dermatologia
dr n. med. Zofia Gerlicz-Kowalczuk
Zakład Psychodermatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska

Nowoczesne opatrunki
hydrowłókniste w leczeniu ran
Raną nazywa się każde naruszenie naturalnej ciągłości tkanek
z pierwotnym uszkodzeniem skóry. Rana może powstawać z różnych
przyczyn, m.in. z powodu urazów przypadkowych, interwencji
chirurgicznych lub na skutek zaburzeń chorobowych. W warunkach
idealnych czas gojenia się rany powinien mieć przebieg linearny
i prowadzić do pokrycia ubytku skórnego. Niegojące się rany
przewlekłe mają jednak zupełnie odmienną dynamikę z powodu
zachodzących równocześnie procesów patologicznych: wysięku,
zakażania, niedokrwienia, schorzeń dodatkowych (np. cukrzyca).
Z tego powodu mogą wymagać różnego podejścia terapeutycznego[4,5].
Nowoczesne leczenie ran i ubytków
skóry obecnie opiera się na efektywnych opatrunkach, które nie tylko utrzymują prawidłowe środowisko gojenia się ran i stymulują
prawidłowe procesy komórkowe, ale również są łatwe w użyciu, nawet dla osoby niewprawionej w technikach pielęgniarskich[3].
W 1962 roku, na łamach prestiżowego
czasopisma naukowego „Nature”, urolog
G. Winter przedstawił badania wykazujące,
że proces naskórkowania jest aż dwukrotnie
efektywniejszy i szybszy w środowisku
wilgotnym uzyskanym dzięki zastosowaniu
opatrunków[8]. Odkrycie to dało początek
dynamicznemu rozwojowi opatrunków
okluzyjnych. Pierwotnie stosowano opatrunki
nieprzepuszczalne dla wilgoci wykonane
z polipropylenu, poliestru czy polietylenu
(nazywane obecnie I generacją opatrunków).
Zauważono jednak, że sprzyja to niekorzystnemu gromadzeniu się płynów ustrojowych

w obrębie rany, co powoduje namnażanie
drobnoustrojów i rozwój zakażeń. Z tego
powodu w drugiej połowie XX w. na rynku
pojawiły się opatrunki II i III generacji, które
szybko zyskały popularność[7].
Szeroka gama opatrunków aktywnych zapewnia optymalne warunki gojenia, podobne
do tych, które obserwuje się w trakcie prawidłowego procesu naprawczego tkanek. Jednymi z częściej stosowanych w leczeniu ran
przewlekłych są opatrunki hydrowłókniste,
które zbudowane są z karboksymetylocelulozy. Charakteryzują się optymalnym utrzymywaniem środowiska dla gojącej się rany o nasilonym oraz umiarkowanym wysięku[10]. Stopień absorpcji wysięku jest tutaj zależny od wybranego opatrunku i różni się między opatrunkami różnych producentów. Najbardziej znane i przebadane pod względem bezpieczeństwa i efektywności opatrunki hydrowłókniste
wchłaniają wydzielinę z rany do wnętrza
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włókien, żelują i zamykają w strukturze wysięku wszystkie jego niekorzystne składniki.
Zapewnia to też izolację bakterii od łożyska rany, a równocześnie pozostała części opatrunku pozostaje sucha i aktywna. Jak wiadomo,
najczęstszym problemem w trakcie gojenia się
ran zarówno ostrych, jak i przewlekłych, jest
właśnie ryzyko nadkażenia i rozwoju infekcji,
często hamujące lub uniemożliwiające dalszy
proces zabliźniania się rany[2]. Dzięki nowoczesnym opatrunkom ryzyko to jest zmniejszone.
Dodatkowe wbudowanie w opatrunek jonów
srebra (stosowanych między innymi w opatrunkach hydrowłóknistych) lub rzadziej węgla
aktywowanego, jodu czy miodu Manuka (stosowane w innych opatrunkach) wzmaga działanie przeciwbakteryjnie[1]. Badania prowadzone w ostatnich stuleciach potwierdziły silne
właściwości antyseptyczne srebra wobec
mikroorganizmów, w tym Streptococcus,
Pseudomonas, Escherichia, Staphyloccocus
aureus, najczęściej spotykanych w przypadku
nadkażenia rany. Stosowanie takich opatrunków zawierających substancje antybakteryjne
wskazane jest w momencie stwierdzenia aktywnego zakażenia miejscowego i nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Po tym okresie
powinno się dokonać oceny stanu rany i, jeśli
jest zdecydowana poprawa, należy wrócić do
opatrunku podstawowego. Jeśli poprawa stanu rany wymaga jeszcze działania bakteriobójczego i producent dopuszcza dłuższe stosowanie opatrunków ze srebrem jonowym,
można rozważyć dłuższą terapię[11].
Ponadto opatrunki hydrowłókniste nie
przywierają do łożyska rany, dzięki czemu
nie traumatyzują tkanek w trakcie stosowania
oraz zmiany opatrunku[9]. Należy również
zaznaczyć, że nowoczesne opatrunki charakteryzują się bardzo niskim stopniem alergizacji, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo
ich stosowania[3,6]. W piśmiennictwie dowodzi się, że opatrunki hydrowłókniste sprzyjają formowaniu się ziarniny, a tym samym zabliźnianiu się ran[4,5].

Postępowanie miejscowe z raną w procesie leczenia opatrunkami powinno naśladować wszystkie etapy fizjologicznego procesu gojenia, odpowiadając naturalnym
fazom gojenia. Obejmują one oczyszczenie
ran z martwiczych tkanek, kontrolę rany
przed zakażeniami, a także utrzymanie optymalnej wilgotności rany, a przez to stymulację naskórkowania i zabliźnienia tkanek[2].
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