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Nowoczesne opatrunki
przyśpieszające gojenie się
ran i owrzodzeń
Rana jest to przerwanie ciągłości tkanek, spowodowane czynnikiem
uszka dza ją cym [1]. Ra na mi prze wle kły mi okre śla się: od le ży ny,
owrzodzenia żylne, owrzodzenia cukrzycowe (zespół stopy cukrzycowej), a także owrzodzenia nowotworowe[2]. Podstawowym elementem terapii każdej rany jest opatrunek. Obecnie na rynku oferowana jest szeroka gama opatrunków, charakteryzujących się unikalnymi właściwościami.
Przykładem nowoczesnych opatrunków
są hydrokoloidy. W ich skład wchodzą najcześciej: karboksymetyloceluloza, żelatyna,
pektyny, hydropolimery oraz hydrofobowy
poliizobutylen. Istotą działania opatrunku jest
zapewnienie wilgotnego środowiska w obrębie rany. Hydrokoloid wiąże wodę oraz pochłania wysięk. Wilgotne środowisko umożliwia szybką proliferację keratynocytów i naskórkowanie rany.
Problem leczenia ran przewlekłych staje
się coraz większy z uwagi na starzenie się
społeczeństw, a co za tym idzie – zwiększenie ilości chorych z ranami przewlekłymi, będącymi konsekwencją ich chorób współist-

niejących. W związku z tym trwają liczne badania kliniczne, sprawdzające skuteczność
dostępnych na rynku opatrunków. Wyniki
niektórych badań i metaanaliz przedstawiono
w niniejszej publikacji.
Wprowadzenie
Rana to przerwanie ciągłości tkanek,
spo wo do wa ne czyn ni kiem uszka dza ją cym [1]. Ra ny ostre po wsta ją naj czę ściej
w wyniku urazu mechanicznego, termicznego czy też zabiegu operacyjnego[1]. Rany
przewlekłe tworzą się wówczas, gdy dojdzie do zaburzenia procesu gojenia[3]. Rana-
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mi przewlekłymi określa się: odleżyny,
owrzodzenia żylne, owrzodzenia cukrzycowe (zespół stopy cukrzycowej), a także
owrzodzenia nowotworowe[2]. Owrzodzenie przewlekłe to każda rana przewlekła
(bez względu na jej etiologię), w której,
w wyniku rozpadu zmienionych chorobowo (martwiczych) elementów, dochodzi
do powstania ubytku i odkrycia żywej tkanki w postaci krateru[4,5].
Podstawowym elementem terapii każdej rany jest opatrunek. Przez wieki udoskonalno technikę i materiały stosowane na ranę,
a poszukiwaniom tym przyświecała idea
zmniejszenia powikłań i przyspieszenia gojenia rany[6]. Celem gojenia rany jest jak najszybsze pokrycie jej powierzchni naskórkiem[7]. Hipokrates stosował opatrunki z wilgotnych liści[8]. Koncepcja „Ojca medycyny”,
dotycząca stosowania wilgotnego środowiska w ranie, okazała się słuszna i poparta została badaniami naukowymi[9,10]. W 1979 roku przez Turnera zostały określone cechy
idealnego opatrunku. Turner zwrócił uwagę
na istotność zapewnienia wilgotnego środowiska w ranie przy jednoczesnym wchłanianiu wysięku i utrzymywaniu odpowiedniego
pH. Ponadto opatrunek powinien zapewniać
fizyczną ciągłość rany, chronić przed infekcją
oraz być przepuszczalny dla powietrza. Istotnym elementem pielęgnacji rany jest stymulacja ziarninowania oraz rozpuszczanie włóknika. Co więcej, opatrunek powinien być hipoalergiczny, tani i łatwy w zakładaniu oraz
zdejmowaniu[11].
Obecnie na rynku oferowana jest szeroka gama opatrunków, charakteryzujących się
unikalnymi właściwościami. Idealny opatrunek nie został jeszcze stworzony, dlatego
ważne jest umiejętne dobieranie opatrunku
do potrzeb rany i pacjenta. Firmy oferują
różne
rodzaje
opatrunków,
które
podzielono na główne grupy: hydrożele, hydrokoloidy, opatrunki alginianowe, pianki
i folie poliuretanowe[11]. W doborze prepara-

tu należy zwracać uwagę na: obecność infekcji, ilość wysięku i głębokość rany. W 2015
roku opublikowano algorytm wyboru opatrunku w leczeniu ran przewlekłych[12]. W poniższym opracowaniu zreferowano główne
cechy opatrunków hydrokoloidowych oraz
przedstawiono wyniki najnowszych badań
nad skutecznością tych produktów.
Opatrunki hydrokoloidowe, historia,
wskazania do stosowania
Pierwsze opatrunki hydrokoloidowe zostały stworzone na początku lat osiemdziesiątych XX wieku[13]. Obecnie w ofercie firm
farmaceutycznych znajdujemy preparaty
w formie plastrów, a także żele hydrokoloidowe i pudry do rozpuszczania w wodzie.
Opatrunki mogą być stosowane na rany
przewlekłe z małą ilością wysięku. Przeciwskazane jest przykładanie opatrunku do ran
pokrytych włóknikiem, zainfekowanych oraz
z dużą ilością wysięku[14]. Dobre rezultaty
przynosi stosowanie hydrokoloidów na odleżyny I stopnia lub też przyklejanie opartunku w miejsca o największym nacisku podłoża, celem przeciwdziałania odleżynom[15].
Hydrokoloidy są z powodzeniem stosowane
na rany oparzeniowe[13,16]. Opatrunki hydrokoloidowe mogą być używane także na odciski i modzele. Nowe zastosowanie dla tego typu preparatów znaleziono po wprowadzeniu niektórych leków przeciwnowotworowych, których działaniem niepożądanym
jest nadmierne rogowacenie dłoni i stóp,
opisywane jako hand-foot syndrome[17]. Najczęściej wyżej wymienione powikłanie występuje po zastosowaniu sorafenibu, kapecytabiny i decytabiny[17-19].
Skład i działanie opatrunków
hydrokoloidowych
W skład preparatów hydrokoloidowych
wchodzą najcześciej: karboksymetylocelulo-
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za, żelatyna, pektyny, hydropolimery oraz
hydrofobowy poliizobutylen.
Hydrokoloidy to biopolimery o dużej
masie cząsteczkowej, przekraczającej 100
kD. Cząstki polimerów przyłączają wodę
przy pomocy wiązań wodorowych, tworząc
roztwór o bardzo wysokiej lepkości, czyli
żel. Hydrokoloidy to substancje białkowe
lub polisacharydowe. Hydroksymetyloceluloza stosowana jest jako nośnik lekowy,
m.in. do zawieszania substancji aktywnych
w preparatach donosowych. Posiada właściwości bioadhezyjne, zapewnia przedłużone
uwalnianie substancji czynnych (w przypadku
opatrunków mogą to być cząstki tlenku cynku czy srebra)[20]. Żele zawierające sól sodową karboksymetylocelulozy charakteryzują
się korzystnymi właściwościami aplikacyjnymi. Dodatek glikolu propylenowego zwiększa twardość żelu[20]. Pektyny obniżają pH,
przyspieszając gojenie, natomiast żelatyna
dodatkowo spowalnia procesy wchłaniania
wysięku, umożliwiając utrzymywanie opatrunków przez kikla dni. Poliizobutylen jest
polimerem o wysokiej odporności na kwasy,
zasady, alkohole i fenole. Charakteryzuje się
wysoką elastycznością, przez co tworzy gumową warstwę chroniącą wnętrze rany
przed działaniem czynników zewnętrzych[21].
Istotą działania opatrunku jest zapewnienie wilgotnego środowiska w obrębie rany.
Hydrokoloid wiąże wodę oraz pochłania
wysięk, co przyczynia się do zmniejszenia
ilości metaloproteinaz i mediatorów zapalnych w ranie. Wysięk zawiera substancje niszczące płytkowy czynnik wzrostu, produkowane przez fibroblasty białka macierzy zewnątrzkomórkowej, uniemożliwiając migrację keratynocytów do wnętrza rany[22]. Opatrunki charakteryzują się kwasowym pH, co
zmniejsza ryzyko infekcji bakteryjnej. Wilgotne środowisko zapobiega wysuszaniu nowo
powstałego naskórka, umożliwiając szybką
proliferację keratynocytów i naskórkowanie
rany. Ponadto znajdująca się w opatrunku
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woda wspomaga oddzielanie się martwych
tkanek pokrywających ranę poprzez ich nawodnienie i macerację. Niewątpliwą zaletą
opatrunku jest również zapewnienie odpowiedniej temperatury, przyspieszającej gojenie się tkanek oraz cyrkulacji powietrza przez
błonę półprzepuszczalną[13]. Podsumowując
dostępną literaturę na temat efektywności
klinicznej opatrunków hydrokoloidowych
można stwierdzić, że: nie wszystkie opatrunki mają takie same składniki i sposób działania, różnice w budowie opatrunków mogą
powodować różne efekty kliniczne, nie
wszystkie mają takie same wskazania i instrukcje stosowania. Ponad 90% opublikowanych danych na temat bezpieczeństwa
i efektywności opatrunków hydrokoloidowych jest oparte na badaniach opatrunku
Granuflex® lub DuoDerm®[23].
Dodatkowo opatrunki są dostępne także
w formach profilowanych, aby idealnie
przylegały do różnych okolic ciała, np. kości
krzyżowej, pięt czy łokci, chroniąc te okolice przed powstaniem odleżyn. W niektórych opatrunkach zastosowano systemy
„sygnalizacji zmiany opatrunku”, co ma ułatwiać chorym ocenę stanu plastra i potrzeby
jego zmiany.
Inne rodzaje opatrunków
Na rynku dostępna jest szeroka gama
różnych opatrunków, w tym produkty będące hybrydą różnych rodzajów opatrunków.
Alginiany, czyli opatrunki zawierające sole sodowe i wapniowe kwasu alginowego,
dzięki wymianie jonów umożliwiają absorpcję dużej ilości płynu oraz przekształcenie go
w żel[24]. Opatrunki poliuretanowo-piankowe
są również dedykowane dla ran z dużą ilością wysięku. W przeciwieństwie do
opatrunków absorpcyjnych, mogących
upośledzać gojenie rany, te preparaty
stymulują jej ziarninowanie i gojenie[25,26].
W przypadku ran zakażonych, z dużą ilością

wysięku i martwicą, sprawdzą się opatrunki
absorpcyjne, zawierające węgiel aktywowany, wiążący bakterie oraz pochłaniający nieprzyjemny zapach. Podobnymi właściwościami charakteryzują się hydrowłókna, które
w kontakcie z wilgocią przybierają formę żelu, zatrzymując jednocześnie bakterie[11].
Alternatywą dla zastosowania opatrunku
hydrokoliodowego są hydrożele. Mają one
bardzo podobne wskazania, przy czym są pomocne w terapii ran u pacjentów z reakcjami
nadwrażliwości na składniki hydrokoloidów.
Ostatnią grupą opatrunków są błony półprzepuszczalne. To cienkie opatrunki poliuretanowe, których główną funkcją jest
ochrona rany przed wtórnym nadkażeniem
oraz ochrona mechaniczna skóry narażonej
na uraz. Błony półprzepuszczalne stanowią
doskonały opatrunek na drobne otarcia i powierzchowne rany[11].
Wyniki badań klinicznych
z zastosowaniem opatrunków
hydrokoloidowych
Problem leczenia ran przewlekłych staje
się coraz większy z uwagi na starzenie się
społeczeństw, a co za tym idzie – zwiększenie ilości chorych z ranami przewlekłymi, będącymi konsekwencją ich chorób współistniejących. W związku z tym trwają liczne badania kliniczne, sprawdzające skuteczność
dostępnych na rynku opatrunków. Wyniki
niektórych badań i metaanaliz przedstawiono w niniejszej publikacji.
W badaniu Vasenoona wykazano wysoką skuteczność stosowania hydrożelu pod
opatrunkiem z pianki[27].
Terapia wyprysku atopowego u dzieci
jest dużym wyzwaniem dla lekarza. Przewlekły świąd prowadzi do drapania i pocierania, czego efektem mogą być przeczosy
i wtórne nadkażenia skóry. Ponadto na
możliwości terapeutyczne wpływa również
częsta niechęć rodziców do stosowanie

kortykosteroidów. Zastosowanie opatrunków hydrokoloidowych może w takiej sytuacji być skuteczną alternatywą i/lub uzupełnieniem dla wielu leków miejscowych.
W badaniach Rademaker[28] już w przeciągu
kilku godzin od zastosowania opatrunków
hydrokoloidowych zanotowano wyraźną
poprawę w zakresie świądu i bolesności
skóry w przebiegu wyprysku atopowego
u dzieci. Remisja objawów w miejscu aplikacji opatrunków hydrokoloidowych była obserwowana przez 3 miesiące.
Opatrunki hydrokoloidowe mogą być
również bardzo skuteczną formą terapii
w prewencji keloidów. W badaniu Park
i Chang[29], prowadzonym na 80 pacjentach,
stwierdzono, że opatrunki hydrokoloidowe
są skuteczną metodą prewencji powstawania keloidów w okolicy małżowiny usznej.
W powyżej wspomnianych badaniach uzyskano poziom wiarygodności III według
EBM.
Opatrunki hydrokoloidowe odgrywają
również niebagatelną rolę w gojeniu ran
zlokalizowanych w obrębie skóry wrażliwej, delikatnej. Delikatność czy wrażliwość
skóry może wynikać m.in. z zaawansowanego wieku pacjenta, uszkodzeń posłonecznych skóry i ścieńczeń, związanych
z przewlekłym stosowaniem glikokortykosterydów miejscowych. W badaniach Mazzurco i Krach[30] wskazuje się na wiele zalet
tego typu opatrunków: są skuteczne w szeregu uszkodzeń skóry, takich jak owrzodzenia, rany chirurgiczne, miejsca pobrania
przeszczepu, niektóre oparzenia, mogą
być optymalizowane powierzchniowo do
każdej rany poprzez proste przycięcie nożyczkami, mocno przylegają do rany, nie
po wo du jąc jed no cze śnie jej uszko dzeń
i nie zwiększając ryzyka infekcji[30].
Dobrze udokumentowana jest również
skuteczność opatrunków hydrokoloidowych
w leczeniu przewlekłych ran pooperacyjnych w obrębie kolana i stawu biodrowego.

42

Opatrunki te pomagają w zapobieganiu nie
tylko powierzchowniowym zakażeniom
miejsca operowanego (SSSI), ale także
zmniejszają ryzyko powstania pęcherzy u pacjentów poddawanych zabiegom ortopedycznym kończyn dolnych[31].

rozwój farmakoterapii oraz innych dziedzin
medycyny może spowodować rozszerzenie
dotychczasowych wskazań do stosowania
opatrunków hydrokoloidowych.

Leczenie powikłań skórnych
po immunologicznych lekach
przeciwnowotworowych
Terapia przeciwnowotworowa przeżywa swój renesans dzięki wprowadzeniu leków biologicznych. Są to skuteczne preparaty, które zwiększają całkowite przeżycie
pacjentów nowotworowych, przy czym odnotowywane są liczne skórne reakcje polekowe, takie jak: drobnoplamista wysypka,
zmiany trądzikopodobne i hyperkeratoza.
W terapii „reakcji dłoniowo-stopowej” (handfoot skin reaction) znalazły zastosowanie opatrunki hydrokoloidowe zawierające w swoim
składzie ceramidy. Okazały się one bardzo
skutecznym środkiem zmiejszającym postęp
choroby. W randomizowanym badaniu prowadzonym przez Shinohara udowodniono
wyższość stosowania opatrunków hydrokoloidowych w porównaniu z 10% kremem
mocznikowym. Do badania włączono pacjentów z rozsianym rakiem nerki leczonych
sorafenibem[32].
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