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Opatrunki hydrokoloidowe
w dermatologii estetycznej
Historia stosowania miejscowych kortykosteroidów pod opatrunkami
okluzyjnymi znana jest w medycynie od wczesnych lat 60. ubiegłego
wieku[1,2]. Liczne badania pokazały, że stosowanie steroidów pod
opatrunkami okluzyjnymi dawało lepsze rezultaty niż stosowanie ich bez
okluzji[3]. Dzięki aplikacji cienkiej błony po kilku dniach możemy
odtworzyć pojedynczą warstwę stratum corneum[4].
Od lat 60. opatrunki okluzyjne stosowane
były przez dermatologów w terapii uzupełniającej walkę z problemami łuszczycowymi
skóry oraz dermatozami reagującymi na steroidy. Pomimo to już na samym początku
odnotowano liczne reakcje niepożądane, jakie terapia kortykosteroidowa za sobą niosła.
Negatywne reakcje skórne oraz możliwość
hamowania nadnerczowego zależą od mocy
steroidu i jego zdolności penetracji, a co za
tym idzie – może być to kontrolowane przez
odpowiednie dawkowanie. Pot i woda pochodząca z procesu jej nieustawicznego parowania z powierzchni skóry akumulują się
pod opatrunkiem okluzyjnym, powodując
macerację skóry oraz jej podrażnienie, a nawet rozwój i proliferację mikroflory bakteryjnej oraz zmianę pH mikrośrodowiska[5].
Ulepszonym rozwiązaniem było zastosowanie opatrunków hydrokoloidowych
(HCD). Zmniejszyło to ryzyko wystąpienia
podrażnień skóry, kumulacji nadmiaru wody,
a także rozwoju mikroflory bakteryjnej.

Charakterystyczną cechą opatrunków hydrokoloidowych jest mała przepuszczalność
pary wodnej. Ta właściwość sprzyja nawilżeniu i samooczyszczeniu rany. Opatrunki te
zapewniają również izolację termiczną rany
oraz wchłaniają nadmiar wysięku. Jest on absorbowany przez składniki hydrofilowe, które
w wyniku pęcznienia tworzą żel wypełniający
jamę rany. Powstały żel działa fibrynolitycznie. Ponadto lekko zakwasza środowisko pod
opatrunkiem, co sprzyja napływowi makrofagów, ograniczeniu namnażania bakterii oraz
zwiększeniu aktywności litycznej enzymów.
Na skutek obniżenia pH oraz zmniejszenia
prężności tlenu pod opatrunkiem nasila się angiogeneza. Niskie ciśnienie sprzyja także tworzeniu się ziarniny, a optymalnie wilgotne środowisko ułatwia migrację komórek i naskórkowanie. Opatrunki hydrokoloidowe zmniejszają
ponadto dolegliwości bólowe związane z raną.
Jest to wynik m.in. obniżonego ciśnienia parcjalnego tlenu pod opatrunkiem, na skutek
czego zmniejsza się wytwarzanie prostaglan-
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dyny PGE2, odpowiadającej za zwiększanie
wrażliwości zakończeń nerwowych. Łagodzeniu bólu sprzyja także wilgotne środowisko,
które ogranicza stymulowanie zakończeń nerwowych. Ponadto opatrunki hydrokoloidowe
chronią przed czynnikami mechanicznymi (np.
tarciem), co także zmniejsza bolesność.
Już Fry w swych pracach wskazywał, że
przedłużona okluzja powoduje odbudowę
warstwy ziarnistej naskórka[8]. Te założenia zostały później rozwinięte także przez Fishera
i Maibacha[9]. Z kolei Shore[10] wskazał w podsumowaniu na kliniczne na stosowanie Band Aid
w usuwaniu łuszczycowych płytek na łokciach.
Jednocześnie Gottleib dowiódł, że łuszczyca w fazie aktywnej traktowana preparatem Actiderm po dwóch tygodniach zostaje
znacząco zredukowana[12].
Wollina zademonstrowała w swych badaniach, że plastyczne nabłonki okluzyjne redukują migrację keratynocytów od pierwotnej warstwy w łuszczycowej epidermie[13]. Późniejsze
badania potwierdziły także, że przedłużona,
5-dniowa aplikacja Elastoflex przewyższała klinicznie krótką okluzję w leczeniu ustabilizowanych i rozległych stanów łuszczycowych.
Przeprowadzone badania zastosowania
hydrokoloidowych opatrunków doprowadziły ConvaTec do wniosku, że opatrunki te
mogą być używane oddzielnie lub łącznie
z miejscowym kortykosteroidem, by wzmacniać dostarczenie steroidów, ale w obydwu
przypadkach zaobserwowano zbawienne
funkcje magazynowania nadmiaru wody.
Opatrunki hydrokoloidowe pozwalają na pozostawienie ich na skórze przez kilka dni i powtórną aplikację po kilku dniach przerwy. Zaletą takiego leczenia jest możliwość stosowania słabszych steroidów, a skuteczność leczenia porównywalna jest z codzienną aplikacją
silnych kortykosteroidów bez okluzji.
Wewnętrzna warstwa opatrunków hydrokoloidowych zbudowana jest z samoprzylepnej substancji zawierającej karboksymetylocelulozę, pektynę, żelatynę (zawie-

szonych w poliizobutylenie i elastomerycznych polimerach). Od strony zewnętrznej
znajduje się cienka warstwa – najczęściej
pianka (gąbka) lub błona poliuretanowa.
Tego typu opatrunki są w stanie absorbować pewne ilości wody, zarówno w postaci
cieczy, jak i pary wodnej, bez utraty integralności. Absorpcja wody jest szczególnie szybka, co
pozwala akumulować pot, oraz wysięk, jak
również bakterie. Następnie powierzchnia nawilżenia rozprasza się na całą powierzchnię
skóry pod opatrunkiem. Powoduje to zatrzymanie proliferacji bakterii. Badania przeprowadzone przez Lilly i Lawrence pokazują, że, porównując z grupą kontrolną, Actiderm hamował proliferacjię bakterii nawet do 96 godzin.
W podsumowaniu tego, co dotychczas zostało powiedziane, należy stwierdzić po pierwsze, że opatrunki hydrokoloidowe, tj. Actiderm
oraz DuoDerm (znany w Polsce pod nazwą
Granuflex) redukują łuskę łuszczycową i stwardnienie naskórka. Połączenie opatrunku okluzyjnego Actiderm z hydrokortyzonem jest
znacznie bardziej efektywne aniżeli dipropionian beta-metazonu czy klobetazol, czyli silne
steroidy, stosowane bez okluzji. Także badania
van de Kerkhofa[15] potwierdzają, że zastosowanie opatrunku DuoDerm znacząco redukuje wszystkie parametry łuszczycowe. Podkreśla
się także, że opatrunki hydrokoloidowe mogą
pozostawać dłużej niż klasyczne opatrunki, nie
powodując żadnych podrażnień. Jak zauważa
Langner, skuteczność stosowania terapii okluzyjnej jest porównywalna z działaniem silnych
kortykosteroidów. Zaś Stephen N. Friedman[16]
w swych obserwacjach przekonuje, że pozostawienie opatrunek DuoDerm przylepionego
na zmianie łuszczycowej na 3 tygodnie skutkuje wyleczeniem zmiany skórnej. Shore[17] natomiast wskazuje, że hydrokoloidowe opatrunki
są bardziej efektywne od miejscowo podanych
środków zmiękczających i mniej okluzyjnych
opatrunków.
Friedman wymienia także liczne pozytywne efekty terapią okluzyjną hydrokoloi-
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dów. Poprzez wilgotność oraz nawilżenie
stratum corneum okluzja z opatrunkami może
powodować rozwój parakeratozy i ułatwiać
złuszczenie poprzez rozluźnienie połączeń
między korneocytami.
Zastosowanie hydrokoloidów potwierdzono również w dziedzinie chirurgii oparzeniowej. Z badań wynika, że aż 80% ofiar
oparzeń termicznych to dzieci. Oparzenia te
bywają przyczyną zgonów dzieci, jak dowiedziono w artykule będącym pracą zbiorową
polskich lekarzy[19]. Wypracowanie odpowiednich technologii farmakologicznych leczenia
oparzeń u dzieci jest więc bardzo istotne. Najważniejszym zadaniem opatrunku będzie zatem odtworzenie naturalnej warstwy stratum
corneum. Dzięki utrzymaniu odpowiedniego
poziomu nawilżenia opatrunki hydroikoloidowe skracają czas gojenia się ran. Kolejną znamienną cechą jest regulacja poziomu pH,
dzięki któremu zostaje pobudzona aktywność
endogenna oraz migracja granulocytów wielojądrzastych, co z kolei powoduje stymulację
neoangiogenezy. Tak jak wcześniej wspomniano, opatrunki hydrokoloidowe pobudzają także mikrokrążenie, wpływając na aktywność fibroblastów i keratynocytów, co z kolei
wpływa na ich dalszą proliferację.
Jednym z opatrunków hydrokoloidowych
dostępnych w Polsce jest Granuflex produkowany przez firmę ConvaTec. Produkt ma postać płytek. W jego skład wchodzą cząsteczki
żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy. Wszystkie te trzy składniki są zastosowane
w równych stężeniach (20%), zapewniając
efektywność działania plastrów. Są one połączone z 40-proc. poliizobutylenem sodowym,
dzięki czemu zwiększona jest zdolność wchłaniania wysięku z rany. Produkty parowania
i przesiąkania w kontakcie ze składnikami opatrunku przekształcają się, uzyskując żółtawe zabarwienie. Dzięki żelowej strukturze proces
gojenia jest znacznie przyśpieszony, a procedura regeneracji może rozwijać się w sposób
dynamiczny. Opatrunek ten stwarza ciągłą ba-

57

rierę przed zabrudzeniem, produktami wydzielania czy też dostępem bakterii lub kolonizacji drożdżakowej[20]. Plastry hydrokoloidowe
mogą być także stosowane w leczeniu ran
oparzeniowych u dzieci. Doskonałym preparatem do tego jest Granuflex Extra Thin.
Dla osób aktywnych polecamy Granuflex
Extra Thin, który jest miękki i elastyczny i podąża za ruchem ciała. Granuflex Bordered zalecany jest do ran w trudnych do zaopatrzenia miejscach, narażonych na tarcie.
Opatrunki hydrokoloidowe są również
przydatne przy zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, zwłaszcza gdy dochodzi
do powikłań. Doświadczenia autorki wskazują na możliwość zastosowania Granuflex
Extra Thin u pacjentek, które zostały skierowane po nieprawidłowo wykonanym zabiegu depilacji laserowej. U pacjentek tych
w kilka godzin po zabiegu, na skutek zastosowania zbyt wysokich dawek promieniowania laserowego lub wykonania zabiegu
na skórze opalonej, doszło do powstania
oparzeń I, II, a nawet III stopnia. W ciągu kilku dni po zastosowaniu hydrokoloidu doszło
do całkowitego wygojenia ran, praktycznie
bez pozostawienia śladów na skórze.
Pragnę również zwrócić uwagę na dwa
przypadki pacjentek, które zgłosiły się z dosyć głębokimi, około 1-centymetrowymi ranami powstałymi po zabiegu depilacji laserowej wykonanej w miejscu, gdzie znajdował się tatuaż. Zabiegi te zostały wykonane
w gabinecie kosmetycznym. Przez brak doświadczenia lub małą wiedzę osoby wykonującej zabieg wiązka laserowa została zaabsorbowana przez ciemny pigment tatuażu, powodując w tym miejscu głęboką ranę.
Również w tych przypadkach został zastosowany Granuflex Extra Thin. Zmiana opatrunku zalecana była dwa razy w tygodniu.
W ciągu dwóch tygodni w obydwu przypadkach doszło do zagojenia rany. Niestety
po zagojeniu pozostały widoczne ślady
w postaci blizn, jednak powierzchnia skóry

była całkowicie wyrównana. Po wygojeniu
zalecono stosowanie plastrów silikonowych
w celu redukcji blizn.
Opatrunki hydrokoloidowe powinny
znajdować się w każdym gabinecie zajmującym się zabiegami flebologicznymi. Martwica,
która rzadko, ale jednak zdarza się po zabiegach skleroterapii, jest idealnym wskazaniem
do ich zastosowania. W tym przypadku należy jednak bezwzględnie pamiętać o dodatkowej kompresji leczonego miejsca. Również
wszystkie zabiegi laserowe, zarówno z użyciem laserów naczyniowych, jak i dużo głębiej działających laserów frakcyjnych, są obciążone ryzykiem powstania oparzeń i uszkodzeń skóry. Odpowiednio szybkie leczenie
z zastosowaniem opatrunków hydrokoloidowych zapobiega powstaniu blizn i przebarwień pozapalnych.
W zakończeniu należy stwierdzić, że hydrokoloidy stanowią nowoczesne opatrunki,
które przyspieszają proces gojenia ran i regeneracji naskórka. W porównaniu z opatrunkami
tradycyjnymi pacjent odczuwa większy komfort
podczas stosowania opatrunków hydrokoloidowych. Są przydatne nie tylko w leczeniu typowych ran owrzodzeniowych i oparzeniach,
ale mają szerokie zastosowanie w dermatologii, flebologii oraz medycynie estetycznej. Do-

broczynne efekty pozwalają na szybki powrót
do normalnych czynności życia codziennego,
zaś bezbolesność ich aplikacji oraz usuwania
wpływa na możliwość jego stosowania u osób
o wrażliwej skórze, a także i dzieci.
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