vadis, hojení v České republice
Diagnostika, léčba a prevence vzniku chronických ran se v poslední době
dostávají do centra zájmu sester, ale i lékařů. Podnětem k tomu je nejenom
rozvoj nových technologií a postupů, ale i požadavek pacientů s nehojí‑
cími se ránami, aby byli léčeni co nejefektivněji. Deset let klinické praxe
v českém zdravotnictví mi umožnilo porovnat, jak se naše léčebné a dia‑
gnostické možnosti vyvíjely a stále ještě vyvíjejí.
Pracuji jako chirurg Centra cévní a mini
invazivní chirurgie Nemocnice Podlesí, a. s.,
v Třinci, dlouhodobě se zajímám o léčbu
nehojících se ran, od roku 2004 jsem členem
výboru České společnosti pro léčbu rány.
Proč se jako chirurg zabývám právě proble‑
matikou chronických ran? Rány a chirurgie
spolu bezesporu úzce souvisejí již odnepa‑
měti. Je pravdou, že chronickým ránám se
chirurgové dříve věnovali jen okrajově. Pří‑
činou může být to, že od chirurga se vět‑
šinou očekává svižná diagnostika a rychlé
vyřešení daného problému. U chronických
ran musíme počítat s rychlostí spíše v hori‑
zontu týdnů než hodin nebo dnů. Já vní‑
mám léčbu nehojících se ran jako výzvu.
Pro lékaře spočívá výzva v hledání příčiny
narušeného hojení u konkrétního pacien‑

tech obou transplantátů normální zdravou
pokožku ještě rok po zákroku. Puchýře či
jiné patologické změny nenastaly ani v pří‑
padě, že byla pokožka vystavena razantnímu
podráždění. Vyšetření potvrdilo, že praktic‑
ky všechny buňky pokožky na léčeném mís‑
tě vytvářejí dostatečné množství lamininu
5‑β3. Nebyly patrné jakékoli známky záně‑
tu. Lékařský tým plánuje, že v následujících
dvou až třech letech pacientovi postupně
nahradí pokožku na celém těle štěpy s gene‑
ticky modifikovanými keratinocyty.
Různé formy epidermolysis bullosa
postihují na celém světě asi půl milionu
lidí. První úspěšná klinická studie s geno‑
vou terapií otevírá možnost pro léčbu těch‑
to pacientů. Obdobný postup by mohl být
úspěšný i u dalších geneticky podmíněných
kožních onemocnění, jako je např. xeroder‑
ma pigmentosum. 
JaP

ta a nalezení způsobu, jakým hojení cíle‑
ně zlepšit. Péči o rány, nad nimiž již druzí
zlámali hůl, považuji za nesmírně zajíma‑
vou. Je zdrojem motivace pro další profes‑
ní rozvoj lékaře.
Pro zainteresované lékaře i sestry je fas‑
cinující dynamika, jakou se tento obor roz‑
víjí. Za posledních zhruba 40 let se zavedly
zcela nové techniky ošetřování a krycí ma‑
teriály. Také výsledky léčby se diametrálně
liší a dnes již můžeme tvrdit, že dokážeme
zachránit končetinu i u těch pacientů, kde
byla dříve jediným řešením amputace.

O výsledek se hraje v týmu

I přesto lze na scéně současné medicíny
vypozorovat, že hojení ran a vůbec proble‑
matika zejména chronických ran je zdra‑

votníky podceňována a stále tak trochu
patří mezi „popelky“ v medicíně. Příčinou
je zřejmě sama podstata vzniku a nehoje‑
ní komplikované rány. Jedná se o odvět‑
ví medicíny s multioborovou působnos‑
tí. Málokdo je ochoten zabývat se kožním
defektem z pohledu chirurga, dermatolo‑
ga, diabetologa nebo například nutričního
terapeuta zároveň. Je samozřejmostí, že tito
specialisté jsou součástí celého týmu, ale
názory toho druhého musejí členové týmu
umět slyšet i navzájem. Také není stále zce‑
la zřejmé, kdo se má ujmout funkce koor‑
dinátora v týmu, který o rány pečuje. Má to
být lékař, nebo zdravotní sestra? Nováček
v oboru pak může mít oprávněný pocit, že
se hojení ran nachází na rozcestí a jen krok
od toho dostat se na scestí.

Místo teorie edukace v praxi

Za základní kámen úspěchu při zlepšo‑
vání úrovně péče o pacienty s nehojící‑
mi se ránami proto považuji další vzdě‑
lávání všech zainteresovaných. Centrum
cévní a miniinvazivní chirurgie v Třinci
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je ojedinělým pracovištěm, kde pod jed‑
nou střechou pracují všichni odborníci,
kteří se na péči o pacienty s ischemickou
chorobou cév dolních končetin a chro‑
nickými kožními defekty podílejí. Velkou
část našich pacientů tvoří také nemocní
s bércovými vředy žilního původu, kom‑
plikovanými pooperačními ránami a syn‑
dromem diabetické nohy. Od června 2006
organizujeme pro lékaře i zdravotní sestry
v Nemocnici Podlesí odborný kurs Repe‑
titorium komplexní léčby chronických
ran. Je zaměřen na moderní ošetřování,
diagnostiku a komplexní terapii chronic‑
kých ran, kožních defektů i komplikova‑
ných akutních ran. S frekventanty disku‑
tujeme nad doporučeními pro ošetřování
chronických kožních defektů, které vydala
Česká společnost pro léčbu ran a EWMA.
Výhodou kursu je omezený počet účast‑
níků a skvělé technické vybavení, které
umožňuje televizní přenos z průběhu ošet‑
ření několika pacientů s kožními defekty
z operačního sálu a interaktivní diskusi
nad kasuistikami. Teoreticky i prakticky
tak seznamujeme posluchače s moderní‑
mi metodami při ošetřování ran a prá‑
ci s vlhkým krytím. Ohlasy účastníků na
tuto akci byly velmi dobré, proto pokra‑

čujeme i v roce 2007. Funkci odborného
garanta pro hojení ran plní Česká společ‑
nost pro léčbu rány.

Nové webové stránky ČSLR

Česká společnost pro léčbu rány mne za
ujala myšlenkou mezioborové spolupráce
v hojení ran. Jedná se o organizaci, která
sdružuje lékaře, sestry i ostatní pracovníky
ve zdravotnictví. Za dobu svého působení
ve výboru této společnosti jsem měl čest
pracovat s řadou lidí zapálených pro hoje‑
ní ran a sledovat, jak společnost reaguje na
potřeby odborné veřejnosti. Od října 2006
fungují také ve zcela nové podobě webové
stránky ČSLR. Cílem bylo rozšířit spektrum
poskytovaných informací a přiblížit stránky
co nejširšímu okruhu zájemců z řad odbor‑
níků. Internet obecně je unikátním zdrojem
informací pro odborníky i laiky. Přesto si
myslím, že slovo lékaře má v péči o ránu
nezastupitelné místo. Informace získané na
internetu mohou být laiky chybně interpre‑
továny, proto se přikláním spíše k „osvěto‑
vé“ funkci internetových diskusí a skuteč‑
nou léčbu bych svěřil týmu odborníků.
MUDr. Jan Stryja,
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie
Nemocnice Podlesí, Třinec
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Na bércový vřed stačily tři měsíce léčby
byl přerušen krátkodobou hospitalizací,
během které byl klientce odstraněn gan‑
gliom na ruce. K úplnému zhojení rány
došlo už na začátku prosince. Paní B. M.
může volně chodit i mimo domov důchod‑
ců a netrpí bolestmi. Kvalita jejího života se
nepochybně významně zlepšila.

Průběh převazů











5. září jsme v léčbě použili Tender
Wet 24, Atrauman Ag, Sorbalgon (do
okolí Menalind – kožní ochranný krém)
a krytí rány, dále je přiložena bandáž
krátkotažným obinadlem
2. října se objevuje zlepšení stavu,
pokračujeme v aplikaci TenderWet,
Atrauman Ag (do okolí Menalind),
krytí a bandáže. Stejným postupem je
defekt ošetřován denně až do 13. října
13. října jsme přešli k používání Hyd‑
rocoll ob den
26. října je patrné výrazné zlepšení,
terapie zůstává za pomoci Hydrocoll
ob den
1. listopadu zjišťujeme, že se rána výraz‑
ně zmenšila (velikost defektu 1 × 1 cm),
aplikujeme Perma Foam
1. prosince po třech měsících léčby je
ulcerace zcela zhojena, končetina byla
nadále jen promazávána a také se pokra‑
čovalo v bandážování. Alena Zmrzlá

A

B

C

D

A – 28. 8. Rána silně zapáchá, suché nekrózy jdou těžko odloučit, jsou patrné známky silné infekce; B – 13. 9. Nekróza se díky materiálu Ten‑
derWet 24 rozpustila a odloučila, zůstávají fibrinové povlaky a stále jsou patrné známky infekce; C – 10. 10. Rána je čistá a je v ní patrna
granulace i epitelizace; D – 1. 12. Rána je zhojena.
inzerce

Rána se vždy uzavřela jen dočasně. Na ne
uspokojivý průběh hojení jistě mělo vliv
i to, že klientka pracovala v rostlinné výro‑
bě v zemědělském družstvu. Defekt si ošet‑
řovala sama s pomocí bandážování, noha
ji však bolela a v ráně pociťovala „štípání“.
Lékaře vyhledala naposledy v polovině loň‑
ského roku (25. srpna 2006), kdy navštívi‑
la kožní ambulanci FN u sv. Anny v Brně,
kde jí bylo doporučeno aplikovat kafrovou
mast do vředu nebo Fibrolan.
V Domově důchodců v Sokolnicích se
s léčbou rány začalo asi o týden pozdě‑
ji, od 5. září pak za použití materiálů pro
vlhké hojení. Šlo o polymorbidní pacientku
s opakovaně dekompenzovaným chronic‑
kým srdečním selháním, flebotrombózou
bérce v terénu chronické venózní insufi‑
cience, chronickou fibrilací síní, arteriál‑
ní hypertenzí a varixy dolních končetin.
V minulosti také podstoupila endoprotézu
pravého kolenního kloubu. Její dlouhodo‑
bá medikace obsahovala Plendil, Propycil,
Lexaurin, Furon, Coxtral, Tramal, Digo‑
xin a Warfarin.
Kromě péče o defekt sestry kladly důraz
i na ostatní součásti léčebného režimu, jako
jsou správná výživa, dostatek tekutin, reha‑
bilitace a bandáž krátkotažným obinadlem.
Po několika dnech klientka udávala zmír‑
nění bolestí. Pobyt v domově důchodců

Foto archiv autorky

Následující kasuistika popisuje léčbu klientky Domova důchodců v Sokolnicích
paní B. M. (ročník narození 1926), která se ve svých 28 letech poranila na
levém bérci. Důsledkem byl vznik bércového vředu, s nímž se potýkala celý
následující život.

Aktivně proti zápachu i bakteriím
U infikovaných a kriticky kolonizovaných
ran je často přítomen nepříjemný zápach,
který obtěžuje nejen pacienta, ale i ošetřu‑
jící personál. Proto je výhodné při zvažo‑
vání terapie použít materiál, který je účinný
jak proti infekci, tak proti zápachu. Jedním
z materiálů, který to dokáže, je Vliwak‑
tiv Ag společnosti Lohmann & Rauscher,
který byl koncem minulého roku uveden
na náš trh. Toto krytí kombinuje antimik‑
robiální účinek stříbra s výhodami aktivní‑
ho uhlí. Je dostupné jako tamponáda, a to
i v malém rozměru (6,5 cm × 10 cm), a dále
i jako savá komprese.

Najde uplatnění u infikovaných nebo kri‑
ticky kolonizovaných ran a současně u defek‑
tů se zvýšeným rizikem infekce. Díky obsahu
aktivního uhlí spolehlivě naváže endotoxiny
uvolněné při rozpadu buněk gramm‑nega‑
tivních bakterií, jež by mohly způsobit na‑
rušení hojivých procesů v ráně. Tamponáda
se využívá především k ošetřování hlubo‑
kých, slabě až středně secernujících ran,
jako jsou např. arteriální a venózní bércové
vředy, dekubity a exulcerující tumory. Savá
komprese je navíc vybavena silně savým jád‑
rem a ochrannou vrstvou, proto je výhodná
u povrchových, silně secernujích ran. red

Sestry měly v minulosti k ošetřováni ran
blíže než lékaři. Z toho vyplýval i jejich vět‑
ší zájem o moderní krycí prostředky tzv.
vlhkého hojení ran. S narůstajícími zku‑
šenostmi se tyto materiály postupně roz‑
šířily i do běžné praxe a jsou akceptovány
i většinou lékařů. „Dokonce i chirurgové,
kteří k nim měli zdrženlivý postoj asi nej‑
více, jejich výhody při léčbě chronických
ran uznávají. Za této situace se úloha ses‑
ter poněkud změnila. Sestry by se více měly
soustředit na vlastní ošetřovatelskou čin‑
nost čili lokální péči o ránu. Protože jsou
s nemocnými častěji v kontaktu, mohou
včas upozornit na nepříznivý průběh hoje‑
ní rány,“ říká Markéta Koutná, která vede
Poradnu pro léčbu rány v pražské Všeobec‑
né fakultní nemocnici. Další úlohou sest‑
ry by podle ní měla být podrobná edukace
pacienta. Je velmi důležité, aby se dozvě‑
děl, jak o ránu pečovat v domácím prostře‑
dí a že má včas navštívit lékaře, aby se léčba
rány mohla zahájit už v počátečních sta‑
diích, kdy má lepší prognózu vyhojení.
„V současné době mají lékaři dosta‑
tek informací a znalostí o moderních kry‑
cích materiálech, ale na rozdíl od sester jim
chybějí větší zkušenosti s jejich používá‑
ním. Roli lékaře proto vidím spíše v určo‑
vání managementu léčby rány, od urče‑
ní příčin, stanovení způsobu léčby až po
její vyhodnocování, popřípadě spolupráci

Foto archiv MT

Rány z pohledu sestry
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M. Koutná v Poradně pro léčbu rány.
s dalšími specialisty,“ říká Markéta Kout‑
ná a dodává: „Pokud je sestra správně edu‑
kována a spolupracuje s ambulancí hojení
ran nebo praktickým lékařem, může ušet‑
řit pacientovi časté návštěvy u lékaře tím,
že mu převazy dělá přímo doma a navíc
ho při znalosti domácího prostředí může
lépe poučit, jak o ránu správně pečovat.
U nemocných s chronickými ránami totiž
nezřídka nacházíme nedostatky v hygieně,
které mají přímý vliv na jejich hojení.“ Spo‑
lupráce těchto sester s lékaři je nejen kom‑
fortnější pro pacienta, ale výhodná i pro
plátce zdravotní péče. Bohužel zatím není
ton
příliš rozšířená. 
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ze strany pojišťoven a praktici budou
moci požívat moderní materiály stejně
jako specialisté?
Doufám, že co nejdříve. Nový systém péče
o chronické rány by měl vzejít z trojstran‑
ného jednání zástupců pojišťoven, odbor‑
ných společností a primární péče. Otáz‑
kou zůstává, zda mají zdravotní pojišťovny
o taková jednání zájem. Podle mého názo‑
ru by bylo prospěšné, aby nutnost schvále‑
ní revizním lékařem padla i za cenu, že by
byla stanovena rozumná míra spoluúčas‑
ti pacienta. Dá se předpokládat, že by se
v takovém případě zvýšila jeho spolupráce.
Ideální by bylo, aby preskripce moderních
krycích materiálů pro praktické lékaře byla
uvolněna během půl roku, abychom jim
mohli na implementačních seminářích
oznámit, že již tyto materiály mohou běž‑
ně používat.
Pokud pojišťovna argumentuje tím, že
má omezené finanční zdroje, mohla by
ušetřit například na částečné úhradě volně
prodejných léků, jako jsou antipyretika, ně‑
která analgetika či kapky proti kašli. Navíc
se jedná většinou o léky, které pacient užívá
pouze omezenou dobu, například při akut‑
ním respiračním infektu. Chronické rány
ovšem vyžadují dlouhodobější, mnohdy
několikaměsíční terapii.

MT: Jsou zdravotní pojišťovny při
omezování preskripce prostředků vlh‑
ké terapie jednotné, nebo existují
i výjimky?

Jde o primární krytí se schopností udržet
v ráně takový stupeň vlhkosti, který je
potřebný pro optimální proces hojení.
Suprasorb X je schopen regulovat vlhkost
v ráně a podle potřeby ji může buď odvá‑
dět (absorpce), nebo vydávat (rehydrata‑
ce). U kolonizovaných a infikovaných ran
je možno použít Suprasorb X + PHMB
(polyhexamethylenbiguanid). Polyhexa‑
methylenbiguanid je antimikrobiální lát‑
ka, která je pacientem dobře snášena, je
šetrná k buňkám a vhodná i k dlouhodo‑
bému používání. Podle klinických studií
je účinná na aerobní i anaerobní bakte‑
rie, kvasinky i plísně.
U techniky hydrobalance je důležité
zvolit vhodný sekundární krycí mate‑
riál, který nesmí ovlivnit vlhkost v ráně.
Proto je v tomto případě vhodné fil‑
mové nebo polyuretanové krytí. Příkla‑
dy některých použití krytí Suprasorb X
dokumentují uvedené kasuistiky.

Důležitý je výběr rány
a sekundárního krytí

U Suprasorbu X jsme příznivě hodno‑
tili schopnost udržet ideální vlhkost
v ráně, okraje defektu nebyly macerova‑
né. Suprasorb X je velmi tvárný a aktivně
adheruje ke spodině, což umožňuje vel‑

Kasuistika: Dialyzovaná s opařeninou

mi dobrou přilnavost materiálu ke spodině
defektu jakéhokoli tvaru. Důležité je ovšem
zvolit vhodné sekundární krytí. Suprasorb X
je speciální krytí vhodné u nepříliš secernu‑
jících ran ať již s infekcí, nebo bez ní. U ran,
kde je sekrece hodně, nám toto krytí nepři‑
padá vhodné, protože se plně neuplatní
technika hydrobalance. Rovněž u nekrotic‑
kých defektů je vhodnější použít gelová krytí
nebo hydrogely, protože rehydratační efekt
těchto materiálů je větší a rychlejší.
Suprasorb X od firmy Lochmann a Rau‑
scher je nové krytí, které si jistě najde na
trhu své uplatnění, a pokud se použije
u defektů, na které je určeno, bude jistě
velmi dobrým pomocníkem.

Měli jsme možnost vyzkoušet jak přípravek
Suprasorb X, tak i Suprasorb X + PHMB
s antimikrobiálním krytím. První z nich
jsme použili u nemocné s opařeninami.
Pacientka přišla na pravidelnou hemo‑
dialýzu s dva dny starou opařeninou na
prstech levé horní končetiny a na stehně.
Akutní ošetření nevyhledala. Provedli
jsme toaletu rány, snesli zbytky puchýřů
a následně aplikovali Suprasorb X se
sekundárním krytím. Pacientka při dalším
převazu udávala výraznou úlevu od
bolesti, při snímání obvazu byl Supra‑
sorb X poněkud přischlý k defektu, ale
po oplachu bylo odstranění bezproblé‑
mové. Po dvou týdnech terapie se defekty
zhojily ad integrum, kůže byla bez jizev,
v niveau bez kontrakce (viz obrázek A –
před léčbou, B – po léčbě).

V roce 2004 bylo v dialyzačním pro‑
gramu zařazeno 7 743 pacientů, z toho
63 % nemocných bylo starších 60 let,
diabetiků je mezi dialyzovanými téměř
40 %, a to nejvíce ve věkové kategorii
60 až 79 let. Přesné statistiky uvádějící
počet nemocných s chronickými rána‑
mi v pravidelném hemodialyzačním
programu nejsou dostupné v naší ani
v zahraniční literatuře, nicméně zkuše‑
nosti z našeho pracoviště naznačují, že
u dialyzovaných se s chronickými rana‑
mi setkáváme asi z 15 až 20 procent.
V této souvislosti je potřeba uvě‑
domit si, že hemodialyzovaní pacienti
bývají většinou komplikovaní nemocní
v terminálním stadiu choroby, velmi čas‑

to se u nich setkáváme s anémií a malnutri‑
cí, což má za následek nejenom vyšší riziko
tvorby různých typů ran, ale i jejich kompli‑
kované a výrazně prodloužené hojení. Na
našem pracovišti se věnujeme moderním
metodám hojení ran od roku 2000. Vzhle‑
dem k narůstajícímu počtu pacientů byla
na našem pracovišti v roce 2005 založena
ambulance hojení ran, ve které jsou sledo‑
váni pacienti z hemodialýzy, ale i nemocní
propuštění z interního oddělení.

Výsledky za první rok sledování

V ambulanci jsme v roce 2006 sledova‑
li 35 hemodialyzovaných pacientů s chro‑
nickými defekty. Jedná se o nemocné s růz‑
nými typy chronických ran, například

B

Kasuistika: Diabetický defekt
Subrasorb X + PHMB jsme použili u pacientky diabetičky po amputaci prstů pro dia‑
betickou gangrénu. Po otevřené amputaci byl defekt povleklý, se zapáchající sekrecí
se známkami infekce. Ránu jsme nejprve vyčistili pomocí larvoterapie, avšak spodina
byla chabá s minimální tendencí ke granulaci. K dalšímu ošetření jsme použili Supra‑
sorb X + PHMB. Postupně došlo ke zhojení defektu, rána byla po celou dobu terapie
klidná a bez známek infekce (viz obrázek A – před léčbou, B – po léčbě).
A

B

Naši pacienti nemají čas čekat
Pacienti zařazení v pravidelném hemodialyzačním programu jsou nemocní
s nezvratným selháním ledvin na podkladě jejich poškození ať už cho‑
robou postihující přímo ledviny, nebo komplikací jiného základního
onemocnění. S rozvojem moderní medicíny se zdokonalují náhradní
metody očišťování krve, současně však v chronickém dialyzačním pro‑
gramu přibývá polymorbidních pacientů.

A

s diabetickými defekty, defekty na pokla‑
dě ischemie při těžké ateroskleróze tepen
i s ránami, jež jsou ve vyšší míře typické
právě na hemodialyzačních střediscích –
krvácení po podání antikoagulace či steal
fenomén u arteriovenózních spojek. Léčení
probíhá standardně za pomoci moderních
materiálů metodou vlhkého hojení a další‑
mi postupy, např. larvoterapií. S výhodou
také využíváme i možnost hospitalizace
nemocných na našem lůžkovém oddělení.
Nemocní jsou převazováni školenou sest‑
rou specializovanou na problematiku hoje‑
ní ran. Supervize lékaře probíhá tím způ‑
sobem, že je jednou týdně přítomen při
převazu nebo přizván ke konzultaci vždy,
když dojde ke zhoršení defektu.
Za sledované období (rok 2006) čty‑
ři pacienti z programu hojení ran zemře‑
li – dva na septické komplikace, ostatní
na jiné komplikace související se základní
diagnózou. Indikovali jsme pět parciálních

amputací dolních končetin (palec, ev. prs‑
ty na nohou, jednou na ruce), 11 pacientů
pokračuje v terapii, ostatní pacienti mají
defekty zhojeny ad integrum.

K úspěchu vede včasná terapie

Výhodou hemodialyzovaných pacientů je
možnost pravidelných kontrol během dia‑
lýzy. V rámci primární péče sester jsou pa‑
cienti pravidelně kontrolováni, lékař vyšet‑
řuje u pacientů pravidelně pulsace dolních
končetin, ev. přítomnost hyperkeratóz
a drobných defektů. V případě podezření
na ischemický defekt je pacient okamži‑
tě indikován k angiologickému vyšetře‑
ní nebo rovnou k invazivnímu výkonu.
Poslední době pozorujeme výrazný ná‑
růst úspěšných perkutánních translumi‑
nálních angioplastik (PTA) i u našich pa‑
cientů s pokročilou aterosklerózou.
Hemodialyzovaný pacient je kompliko‑
vaný pacient, s četnými riziky, ale při dobré
a komplexní terapii, která je včasná a v pří‑
padě potřeby i dostatečně invazivní (an‑
giografie, PTA), se chronické rány u těch‑
to pacientů hojí.

Stránku připravila: MUDr. Hana Novotná, Interní oddělení Strahov, VFN Praha

inzerce

Vypadá to, že některé z nich si již začaly
výhody větší spolupráce mezi praktickými
lékaři a specialisty uvědomovat. Konkrét‑
ním příkladem je Zaměstnanecká pojišťov‑
na Škoda. Ta proplácí předpisy praktiků na
moderní krycí materiály, pokud jsou před‑
tím doporučeny specialistou a pokud lékař
tuto skutečnost vyznačí na zadní straně
receptu. Usnadňuje nám to léčbu našich
pacientů, kteří jsou spokojenější, protože
nemusejí často dojíždět do nemocnice či
ke specialistovi do odborných ambulan‑
cí, mnohdy vzdálených i desítky kilome‑
trů. Navíc pro pojišťovnu je tento postup
levnější. Jinak by totiž musela při opako‑
vaných návštěvách nemocných proplá‑
cet specialistům vykázané výkony – na
rozdíl od péče praktika, která je převážně
hrazena kapitačně či kódy, které nejsou
v takové bodové výši jako u specialistů.
To je také důvodem, proč podobný postup
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda prakti‑
kuje na celou svou lékovou politiku, nejen
na oblast hojení ran. V tom vidíme všichni
racionální uvažování a ohromnou úsporu
v systému zdravotního pojištění při péči
o konkrétního pacienta. Praktičtí lékaři
tak mohou předepisovat například i léky
preskripčně vázané na specializaci, které
byly předtím doporučeny třeba kardiolo‑
gem, gastroenterologem či alergologem.

Tomáš Novotný

Poslední dobou se na našem trhu objevilo velké množství moderních pře‑
vazových materiálů, které umožňují výrazné zlepšení péče o pacienty.
Široké spektrum dostupných krycích prostředků umožňuje individua
lizovat péči podle typu rány i podle fáze jejího hojení. Díky vhodně
zvolenému materiálu můžeme snížit frekvenci převazů či riziko infekce
a pacientům přinášet také úlevu od bolesti i zvýšení komfortu. Jednou
z novinek, které jsme v minulém roce měli možnost vyzkoušet na Interním
oddělení Strahov, je nové krytí využívající techniku hydrobalance.

Foto archiv autorky

MT: Kdy podle vás padnou omezení

První zkušenosti s technikou hydrobalance

Foto archiv autorky

Dokončení ze strany C4

Ilustrační foto archiv MT

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

+ Ag

X Hydr
HydroBalance
X +
HydroBalance

+ PHMB

C Kollagen
kolagen
P PU-Schaum
PU-pěna
H Hydr
hydrokoloid
M PU-Membran
PU-membrána
F Folie
fólie
G Gel
gel
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Léčba rány na privátním pracovišti v Bostonu
Nejkrásnější podzim na světě je prý v Nové Anglii… Já jsem se ale vypravila
v říjnu minulého roku do Bostonu hledat inspiraci v péči o pacienty s chro‑
nickými defekty bérců. Měla jsem možnost zapojit se do týmu zaměstnanců
privátního, úzce specializovaného pracoviště Advanced Wound Recovery
of Boston.

Pacient je předem informován
o financování léčby

Velký rozdíl zejména ve finančních mož‑
nostech amerického pracoviště se projevil
především v kulturnosti prostředí, ale tera‑
peutické přístupy se od situace v ČR pře‑
kvapivě příliš nelišily. Každý nový návštěv‑
ník centra pro léčbu rány je mile přivítán.
Ze všeho nejdříve ekonomka probere s pa‑
cientem financování léčby ze zdravotního
pojištění a eventuální nezbytné doplatky.
Klient i zdravotní personál tuto skutečnost
vnímají bez emocí, protože si všichni uvě‑
domují, že se jedná o dobrou službu ve pro‑
spěch pacienta. Neodmyslitelný je infor‑
movaný souhlas pacienta s léčbou, který je
na naše poměry velmi podrobný.
Nejen v Advanced Wound Recovery, ale
i na jiných pracovištích se specializací na
chronické rány jsem si všimla přesně defi‑
nované práce lékaře a středního zdravot‑
nického personálu. Anamnézu na základě
předtištěných formulářů odebírá zdravotní
sestra, lékař si jen na základě jejího zázna‑
mu doplňuje důležitá fakta. Při každé náv‑
štěvě pak sestřička zkontroluje medikaci
pacienta, přičemž se pravidelně dotazuje
na bolest. Léčba nemocného, který má sil‑
né bolesti, je považována za špatnou.

Rozdělení úloh v týmu

Před vlastním ošetřením rány zdravotní
asistentka změří tlak, puls a tělesnou tep‑
lotu pacienta. Ošetřovanou oblast omyje,
osuší a promastí emolientem, defekt změ‑
ří a obvykle i vyfotografuje. Poté ránu kryje
gázou vlhčenou fyziologickým roztokem,
aby nevysychala. Lékař ošetřuje takto při‑
pravené pacienty postupně ve čtyřech
vyšetřovnách.
Ošetření rány smí provádět pouze cer‑
tifikovaný specialista na léčbu rány. Ne‑
obejde se bez debridementu, který je pro‑
váděn vždy v lokální povrchové anestezii
(gáza vlhčená lidocainem). Jen velmi zříd‑
ka jsem viděla použití enzymatického čiš‑
tění rány nebo larvoterapii. Lokální léč‑
ba ran se příliš neliší od tuzemské praxe.
S výhodou se používají veškeré dostupné
moderní krycí materiály, preferenčně pak
hydrofibery a pěny s obsahem stříbra. Pře‑
kvapivým poznáním bylo, že velmi často do
rány aplikují lokální antibiotika (nejčastě‑
ji mupirocin, a to i na MRSA, bez větších
zábran také rezervní antibiotika jako van‑
komycin), dále antiseptika včetně jodpo‑
vidonu, místní antimykotika a z pohledu
dermatologa neindikovaně experimentál‑
ně kortikosteroidy, a to přímo do defektu.
Ve větší míře než u nás se využívají faktory
stimulující novotvorbu tkáně jako kolagen
či kapsicin, byť jen jako první vrstva pod
moderní krycí materiál.
Pacienti se špatně se hojícími defekty
mají ještě naději v transplantaci semisyn‑
tetických graftů z acelulární matrix submu‑
kózy prasečího tenkého střeva nebo bilaye‑
ru z purifikovaného bovinního kolagenu

ukotveného na silikonové mřížce. Aplika‑
ce je ambulantní, za přísně sterilních kau‑
tel. Léčba je to finančně velmi náročná a ne
každá zdravotní pojišťovna ji hradí.

Využití novinek i „klasiky“

Zajímavou novinkou je vacuum assisted
closure – léčba podtlakem. V bostonském
centru využívají ambulantní přístroje, kte‑
ré pacient jeden až dva týdny nosí v 1,5 kg
těžké příruční tašce. Přes pěnu je sekret

dovolují přikládat i u pacientů se syndro‑
mem diabetické nohy a s ischemickými
defekty. Komplexní lymfoterapie je posky‑
tována plně edukovanou lymfoterapeut‑
kou. Na péči v centru pak navazuje prote‑
tik s výrobou vhodné obuvi a laboratorní
složka včetně histopatologie.

Z experimentů možná
časem do praxe

Měla jsem možnost nahlédnout i do kuchy‑
ně univerzitního pracoviště Tuffs Univer‑
sity of Boston. Zajímavým přístrojem je
Arterial Assist Device, pumpa vydávající
dva krátké pulsy o 100 mm Hg nad kotník
a na lýtko. V důsledku rychlého vyprázd‑
nění žilního řečiště dochází k podtlaku

v kapilárním a arteriálním řečišti a u pa‑
cientů s ischemickou chorobou dolních
končetin k podpoře neoangiogeneze. Jinou
možností je experimentální injekce kme‑
nových buněk podél obliterovaných tepen
dolních končetin.
Z Ameriky si, kromě vzpomínek na
barevné akáty, odnáším také jednu pod‑
statnou zkušenost. Každý pacient je osob‑
nost, každý v životě mnoho zažil a dokázal.
Má své zájmy a potřeby a je naší povinností
mu pomoci na cestě životem komplikova‑
ným chronickou ránou. A to ve Advanced
Wound Recovery of Boston dělají velmi
úspěšně.
MUDr. Veronika Slabáková,
Kožní oddělení Krajské nemocnice Pardubice

inzerce

Malá klinika v rámci dětské nemocnice
má své zvučné jméno a stále více spoko‑
jených pacientů. Ředitelkou a spoluma‑
jitelkou tohoto zařízení je paní Suzanne
Leaphart, RN, BSN, BA, CWS, zdravotní
sestra, která se již téměř dvacet let zabý‑
vá problematikou chronických defektů
kůže a edukací zdravotníků v této oblas‑
ti. Medicínskou stránku zaštiťuje doktor
Ikram Farooqi, CWS, který je odborností
internista a geriatr a kromě práce na klinice
ještě v odpoledních hodinách ošetřuje své
interně nemocné pacienty. Tým Advanced
Wound Recovery dále tvoří tři zdravotní
sestry, zdravotní asistentky, lymfoterapeut
ka a ekonomka. Specializací kliniky jsou
bércové vředy různé etiologie, ale i lymfe‑
dém, celulitida a abscesy.

odsáván do kontejneru pomocí plastiko‑
vých hadiček vedených pod prádlem. Léč‑
ba spočívá ve využití negativního tlaku
v ráně (kolem 125 až 150 mm Hg) v kon‑
tinuálním či intermitentním režimu, čímž
dochází ke stabilizaci rány, stažení okrajů
k sobě, k mechanickému dráždění spodi‑
ny, snížení sekrece matrix metaloproteáz
a zvýšení syntézy růstových faktorů. Díky
cytoskeletární přeměně buněk při jejich
protažení v důsledku podtlaku mají buň‑
ky i větší tendenci k dělení.
I přes všechny moderní možnosti je
pýchou kliniky dobře naložená krátkotaž‑
ná, pravidelně i mnohovrstevná elastická
bandáž. Vzhledem k časté frekvenci kont‑
rol pacientů (jednou za dva až tři dny) si ji
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