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ABSTRACT
PURPOSE OF THE STUDY

The authors concentrate on the use of enzyme therapy in traumatology. They monitored SET eÍÍiciency in the treatment
and prophylazis of swelling in the postoperative period after the internal fixation of fractures of long bones and compared it

with the effect of standard antiswelling seu antioedematous drugs on the basis oÍ aescin.

MATERIAL
A group of 60 patients was followed after the Íixation of long bones. The average age was 42 years (range, 12_79 years).

Fractures were treated by intramedullary fixation or by external fixators.
The patients were split into two groups. ln 30 patients only Phlogenzym@ was administered for the treatment and preven-

tion of posttraumatic and postoperátive swelling. Another 30 patients _ the control group - Were treated by standard antioe_

dematic drugs on the basis of aescin. The same analgesics were applied in both groups.

METHODS
The group of patients with systemic enzyme therapy were treated by Phlogenzym@ in the dosage 3 times 3 tablets in the

first thrěe days aÍter operation and subsequently 3 times 2 tablets in the remaining Íollow-up period. ln the postoperative pe-

riod the changes of operated limb volume was monitored. The circumference of a limb was measured in the area of the lar-
gest oedemaánd 10 cm distally' Then the volume of this part of limb was calculated as the volume oÍ conical frustum. The
measurements were performed on postoperative days 1 , 3, 5, 7, 10 and 14. The volume value of the 1"t day was used as star-

ting value (1OO %). The values of subsequent measurements were then compared to this starting value in both group of pa-

tients.
Evaluation oÍ the resorption of traumatic and postoperative haematoma and analgesis effect oÍ Phlogenzym Was also made.

RESULIS
ln the group of patients who were administered with Phlogenzym@ after operation the reduction of the posttraumatic and

postopera1ive swelling Was continuous and significanly Íaster in compared with patients oÍ the control group' A remarkable dif-

ierence Was revealeď oy the measurement on Sth postoperative day - in patients treated by Phlogenzym@ the starting value
of the volume of the operated in limb was reduced on average by almost 8 "/".ln contrast, in the control group treated by stan-
dard drugs this value slightly increased above 100%. At the end oÍ the first postoperative week the monitored volume WaS on

average educed by 12% in the SET group compared with 1 ,45 "/o in the control group' At the end of the Íollow-up - on 1 4th

postoperative day the volume was reduced in the SET group by almost 17 "/" compared with 9% in the control group. There
was also an evidently good analgesic eÍfect of the drug. The total consumption of analgesics oÍ patients in the SET group was
significantly lower, particularly in trre early postoperative period. ln the course oÍ the follow-up oÍ both groups no marked diÍ-

Íerences Were recorded in the changes oÍ the volume of operated limbs in dependence on the method of fixation applied (in-

tramedullary or external), sex of the patient or on the affected limb (lower or upper).
The patients tolerated Phlogenzym@ very well, only one female patient suffered temporarily from poor digestion which, ho-

Wever, did not require to interrupt the administration oÍ the drug. No other undesirable effects occurred.

DISCUSSION
Fixation oÍ long bones belongs to the most frequent operations in traumatological and orthopaedic departments of all le-

vels' one of the factors which may have an unfavourable effect on the final result of Íixation is a prolonged post-trauma or po-

stoperative swelling' The results of the study prove a clearly positive eÍfect of system enzymotherapy on the reduction of oe-
dema accompanying the trauma and inf lammation. The study proved a statistical signif icance of the acceleration of the reduction
oÍ oedema in patienis treated by Phlogenzym@ as compared to the control group treated by a standard antioedematous drugs'

CONCLUSION
The authors verified that systemic enzyme therapy could influence significantly the results of traumatological surgery. Sim-

ple administration per os, efficient oedema reduction and thus accelerated healing, antiophlogistic and analgesic effect - all
these advantages justify the application of this therapeutic method what can be recommended as a part of the complex treat-
ment in traumatology with both conservative and surgical approaches.
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Úvop

Pro optimální qisledek komplexní léčby zlomenin
dlouh;ich kostí je podstatná nejen správná repozice aťt-
xace (22), ale i zvládn i potraumatick1 ch a pooperač-
ních edémťt a hematomťr (1). Prolongovany edém zhor-
šuje perfuzitkáni, zvyšuje riziko infekce tány, zpomalu-
je hojení a regeneraci tkání. Ischemie zpťrsobenádéIetr-
vajícím obleněním cirkulace vyraznym edémem mťlže
mít i závažné dlouhodobé následky (13).

Na základě literárních dat (2,4,25,26,29) i vlastních
pÍíznivych zkušeností jsme se proto rozhodli ově it ričin-
nost systémové enzymoterapie V pooperační terapii pa-
cientri po osteosyntézách. Táto léčebná metoda' u které
je mimo jiné popisován velmi dobry antiedemat zní
efekt, si u nás postupně získává svoje místo v rťrznych
oborech medicíny (] , 8,9 , 12, 15 , 20, 21) p es počáteční
rozpaky, se kterymi byla p ijímána. Časté námitky po-
ukazující na nemožnost vst ebávání neporušenych en-
zy mov y ch molekul a j ej ich nás ledny sys témovy efekt po
peronálním podání, vyvracejipráce z posledních let (3,
I8,24).P ízntvé ričinky systémové enzymoterapie jsou
doloženy vysledky experimentri i klinickych studií. Úči-
nek fibrinolyticlql, trombolyticlcy, v|iv na snížení agre-
gace trombocytťl a zvyšeni flexibility erytrocytri zlep-
šují reologické vlastnosti krve (5, I0, I7,27) a tím také
napomáhají zlepšení mikrocirkulace a zrychlení re-
Sorpce hematomri. P ispíva1i také k ričinku antiedema-
t znímu, ktery je dále dán proteol;izou extravazáIné
uniklych peptid a protein a následnym snížením on-
kotického tlaku ve tkáni. Urychlená ďegradace mediá-
tor zánétu a jeho toxick;ych metabolickych produkt se
podílejí mimo jiné na ričinku antiflogistickém. Z vyše
uvedenych ričinkťr systémové enzymoterapie logicky
vyplyvá i efekt analgeticl{y (16, 19,28,30).

MATER|ÁI n METoD|KA
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a 14. den po operaci. objem vypočten1 z hodnot mě ení
v 1. pooperačním dni byl vzat jako vychozí hodnota
(I00 Eo). S tímto ridajem jsme pak srovnávali hodnoty
z následujících mě ení, a to u obou skupin pacientťr.

Dále jsme hodnotili resorpci razovych a pooperač-
ních hematomťr a analgetick1i efekt preparátu Phlogen-
zym@.

VÝsLEDKY

Ve skupině pacientri, kterym bylpooperačně podáván
Phlogenzym@ (skupina P), byl ristup po razového a po-
operačního otoku plynuly a signifikantně rychlejší
oproti pacientrim kontrolní skupiny (skupina K) (tab. 1

+ graf 1). Pozoruhodny rozďíl ukázala mě ení v 5. poo-
peračním dnu - u pacient léčenych Phlogenzymem@
jsme ZazÍ|amenali zmenšení vychozí hodnoty objemu
operované končetiny V prťrměru témě o 8 7o. oproti
tomu ve skupině kontrolní léčené standardními prepa-
ráty došlo ještě k nepatrnému nárristu této hodnoty nad
100 7o. Koncem prvního pooperačního | dne byl sledo-
vany objem v prťrměru zmenšen o 12 7o ye skupině
P oproti I,45 %o skupině K. V závěru sledování _ 14. po-
operační den _ dosáhlo zmenšení sledovaného objemu
ve skupině P témě I7 vo oproti 9 7o ve skupině K.

RovněŽ jsme pozorovali i velmi dobry analgeticky
efekt preparátu. Pacienti skupiny P měli vyznamné
menší celkovou spot ebu analgetik, zvláště v časném po-
operačním období. Ústup hematom v pooperačním ob-
dobí nelze jednoduše kvantifikovat, p esto však lze
podle našich pozorování konstatovat podstatně rychlejší
ristup hematomťr u pacientri skupiny P.V prriběhu sle-
dování obou skupin j sm e nezaznamenali vyrazněj š í roz-
díly v dynamice změn objemťr operovan1 ch končetin
v závislostinaužité metodě fixace (intramedulární nebo
zevní), pohlaví pacienta ani vzhledem k tomu' zdaby|a
frakturou postiŽena končetina horní či dolní.

Data tykajíci se ristupu otokťr byla podrobena statis-
tickému vyhodnocení. Sumarizace dat je zobrazena na
grafu 2 ve formě krabicovych grafťr. Čtvereček upro-
st ed jednotliv1 ch grafťr označuje prťrměr pozorování
v dané skupině a dni, horní a ďolní okraje grafťr ozfta-
čují standardizovanou chybu a konce riseček označují
směrodatnou odchylku l' jednotlir'ych skupinách.
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Pacienti tolerovali Phlogenzym@ velmi dob e, pouze
V období od srpna I99] do ledna 1999 byla na na- u jedné pacientky se objevily p echodnézaživacíobtíže,

šich pracovištích sledována skupina 60 pacient po os- pro které však nebylo nutné p erušit podávání preparátu.
teosyntézách dlouhych kostí. Prťrměrny věk pacientťr byl liné nežádoucí ričinky se nevyskytly.
42rokil (rozmezí 12-19 rokri). K ošet ení zlomenin byly
používány metody intramedulární osteo syntézy (6) nebo sTATlsTlcKÉ HoDNocENí
zevni faktory.

Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. T iceti pacien-
tťrm byl k léčení a profylaxi potraumatického a poope-
račního otoku podáván jako jediny prost edek preparát
Phiogenzym@ (složení: bromelain 90 filg, trypsin
48 mg, rutosid 100 mg) po dobu 14 dnťi (skupina P). Do-
stávali jej v dávce 3x3 tbl v prvních t ech dnech po ope-
raci a následně 3x2 tbl ve zbyvajícím sledovaném ob-
dobí. Dalších 30 pacient _ kontrolní skupina (skupina
K) _ bylo léčeno standardními antiedémovymi prepa-
ráty nabázi aescinu. V obou skupinách byla použivána
stejná analgetika (Dolsin@, Dipidilor@, Tramal@) (11).

V pooperačním období jsme sledovali změny objemu
operované části končetiny.Byi mě en její obvod v místě
největšího otoku a 10 cm distálně. Změny objemu kon-
četiny byly modelově počítány jako změny objemu ko-
molého kužele. Mě ení jsme prováděli I.,3., 5., J ., I0.

Tab. ]. Ústup otok v prtiběhu sledovtÍní ve skupině P a K
1. den 3. den 5. den 7. den trO. den 14. den

Skupi-
naP 100 o/o 96.02 70 92,15 Vc 88,06 7a 85,06 a/o 83,03'Vo

Skupi-
naK 100 Va 99.33 Vo 04,24 % 98,55 cIo 93.60 Vo 9r,00 %o
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Tab' 2. Z kladnípopisné statistiky pro jednotlivé skupiny: v po-
sledním sloupci je uvedena dosažencÍ hladina Schffiho
mnohoncÍsobného porovntiv ní obou skupin pro dany den
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Graf 1. Ústup otclkti v pr běhu sledclvání

den sledování

Grqf 2. Krabicclvé 7raJy prtl skupinu P (plncí čdrct) a skupinu K (p erušovaná čdra), osa
x, v procentech
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Z grafu je patrny klesající trend prťrměrné velikosti
otoku v obou skupinách. K testování hypotézy vyznam-
nosti p íslušnosti do skupiny na rychlost stupu otoku
byl použit model analyzy rozpQlw s opakovanymi mě-
eními ve skupindch (AIÝOVA)" Nezávislost vyběru pa-

cientťl do obou skupin plyne z organtzace experimentu.
Splnění dalších p edpokladťr této metody (normalita po-
zorování a shodnost rozptylťr ve všech skupinách) byly
ově eny kombinovanym testem šikmosti a špičatosti
a Levenovym testem. Na záklaďě analyzy rozptylu

Skupina K Skupina P

f)en Počet Prriměr Sm.
odch.

Počet Pr měr
Sm.

odch.
p

3. 30 99.25r 6.621 30 96,028 4,158 n. s.

5. 30 99.943 8,254 30 92.159 5 Á5q <0.00

7. 30 98.213 6.861 30 87,591 6,362 <0.00

10. 30 94.651 1.4r0 30 85.070 6.962 <0.00

14. l3 91.062 6,520 30 83,035 7.598 <0.00
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Skupina K 3. den 5. den 7. den 10. den 14. den
3. den >0.999 >0,999 0,001 <0,001

5. den >0.999 0,999 <0,001 <0.001

7. den >0,999 0,999 0,003 <0.001

10. den 0,001 <0.001 0.003 >0.ggg

14. den <0,001 <0,001 <0,001 >0,999
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Tab. 3. Dílčí porovndvdní pr měrnych hodnot otoku Schffiho
metodou ve skupině K - dosažené hladiny vyznamnosti

Tab' 4 Dílčí porovntívdní pr měrnych hodnot otoku Scheffého
metodou ve skwpině P - dosažené hladiny vyznamnosti

Skupina P 3. den 5. den 7. den 10. den 14. den

3. den 0,008 >0,001 <0,001 <0,001

5. den 0.008 0,001 <0,001 <0,001

7. den <0,001 0,001 0,424 0,001

10. den <0,001 <0,001 0.424 0,734
14. den <0.001 <0,001 0,001 0,134

Poznámka: p>0,05 nesignifikantní, p<0,05 vyznamná, p<0'01 vy-
soce vyznamná, p<0'001 velmi Vysoce vyznamná hladina vyznam-
nosti: Scheffého test vyznamnosti rozdílu prriměrnych percentuálních
hodnot otokri mezi skupinami K a P ve stejnych dnech.

(AI.{OVA) byly p ijaty následujíci závěry: prokázalt
jsme velmi Vysoce rozdíIny časovy profil pruměrné ve-
likosti otoku v jednotlivych skupinách (p<0'001) a vy-
Soce vyznamnou Změnu prťrměrné velikosti otoku v čase
(p<0,001). obě skutečnosti jsou patrné I na gÍafr z.

K určení, ve kterych časech se pr měrná velikost
otoku v jednotlivych skupinách vyznamně liší, byla po-
lŽita m e t o da S c h ffi ho mn o hond s o bn é ho p o rov ndv dní.
Část vysledkťl dtiležttych z hlediska této práCe,je uve-
dena v tabulce 2. Poslední sloupec této tabulky obsahuje
dosaženou hladinu vyznamnosti Scheffého mnohoná-
sobného porovnávání obou skupin pro dany ďen. Z ta_
bulky je patrn , že pruměrné velikosti otoku ve skupině
P a K byly kromě t etího ďne vyznamně odlišné.

P i sledování pr měrnych hodnot otoku v jednotlivé
skupině vztahujících se k jednotlivym dnťrm sledování
V porovnání se stavem v p edchozím okamžiku kontroly
(tab. 3 a 4) je patrné, že vyznamn; ristup otoku v kon-
trolní skupině K je p ítomen aŽ 10. den, Zatímco ve Sle-
dované skupině P je stupu otoku vyznamÍIě nenulovy
jtžv 5. a7. dni sledování.

Veškeré vypočty byly provedeny V programu Statis-
tica verze 5.0.

DISKUSE

osteosyntéza dIolh1 ch kostí patŤí mezi nejčastější
vykony na traumatologickych a ortopedickych praco-
vištích všech rirovní. Zpťrsob provedení tohoto operač-
ního záWoku a následná pooperační léčba je tedy roz-
hodující pro rispěšnost kaŽdého pracoviště. Jedním
z faktor , ktery mt e nepÍiznivě ovlivnit fináIní vysle-
dek osteosyntézy je prolongovany potraumatick či po-
operační otok. omezení cirkulace otokem p ispívá ke
vzniku infekčních a tromboembolick1ich komplikací'
které prodlužuj í ho spital izacl, pacienta a zvy šuj í náklady
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na jeho léčbu. Nezvládnutelny potraumaticky či poope-
rační otok tkáni mt e byt p íčinou ireverzibilních is-
chemic( ch změn, které mohou bytzv|áště kritické, pro-
bíhají-li v uzav eném fasciálním prostoru (compartment
syndrom) a mohou pak vy stitaŽv invaliďizaci pacienta,
čímž mťrže byt celkovy efekt operačního vykonu zcela
ztracen.

Vysledky námi provedeného sledování dokazují,
stejně jako citované práce našich i zahtantčních autor ,

jednoznačně pozitivní vliv systémové enzymoterapie na
ristup otokri doprovázejících traumata azánét. Byla pro-
kázána i statistickávyznamnost Zrychlení stupu otok
u našich pacient léčenych Phlogenzymem@ oproti sku-
pině kontrolní, kde jsme používali klasickou antiede-
mat zní léčbu.

Antiedemat zni a antiflogistické činky proteolytic-
kych enzymri užívanych v preparátech pro Systémovou
enzymoterapii (zejména bromelainu, papainu, trypsinu
a chymotrypsinu) jsou dlouho známé a vyzkum se k nim
opakovaně vrací (4,3I). V modelovych experimentech
na zvíÍatech (31) byl Znovu aktuálně prokázán nejen
antiedemat zni, ale i edémprotekční vliv některych pro-
teináz. Dále byl prokázán vliv na metabolismus kyse-
liny arachidonové, degranulaci mastocytťl a uvol ování
histaminu, tedy na rizné stupně zánětlivého děje. Me-
chanismy ričinkri proteináz dosud nejsou kompletně ob-
jasněny, ale stále p ibyvá novych poznatkri, které pro-
kazují nap . vliv na expresi určitych adhezních molekul
a jejich receptorťr či metabolismus cytokinťr, které vy-
znamné participují v procesu zánětu (23,30).

zÁvĚn

V naší práctjsme se p esvědčili, že systémová enzy-
moterapie mťrže svymi ričinky vyznamně ovlivnit dri-
sledky urazové chirurgie. Jednoduché podávání per os,
efektivní redukce otokri a tím urychlené hojení, antiflo-
gisticky a analgetick1 ričinek - to vše oprav uje použití
této léčebné metody alzeji doporučit jako sučást kom-
plexní léčby v traumatologii jakp i konzervativních, tak
p i operačních postupech.
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