
Hojení po operacích 

Kdo z nás se už někdy neporanil? Při běžné činnosti v domácnosti, na zahrádce, na 
pracovišti nebo při sportu? Každá operace je vlastně „plánovaným" poraněním. 
Rozdíl je jen v tom, že rána při operaci vzniká nezbytným zásahem lékaře do 
organizmu, který nevyhnutelně poškodí některé tkáně a cévy. 

  

Zánět je přirozenou reakcí organizmu 

Na každé poškození reaguje naše tělo zánětem. Jde o obrannou reakci organizmu, 
jejímž hlavním cílem je odstranění poškozených tkání a náhrada tkání novou. Podílejí 
se na něm faktory zajišťující srážení krve, cévní a lymfatický systém a nejrůznější 
složky imunity. Po operaci probíhá tzv. reparativní (sterilní) zánět. Ideální je, když se 
poškození a jeho následky zvládnou co nejrychleji, když zánět proběhne jako akutní 
reakce a bez následků odezní. 

  

Proč se někomu rány hojí déle? 

Rychlost hojení do značné míry závisí na rozsahu samotné rány - déle bude trvat 
zhojení výměny kyčelního kloubu než např. rány po vytržení zubu u zubaře. Navíc se 
každý z nás hojí jinak. Někteří jedinci ale mají vyšší riziko výskytu pooperačních 
komplikací - jsou to hlavně diabetici a lidé obézní. K poruchám hojení přispívají cévní 
choroby (ateroskleróza, chronická žilní nedostatečnost), ale také nedostatečná 
funkce lymfatického systému. Rány se všeobecně hůře hojí s přibývajícím věkem. 

  

Co může hojení rány komplikovat? 

Pooperační rány obvykle doprovázejí otoky, krevní výrony a podlitiny, které mohou 
zpomalovat hojení a jsou také jednou z příčin bolesti. Závažnou komplikací bývá, 
pokud do rány proniknou bakterie, které způsobí infekci - pak je často nezbytné 
nasadit antibiotika. Každá rána se hojí jizvou. Především u plastických operací je pro 
výsledný kosmetický efekt důležité, aby byl vzhled pooperační jizvy co možná 
nejlepší. 

  

ENZYMY - ÚČINNÁ POMOC PO OPERACÍCH 

Pomoc při hojení ran 

Nezastupitelné místo v procesu hojení ran patří proteolytickým enzymům (enzymům 
štěpícím bílkoviny), které má každý z nás ve svém těle. Usměrňují průběh zánětu 
tak, aby proběhl co nejúčelněji a nejrychleji. V některých stresových situacích, ke 
kterým patří také operační zákroky, tyto tělu vlastní enzymy už nestačí. Je proto 
vhodné je podpořit dodáním enzymů (ječmen jich má víc jak 20) 

  



Jak působí enzymy? 

Podpůrná léčba enzymy urychluje vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin a 
zmírňuje bolest. Zkracuje dobu hojení, posiluje oslabenou imunitu a omezuje výskyt 
pooperačních komplikací, jako je hnisání rány nebo nadměrné jizvení. Pokud je při 
léčení pooperační rány nezbytné podávat antibiotika, enzymy  podporují průnik 
antibiotik do tkání a tím zvyšují účinek léčby. 

  

Co se přitom děje v organizmu? 

Enzymy obsažené zlepšují mikrocirkulaci (proudění krve v nejjemnějších 
vlásečnicích), která je důležitá pro dostatečné zásobení hojících se tkání kyslíkem a 
živinami. Zlepšují také odplavování metabolických zplodin z oblasti rány žilním 
systémem a lymfatickými cévami. Zejména dobrá funkce lymfatického systému v 
oblasti rány je důležitá pro dobré hojení, protože odvádí zplodiny, které mají větší 
molekuly a nemohou proto proniknout do žilního systému. 

  

Co udělat pro rychlé hojení po operaci? 

Podávání enzymů, které jsou obsaženy v Mladém ječmeni GW, tedy může být 
účinnou součástí komplexní pooperační péče, kterou lze významně urychlit ústup 
obtíží i zkrátit celkovou dobu hojení. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme-li 
užívat ječmen co nejdříve po operaci. Zejména u plánovaných operací je vhodné 
poradit se s operatérem, doporučuje se totiž zahájit podávání ječmene už před 
operací. 

  

 


