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UDRŽOVÁNÍ HOMEOSTÁZY
 
                – základní charakteristika živého organizmu

• Rána narušuje homeostázu – narušení přirozeného metabolizmu              
                             tkání                                                                           
                                             - otevření prostoru pro invazi predátorů 

• Imunitní systém – strážce homeostázy

• Hojení rány – složka lokální a složka systémová

           



LOKÁLNÍ SLOŽKA HOJENÍ RAN

1. Inflamace

2. Proliferace

3. Remodelace



1. INFLAMACE (+ HEMOSTÁZA)

• Infiltrace neutrofily (útok na 
mikroby a rozpadlé buňky)

• Infiltrace monocyty                
s přeměnou na makrofágy 
(produkce cytokinů, likvidace 
apoptotických buněk včetně 
neutrofilů)

• Infiltrace lymfocyty              
(T-lymfocyty – dendritické bb. – 
růstové faktory pro keratinocyty, 
fibroblasty, IGF-1)

Serra MD et al. Hindawi International J of Inflammation, Volume 2017, Article ID 3406215, 
https://doi.org/10.1155/2017/3406215



2.    PROLIFERACE – provizorní výplň

• Reepitelizace – epitel a 
fibroblasty

• Angiogeneze - endotel

• Syntéza kolagenu

• Tvorba extracelulární matrix 
– fibroblasty produkují 
proteoglycany a 
glycosaminoglycany

Serra MD et al. Hindawi International J of Inflammation, Volume 2017, Article ID 3406215, 
https://doi.org/10.1155/2017/3406215



3.   REMODELACE

• Remodelace kolagenu

• Vaskulární regrese

Serra MD et al. Hindawi International J of Inflammation, Volume 2017, Article ID 3406215, 
https://doi.org/10.1155/2017/3406215

Většina chronických ran jsou vředy z 
důvodu ischemie, diabetu, venostázy, 
tlaku.



HYPOXIE A INFEKCE 
– jsou základní lokální faktory poruchy hojení

• Hypoxie nahrává bakteriálnímu růstu, snižuje angiogenezi  
proliferační aktivity hojení

• Infekce prodlužuje inflamační fázi hojení (IL-1, TNF- ), α
proteázy rozpouští extracelulární matrix,  

• Biofilm bakterií chrání bakterie a brání hojení

             Perfuze a oxygenace tkání je systémovým opatřením 
pro hojení ran, (+význam zmírnění inflamační intenzity) 



SYSTÉMOVÉ FAKTORY HOJENÍ 
RAN

1. Věk – nikoliv schopnost hojení ale snížení rychlosti procesu 
hojení.     Cvičení zvyšuje 
tkáňovou regeneraci, snížení zánětu v ráně.

Keylock KT, Vieira VJ, Wallig MA, DiPietro LA, Schrementi M, Woods JAExercise 
accelerates cutaneous wound healing and decreases wound inflammation in aged 
mice. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2008 Jan; 294(1):R179-84.

2. Pohlaví – estrogeny zlepšují hojení ran u žen i mužů
Gilliver SC, Ashworth JJ, Ashcroft GS. The hormonal regulation of cutaneous 
wound healing.       Clin Dermatol. 2007 Jan-Feb; 25(1):56-62.



3.   Stress – nejen hormonální změny 

Guo S, Dipietro LA. Factors affecting wound healing. J Dent Res.2010;89(3):219-29.



• CRT     – capilary refeal 
time (>4,5s)

• PPI    – periheral perfusion 
index (MASIMO, <1,4)

• Tskin-diff.                         - rozdíl 
teploty kůže předloktí a prstu 
(>2st.C)

Citlivější, ve srovnání s klasickými hemodynamickými parametry.



4.   Diabetes – hypoxie z poruchy perfuze a angiogeneze

MMP= matrix metalloprotease , ROS= reactive oxygen species,   AGE= advanced 
glycation end-product  

Guo S, Dipietro LA. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-29.



5. Obezita 

lokální charakter rány,     komorbidita,      hormonální a cytokinová 
aktivita 

Guo S, Dipietro LA. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-29.



6.Alkohol – zvýšené riziko infekcí (chronický abusus)
    - snížená reaktivita hojení – akutní vliv alkoholu – snížená 
tvorba zánětových cytokinů, snížená kumulace neutrofilů a 
jejich snížena fagocytární aktivita, snížená angiogeneze ….

7.Kouření – vasokonstrikce, tkáňová ischemie, infekce
          - snížená aktivita leukocytů, IL-1, proliferace fibroblastů, 
tvorby matrix

          - předoperační přerušení kouření, případně použití 
náplastí zlepšuje hojení

          - existují i práce, kde malá dávka nikotinu zvyšuje 
angiogenezi a zlepšuje hojení.  

Sorensen LT, Jorgensen LN, Zillmer R, Vange J, Hemmingsen U, Gottrup F (2006). Transdermal nicotine patch enhances type 
I collagen synthesis in abstinent smokers. Wound Repair Regen 14:247-251.
Morimoto N, Takemoto S, Kawazoe T, Suzuki S (2008). Nicotine at a low concentration promotes wound healing. J Surg Res 
145:199-204.



8. Léky -  antikoagulace, antiinflamace, antiproliferace

       - glukokortikoidy systémové

       x glukokortikoidy lokální – malé dávky u chronických ran 
akcelerují hojení (redukce exsudátu, bolesti, hypergranulací)

       - nesteroidní antirevmatika

       - chemoterapeutika včetně biologické léčby (inhibice 
angiogeneze) 

9.  Výživa – energetické substráty, vitamíny, stopové prvky, 
minerály

       - obecně zaměření na protein, glukózu, polynenasycené mastné 
kyseliny, K, P, Mg, vitaminy A,C, E, D, zinek, měď železo 



D. Kverneng Hultberg et al. / EJSO, October 217, Volume 43, Issue 10, Pages 1908–1914





Dexamethason 5mg/den 3 dny



Ostenfeld EB et al. BMJ Open 
2015;5

Riziko leaku záleží na podání 
kortikoidů, ale není významné.





PYODERMA GANGRENOSUM 
                                 – terapie kortikoidy



Často přehlédnutá diagnóza, 
nález se horší chirurgickou 
intervencí.

Hlavní kritérium:  
Neutrofilní infiltrát v biopsii
+4 z 8 pomocných kritérií 

stanovují diagnózu v 86%



Etiologie dehiscence anastomózy:
1.   Operační defekt – porucha sutury, ischemie, napětí v sutuře
2.   Infekce – absces v anastomóze, peritonitida
3.   Porucha hojení

Význam předoperačního vyšetření a přípravy.

Leak v colorektální anastomóze je v 4-33%

a jde o závažnou komplikaci:
           zvyšuje pooperační letalitu
           prodlužuje pooperační léčbu
           zvyšuje náklady
           zhoršuje kvalitu života
           znemožňuje protinádorovou léčbu
            



DĚKUJI ZA POZORNOST
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