Kompleksowe rozwiązanie
w podciśnieniowej
terapii ran.

Chcesz wiedzieć więcej o terapii podciśnieniowej
w chirurgii jamy brzusznej?

Leczenie metodą otwartego brzucha to często jedyna szansa dla chorych
z najcięższymi schorzeniami jamy brzusznej, powikłaniami, stanami po zabiegach
operacyjnych. Metoda ta, a właściwie cała strategia leczenia, pozwoliła nie tylko
na olbrzymie zwiększenie przeżyć w tej bardzo trudnej grupie chorych,
ale również poprawiła jakość ich życia i większe szanse na powrót do
sprawności. Wiele czynników składa się na powstanie i ciągłe doskonalenie
koncepcji otwartego brzucha. Należą do nich na pewno coraz lepsze zrozumienie
patomechanizmów procesów gojenia, roli i miejsca żywienia dojelitowego,
odpowiednio prowadzonej farmakoterapii w ciężkich infekcjach i wiele innych
aspektów.
Nie można jednak nie docenić roli narzędzia, jakie mamy w walce o ratowanie
życia tych chorych. Narzędzia, które z jednej strony jest niezwykle proste
i uniwersalne, którego obsługa odbywa się w zasadzie intuicyjnie. Z drugiej
strony narzędzie to pozwala, jak rzadko które, na indywidualizowanie terapii
i dopasowanie jej do pacjenta, do jego niepowtarzalnej sytuacji anatomicznej
i przebiegu schorzenia.
Terapia podciśnieniowa, bo o niej oczywiście mowa, jest pewnego rodzaju
fenomenem w chirurgii. Mijają lata od wprowadzenia prostego w sumie
systemu, opartego o pompę ssącą, warstwę służącą do równomiernej dystrybucji
ciśnienia w ranie (czyli najczęściej po prostu gąbkę poliuretanową) oraz folii i portu
gwarantujących szczelność całości. Mijają lata a my tak naprawdę, mam czasem
wrażenie, jesteśmy wciąż na początku drogi, by poznać wszystkie możliwości tej
formy leczenia, by umieć wprowadzać ją we wciąż nowych wskazaniach, by
małymi modyfikacjami czynić wielkie kroki w jakości leczenia.
Nie ma chyba lepszego przykładu na efektywność i celowość terapii
podciśnieniowej niż leczenie metodą otwartego brzucha. Każdy
z problemów współwystępujących u tych chorych, jak bliskie położenie tzw. trudnej
stomii, ewenteracja, obecność przetoki czy przetok jelitowych nie tylko nie jest
przeciwskazaniem do jej stosowania, ale staje się jednym z powodów, by terapię
tę jak najszybciej wdrożyć. Pozwala ona na jednoczasowe kompleksowe
rozwiązanie szeregu zaburzeń w jamie brzusznej. Możemy uzyskać
szybkie zmniejszenie zakażenia, poprawę jakości tkanek, normalizację ciśnienia
śródbrzusznego, ułatwić zbliżanie powłok, wdrożyć żywienie dojelitowe dzięki
ograniczeniu lub skanalizowaniu wydzielania przez przetoki, możemy szybciej
zacząć rehabilitować chorych. Możemy naprawdę wiele, musimy tylko
wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje nam nowoczesna medycyna.
Leczenie metodą otwartego brzucha to wciąż trudna i wyboista droga.
Zastosowanie terapii podciśnieniowej nie daje gwarancji, iż podróż ta zawsze
zakończy się sukcesem. Jednakże po latach doświadczeń leczenia tych chorych,
nie wyobrażam sobie, by wybrać się w tę drogę nie zabierając ze sobą terapii
podciśnieniowej.
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System Vivano® w chirurgii jamy brzusznej
oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb.
Nowe urządzenie Vivano Tec:
®

Pro

Intuicyjny interfejs

Łatwa wymiana
zbiornika jedną ręka

Ułatwia ustawienia ciśnienia
w trybie ciągłym lub
przerywanym (zmiennym)
nawet w rękawicach
medycznych

Szybka wymiana zbiornika
jednym przyciskiem

Cicha praca
urządzenia2
Opatentowany niski
i nieuciążliwy odgłos pracy
urządzenia*

Łatwy w dezynfekcji1
Zaprojektowany tak, by umożliwić
łatwe czyszczenie i dezynfekcję
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33dB; potwierdzony poziom hałasu nie wywołujący zaburzeń snu wynosi 34.24 dB

Zestaw opatrunkowy Vivano Med Abdominal Kit
®

Vivano®Med Abdominal Foam
• Wspomaganie procesu ziarninowania3
• Łatwe dopasowanie do kształtu i wielkości rany4-11
oraz bezpieczne zdejmowanie opatrunku12
• Dwie perforowane pianki ułatwiające umieszczania
opatrunku w docelowym miejscu

Hydrofilm®
• Dobrze przylegający,
szczególnie wskazany przy
terapii podciśnieniowej
• Pewna bariera
przeciwbakteryjna13

Warstwa chroniąca
narządy wewnętrzne
• 	Ochrona narządów
i zapobieganie przywieraniu14
• Skuteczne odprowadzanie wysięku15
• Dobre przyleganie do opatrunku piankowego

Poznaj korzyści technologii “Multi Lumen“:
• Skuteczna redukcja wysięku16
• Precyzyjna kontrola aplikowanego ciśnienia
• Ograniczenie ryzyka niedrożności

Vivano®Med White Foam:
Zachowuje wilgotne środowisko oraz
chroni odkryte delikatne struktury

Atrauman® Silicone
Umożliwia delikatne usunięcie
opatrunku. Używany jako warstwa
kontaktowa przy zastosowaniu
systemu Vivano® 17,18

Vivano®Med Gel Strip:
Wspomaga szczelność
opatrunku w trudnych do
aplikacji miejscach

Asortyment uzupełniający

NPWT w Twojej praktyce
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Jakie są główne wyzwania związane z gojeniem się ran
w chirurgii jamy brzusznej?
Chirurgia jamy brzusznej wiąże się z licznymi wyzwaniami, do których należą leczenie otwartej jamy brzusznej1,
przetoki jelitowo-skórne2 oraz zapobieganie i leczenie zakażeń miejsca operowanego3
Podciśnieniowa terapia ran – Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) stworzona została jako opcja działania
w powyższych oraz innych przypadkach związanych z ingerencją chirurgiczną w obrębie jamy brzusznej.1

Jakie są cele NPWT w chirurgii jamy brzusznej?
Celem NPWT w chirurgii jamy brzusznej jest nie tylko leczenie ran ale także czasowe zamknięcie jamy brzusznej
(Temporary Abdominal Closure-TAC) w procedurach wymagających otwartej jamy brzusznej. NPWT powinno być
wówczas terapią z wyboru.1
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Mechanizm działania i korzyści NPWT1:
zmniejszenie wielkości rany poprzez zbliżanie jej krawędzi pod wpływem podciśnienia
przygotowanie łożyska rany
wspomaganie formowania tkanki ziarninowej
odprowadzanie wysięku w tym enzymów proteolitycznych hamujących proces gojenia
redukcja obrzęku śródmiąższowego
większy komfort pacjenta
zapobieganie i leczenie powikłań w miejscach operowanych a w tym zakażeń miejsca operowanego
		

(przy zamkniętych nacięciach chirurgicznych)

Korzyści ściśle związane z zabiegami na otwartej
jamie brzusznej:
wysoki wskaźnik i szybsze tempo zamknięcia rany1
ochrona odsłoniętych narządów1-4
odprowadzanie płynów: drenaż, kontrola wysięku z jamy brzusznej1,4,5
usuwanie cytokin prozapalnych6 i zakażonej treści z rany5
zapobieganie utracie wilgotności jelit1, retrakcji brzegów powięzi7, przywieraniu otrzewnej do powłok
		brzusznych6 i zakażeniom jamy brzusznej1
umożliwienie wielokrotnej kontroli stanu jamy brzusznej1
poprawa mobilności, funkcjonowania i jakości życia pacjentów8,4 oraz sprawowanej nad nimi opieki7
obniżenie zachorowalności i umieralności1,8,9

3

Zalecenia stosowania podciśnieniowego leczenia ran (NPWT)
w chirurgii jamy brzusznej
NPWT zalecane jest w chirurgii jamy brzusznej ze względu na szeroki zakres wskazań, w tym w leczeniu metodą
otwartego brzucha. Zalecane jest m.in.:
	
jako najbardziej skuteczna technika TAC (zastosowana niezależnie lub w połączeniu z użyciem dynamicznych
szwów chirurgicznych) wg. Bruhin i wsp. 2014 4,
	
jako postępowanie opcjonalne o niskim współczynniku powikłań wg. Apelqvist i wsp. 20171,
	
przy poważnych stanach i urazach z ranami jamy brzusznej wg. Kirkpatric i wsp. 2013
(The World Society of the Abdominal Compartment Syndrome)6

W oparciu o dowody Bruhin i wsp. 2014 opracowali ogólne zalecenia
dotyczące terapii podciśnieniowej NPWT stosowanej
przy otwartej jamie brzusznej.4
Należą do nich:
z awsze konieczne jest zastosowanie warstwy
pośredniej pomiędzy pianką a raną aby ochronić
odsłonięte narządy oraz zapobiec przywieraniu
	jako opatrunku należy używać specjalistycznego
zestawu opatrunkowego na bazie pianki
	płyn wewnątrzbrzuszny może być usuwany techniką
podciśnieniową
	zalecane jest ciśnienie stałe o wartości do -80 mmHg
(w przypadkach bardziej wrażliwych do -50 mmHG)
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Nasze zalecenia:
Vivano®Med Abdominal Kit
(zawierający warstwę do
ochrony narządów jamy
brzusznej
(Vivano®Med Abdominal
Organ Protection
Layer)

Porady dotyczące opatrywania ran
Ochrona brzegów rany
Na delikatną skórę w okolicy rany zaleca się używanie bariery ochronnej takiej jak warstwa hydrokoloidowa.
Poprawia to zasklepianie rany oraz chroni skórę przed zdzieraniem jej naturalnych warstw i zbyt mocnym
przywieraniem folii.
Nierówne brzegi rany
W przypadku ran w miejscach trudnych do aplikacji gdzie jej krawędzie sa nierówne i zasklepianie rany
jest utrudnione, zaleca się zastosowanie żelowych pasków (np. Vivano® Gel Med Strip) w celu łatwiejszego
zamykania i opatrywania rany.11
Duże, nierówne, anatomicznie trudne obszary ran
Czarna pianka (np. Vivano® Med. Foam) zazwyczaj łatwo dopasowuje się do kształtu i wielkości rany a dla
łatwiejszego kształtowania dostępna jest w formie perforowanej. W przypadkach ran w trudnych do aplikacji
miejscach zaleca się jednak połączenie jej z pianką białą, szczególnie w przypadku ran podminowanych,
tunelowych lub bardzo delikatnych.1

Używanie jednego urządzenia do dwóch ran.12,13
Na delikatną skórę w okolicy rany zaleca się używanie bariery ochronnej takiej jak
warstwa hydrokoloidowa. Poprawia to zasklepianie rany oraz chroni skórę przed
zdzieraniem jej naturalnych warstw i zbyt mocnym przywieraniem folii.
Zakładanie pomostu “foam bridge”12,13
	
Zabezpiecz zdrową skórę pomiędzy ranami przy użyciu Hydrofilm® lub w inny,
właściwy dla skóry sposób.
	Umieść Vivano®Med foam na obu ranach, następnie połącz je przy użyciu
dodatkowego kawałka pianki tak aby powstał pomost wzdłuż ochranianego
fragmentu. Wszystkie elementy piankowe muszą bezpośrednio do siebie
przylegać.
	Upewnij się, że Vivano®Tec port jest umieszczony centralnie na pomoście tak,
aby wysięk z jednej rany nie zakażał drugiej.
Technika ta może być również stosowana przy pojedynczych ranach,
kiedy potrzebne jest przeniesienie portu w inne miejsce ze względu na
bezpieczeństwo użycia lub komfort pacjenta.

Postępowanie przy przetokach
Widoczna przetoka powinna być odizolowana od reszty rany aby przekierować treść i ograniczyć zakażenie.4,14
Treść jelitowa może być przekierowana bezpośrednio do worka stomijnego lub za pomocą systemu odsączania,
zapobiegając tym samym rozszerzaniu się stanu zapalnego. W tym celu stosowane są różne techniki np.: technika
Pepe’a (polegająca na wycięciu otworu w czarnej piance, umiejscowieniu go nad przetoką, do której wsuwany
jest dren14,15), komin NPWT15 lub nasadka i worek stomijny4,16, gdzie NPWT może być jedyną metodą pewnego
zainstalowania worka.4

Technika Pepe’a

Technika kominowa

Zabezpieczanie przetoki za pomoc worka
stomijnego na nakładce
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Przy jakich wskazaniach w chirurgii jamy brzusznej można
stosować NPWT?*
1. Otwarta jama brzuszna:
	
Zabiegi na otwartym
brzuchu
		 - uraz jamy brzusznej
		 - posocznica brzuszna
		 - ostre zapalenie trzustki
Przeszczep narządu

2.	Powikłania w miejscach
operowanych SSO
(Surgical Site Occurrences):
	Zakażenia miejsca
operowanego (Surgical Site
Infection SSI)

3. Inne wskazania
Torbiel pilonidalna
Ropnie mnogie pach
	
Brzuszno-kroczna resekcja
odbytnicy (operacja Milesa)
Martwicze zapalenie powięzi

	
Powikłania wywołane
zastosowaną siatką
chirurgiczną
Rozstęp rany i wytrzewienie
Przetoka jelitowa
Zapobieganie SSO

* Szczegółowe informacje dotyczące wskazań w kolejnych rozdziałach.

Poznaj
poszczególne
wskazania
do NPWT
z systemem
Vivano®!
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Otwarta jama brzuszna
Wprowadzenie
Leczenie otwartej jamy brzusznej uznawane jest w chirurgii za jedno z największych wyzwań. Technika otwartego
brzucha jest jednym z narzędzi ratujących życie1,2. Stosowana jest w wielu przypadkach związanych z podwyższonym
ciśnieniem śródbrzusznym (IAP), które w konsekwencji może prowadzić do nadciśnienia śródbrzusznego (IAH).
W przypadku gdy jama brzuszna obarczona jest ryzykiem IAH i nie pozostanie otwarta może dojść do
zespołu cieśni śródbrzusznej (ACS)3, który powoduje niedokrwienie i martwicę powięzi brzusznej4. Technika otwartego
brzucha stanowi także rozwiązanie, gdy wymagana jest rewizja jamy brzusznej na przykład z powodu brzusznych powikłań
septycznych4.
Przy otwartym brzuchu stosuje się czasowe zamknięcie jamy brzusznej (TAC). NPWT jest istotną opcją przy leczeniu
otwartego brzucha, która spełnia wymagania TAC oraz wykazuje niski współczynnik powikłań.4

Główne cele NPWT jako techniki TAC:4
Zapobieganie zakażeniu jamy brzusznej
Zapobieganie wysuszaniu tkanki jelit
Ochrona narządów jamy brzusznej przed wytrzewianiem i urazami mechanicznymi

NPWT jako technika TAC oferuje korzyści kliniczne5,7 oraz ekonomiczne7
W roku 2005 multidyscyplinarna grupa ekspertów opracowała wytyczne dt. leczenia otwartego brzucha,
w których porównała NPWT z innymi rozwiązaniami terapeutycznymi dla TAC.5
Według wspólnie opracowanego stanowiska, NPWT jest doskonałą techniką leczenia otwartego brzucha, która
prowadzi do zbliżania się krawędzi rany, zmniejszania wielkości uszkodzenia ściany jamy brzusznej, usuwania i określania
płynu z jamy brzusznej, usuwania zainfekowanego materiału i potencjalnie usuwania substancji zapalnych, które
gromadzą się w jamie brzusznej w stanach zapalnych.
Kaplan i wsp. (2005) również przedstawili streszczenie zaobserwowanych korzyści różnych technik leczenia otwartej
jamy brzusznej w oparciu i na podstawie wcześniejszej pracy autorstwa Swan i Banwell (2004). W tabeli zestawiającej
analizowane techniki znalazły się: Bogota Bag, Wittman Patch, siatka protetyczna, metoda próżniowego opatrywania
oraz NPWT5. NPWT jako jedyna wykazywała korzyści we wszystkich porównywanych kategoriach a wśród nich znalazły
się: kontrola zawartości jamy brzusznej, doprowadzenie do zamknięcia skórnego i powięziowego, aktywne
odprowadzanie wysięku, kwantyfikacja utraty płynu transkomórkowego, wspomaganie ziarninowania oraz
kontrola infekcji.
Kolejne badanie przeprowadzone przez Banasiewicz i wsp. (2014) oceniło kliniczne i ekonomiczne korzyści zastosowania
NPWT w chirurgii jamy brzusznej7 i podsumowało, że NPWT:
Może obniżać śmiertelność
Poprawia efekty leczenia
Skraca czas hospitalizacji
Obniża całkowity koszt leczenia
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Badanie Banasiewicz et al. – Kalkulacja całkowitych bezpośrednich kosztów leczenia do momentu wypisu ze szpitala: liczba dni
antybiotykoterapii; liczba zabiegów chirurgicznych i przeciętny czas ich trwania; liczba dni w terapii NPWT/liczba zmian opatrunków;
całkowity czas leczenia; liczba powikłań klinicznych7

Wczesne rozpoczęcie terapii jest istotnym czynnikiem w skuteczności klinicznej I ekonomicznej.7

Najczęstsze wskazania wymagające zastosowania TAC:3
Uraz jamy brzusznej
Posocznica brzuszna
Ostre zapalenie trzustki

Przypadek kliniczny 1
Podciśnieniowe leczenie rozległego krwiaka zaotrzewnowego u
pacjenta po urazie mnogim
Voves J. Ostrava University Hospital, Ostrava, Czech Republic (Vivano® Spectrum 02 2016, p.12)
1

2

3

4

35-letnia kobieta z wieloma urazami po upadku z czwartego piętra budynku. Tomografia komputerowa wykazała pęknięcie wątroby i pęcherza,
złamania żeber, krwiak zaotrzewnowy, złamanie wyrostków poprzecznych kręgów od L1 do L5, pęknięcie miednicy oraz złamanie bliższego końca
kości udowej. Rewizja po pierwszym zabiegu chirurgicznym pokazała zwiększenie krwiaka zaotrzewnowego (fot.1), który poddano leczeniu
podciśnieniowemu (fot.2). Po 3 dniach od zastosowania NPWT, stan rany uległ znacznej poprawie (fot.3) możliwe było też częściowe założenie szwów
(fot.4). Zastosowano leczenie podciśnieniowe przez kolejne 2 dni. Po jego odłączeniu możliwe było całkowite założenie szwów. Rana zagoiła się bez
powikłań.
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Przypadek kliniczny 2
NPWT w leczeniu trzeciorzędowego zapalenia otrzewnej
Shlyapnikov S, Demko A, Batyrshin I. Djanelidze Science Research Institute for Emergency Care, St. Petersburg,
Russia (Vivano® Spectrum 02 2014, p.16)
1

2a

Zakładanie Vivano®Med
Abdominal Organ Protection Layer

3

2b

55-letni mężczyzna odniósł wielokrotne obrażenia jamy brzusznej w wyniku pobicia. Tydzień po chirurgicznym leczeniu obrażeń, pojawiły się objawy
rozlanego zapalenia otrzewnej. Rewizja potwierdziła wyciek i rozerwanie zespolenia, ropień do jamy otrzewnowej i dodatkowe perforowane wrzody
jelita cienkiego (fot.1). Konieczna była resekcja oraz rekonstrukcja zespolenia, zaszycie wrzodów oraz oczyszczenie jamy brzusznej. Zastosowano NPWT
(Vivano®) (fot. 2a,2b) co umożliwiło TAC i dalsze rewizje. Kolejny zabieg konieczny był w celu ileostomii z powodu ostrego wrzodu zespolenia. 10
dni po zastosowaniu Vivano® System, brak objawów zapalnych umożliwił zamknięcie powłok brzusznych (fot 3). Autorzy podsumowali zastosowanie
NPWT jako skuteczne, pomocne i bezpieczne leczenie metodą TAC przy powtórnej laparotomii trzeciorzędowego zapalenia otrzewnej.

Przypadek kliniczny 3
NPWT w leczeniu ostrego martwiczo-krwotocznego zapalenia trzustki
Velicescu C, Bulat C, Burcoveanu C, Blaj M. St. Spiridon Hospital, Iasi & University of Medicine and Pharmacy
”Gr.T.Popa” Iasi, Romania (Vivano® Spectrum 02 2016, p.8)
1

2a

Wnętrze jamy brzusznej zostało
zabezpieczone przez Vivano®Med Abdominal
Organ Protection

2b

U pacjenta w wieku 40 lat z ostrym stanem martwiczego, krwotocznego zapalenia trzustki rozwinął się zespół cieśni śródbrzusznej (fot. 1).
Po laparotomii, zastosowano zestaw brzuszny Vivano®Med (fot. 2a, 2b). Powtarzalne zmiany opatrunku jamy brzusznej spowodowały
natychmiastowy zanik zespołu cieśni, utrzymując jednocześnie stan aseptyczny w całej jamie otrzewnowej z zachowaniem czynności przewodu
pokarmowego i brakiem zespołu wewnątrz-brzusznego przywierania. Wniosek autorów był taki, że NPWT może być bezpiecznie stosowane w
wydłużonych przedziałach czasowych u pacjentów w stanach krytycznych z zespołem cieśni śródbrzusznej (normalnie 3−5 tygodni) bez powstawania
jakichkolwiek powikłań.
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Zagadnienia kluczowe
	
Celem techniki TAC jest ograniczenie skutków sepsy, IHA oraz powikłań wtórnych pojawiających się przy
zabiegach na otwartej jamie brzusznej.5
	
NPWT stanowi uznaną technikę czasowego zamknięcia jamy brzusznej o niskim wskaźniku
powikłań. Zalety NPWT potwierdzone zostały przez wyższe wskaźniki przeżywalności, mniejszą liczbę
przypadków przetok przewodu pokarmowego, znacznie szybsze tempo i wyższy wskaźnik zamykania ścian
jamy brzusznej i niższą liczbę wymaganych operacji.4
	
NPWT jest najskuteczniejszą techniką TAC w połączeniu z dynamiczną procedurą zamykania lub stosowana
jako technika samodzielna.6
	
Profesjonalne systemy i zestawy do podciśnieniowego leczenia ran (np. Vivano® System, Vivano®
Med Abdominal Kit wraz z Organ Protection Layer) są jednym z głównych zaleceń przy stosowaniu
podciśnienia na otwartej jamie brzusznej.6 Bezpieczeństwo, jakie zapewniają w/w środki, nie występują przy
innych stosowanych technikach i obejmują: właściwy rozkład podciśnienia i jego pomiar w obszarze rany, kontrolę
wydzieliny zawartej w zbiorniku oraz alarmy.5 Warstwa chroniąca narządy wewnętrzne (np. Vivano®Med Organ
Protection Layer) umożliwia bezpieczne odprowadzanie wysięku i materiału zakaźnego z dala od rany,
podtrzymuje przyśrodkowe napięcie, minimalizuje retrakcję powięzi, zapobiega przywieraniu narządów do
ściany jamy brzusznej lub pianki i umożliwia bezpieczne zdejmowanie i zmianę opatrunku.8-11

Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 Hutan, J. M., Hutan, M. S., Skultety, J., Sekac, J., Koudelka, P., Prochotsky, A., ... & Labas, P. (2013). Use of intraabdominal VAC (Vacuum Assisted Closure) lowers mortality and morbidity in patients with open
abdomen. Bratislavske lekarske listy, 114(8), 451-454. 2 Kirkpatrick, A. W., Roberts, D. J., De Waele, J., Jaeschke, R., Malbrain, M. L., De Keulenaer, B., ... & Sugrue, M. (2013). Intra-abdominal hypertension and the
abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Intensive care medicine, 39(7), 1190-1206
3 Coccolini F, Biffl W, Catena F, et al. The open abdomen, indications, management and definitive closure. World Journal of Emergency Surgery : WJES, 10, 32. 4 Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdah, A.M. et al. (2017).
Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care, 26 (3), Suppl 3, S1–S113. 5 Kaplan, M., Banwell, P., Orgill, D. P., Ivatury, R. R., Demetriades, D., Moore, F. A., ... & Henry, S.
(2005). Guidelines for the management of the open abdomen. Wounds – a Compendium of Clinical Research and Practice, 1-24. 6 Bruhin, A., Ferreira, F., Chariker, M., Smith, J., & Runkel, N. (2014). Systematic review
and evidence based recommendations for the use of negative pressure wound therapy in the open abdomen. International Journal of Surgery, 12(10), 1105-1114. 7 Banasiewicz, T., Cybułka, B., Iqbal, A., Francuzik,
W., Linder, J., & Drews, M. (2014). Clinical and economic benefit of negative pressure wound therapy in treatment of the open abdomen. NPWT, 1, 39-47. 8 Olona C, Caro A, Duque E, Moreno F, Vadillo J, Rueda
JC, et al. Comparative study of open abdomen treatment: ABThera vs. abdominal dressing. Hernia. 2015;19(2):323-328. 9 Wild T, Stortecky S, Stremitzer S, Lechner P, Humpel G, Glaser K, et al. [Abdominal dressing
-- a new standard in therapy of the open abdomen following secondary peritonitis?]. Zentralbl Chir. 2006;131 Suppl 1:S111-114. 10 Test report. 20150805_Comparison of Vivano®MedAbdOPL_LR_Suprasorb_CNP.
Data on file. 11 Test report. 111201_Bewertung PE-Folie Abdominal, issued 01.12.2011. Data on file
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Transplantacja narządów
wewnątrzbrzusznych
Wprowadzenie
Transplantacja narządów w jamie brzusznej stanowi dobrze znaną opcję leczenia niewydolności wątroby lub nerek, a także
trzustki, najczęściej przy leczeniu cukrzycy typu 11. Coraz częściej wykonywane są transplantacje jelit i przeszczepy
wieloorganowe (obejmujące wątrobę, jelito i co najmniej jeden inny narząd trzewny: trzustkę, okrężnicę lub żołądek)2.
Rosnąca liczba pacjentów w schyłkowym stadium niewydolności narządów kwalifikuje się do przeszczepów ze względu na
doskonałe wyniki, które jednak zależą od wielu czynników2.
Najczęstsze powikłania obejmują uszkodzenie niedokrwienno-reperfuzyjne, opóźnioną czynność
przeszczepu, infekcje i odrzucenia narządów2, potencjalnie prowadzące do zespołu cieśni
wewnątrzbrzusznej (ACS Abdominal Compartment Syndrome). W szczególnych przypadkach pooperacyjne
zamknięcie jamy brzusznej musi być czasowo opóźnione celem wyleczenia powikłań oraz uniknięcia dalszej kompresji
przeszczepu i martwicy.3 Ma to miejsce również w przypadku przeszczepów wątroby o dużych rozmiarach (large-for-size),
w których terapia podciśnieniowa okazała się wartościowym zabiegiem umożliwiającym szybkie zamknięcie
ściany jamy brzusznej oraz zachowanie przeszczepu.3,4 W przypadkach wymagających pozostawienia otwartej jamy
brzusznej, podciśnieniowe leczenie ran (NPWT) stosowane jako technika TAC (tymczasowe zamknięcie jamy brzusznej)
„powinno być definiowane jako leczenie z wyboru”5. NPWT odgrywa również ważną rolę w leczeniu długo
gojących się ran potransplantacyjnych, co wynika z immunosupresji, starszego wieku i chorób współistniejących.6

Główne cele NPWT
	Zapewnienie tymczasowego zamknięcia rany aż do momentu gdy możliwe/pożądane będzie
zamknięcie powięzi7
Uniknięcie ryzyka wystąpienia zespołu cieśni brzusznej5
Zminimalizowanie ryzyka kompresji i martwicy przeszczepu3
Wspomaganie procesu gojenia6
Ograniczenie ryzyka infekcji (w leczeniu zamkniętych nacięć)5

Przypadek kliniczny
NPWT po przeszczepie wątroby
Astrid Schielke, Department of Digestive and Hepatobiliary Surgery, Pitié-Salpêtrière University Hospital, Paris,
France (Vivano® Spectrum 02 2016, p.1-17)
1

2

3

Pacjentka w wieku 24 lat po przeszczepie wątroby. Z powodu nagłej konieczności, do transplantacji wykorzystano narząd od wyższego i cięższego
dawcy. Po zamknięciu powłok brzusznych zaobserwowano wyjątkowo wysoki poziom cytolizy. Tomografia komputerowa wykazała hipoperfuzję
przeszczepu z żebrami kompresującymi przeszczepioną wątrobę (fot.1). Pacjentka poddana została reoperacji. Na przeszczepie zauważono wyraźne
ślady ucisku przez żebra ale nie zaburzyło to struktur naczyniowych. Jamę brzuszną pozostawiono otwartą i, jako tymczasową powłokę, zastosowano
NPWT (Vivano® System) o wartości -45 mmHg. W czwartym dniu po operacji uzyskano zespolenie skórne a w okresie obserwacji prawidłowe
funkcjonowanie przeszczepu (fot 3).
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Zagadnienia kluczowe
	
Strategie wykorzystujące podciśnieniowe leczenie ran powinny być stosowane u pacjentów w stanie ciężkim
z otwartymi ranami jamy brzusznej8
	
NPWT u pacjentów z trudno gojącymi się ranami po przeszczepach może przyspieszyć proces gojenia oraz
ograniczyć koszt poprzez skrócenie czasu hospitalizacji.7 Poza umożliwieniem szybszego zamknięcia powłok
brzusznych, NPWT może także przyczynić się do przyjęcia się przeszczepu.3 Systematyczny przegląd doniesień na
temat bezpieczeństwa i skuteczności NPWT u pacjentów z przeszczepioną nerką wskazuje, że NPWT odgrywa
skuteczną rolę w leczeniu rozchodzenia się zespoleń rany, torbieli limfatycznych, wycieku moczu z przewodów
jelitowych i owrzodzeń kończyn dolnych, niemniej jednak potrzebne są dalsze badania w tym kierunku.9
	
Vivano® System jest systemem do podciśnieniowego leczenia ran.

Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 Reed A., Baz M.A., McGinn L., Schofield R.S. (2001) Solid Organ Transplantation. In: Rodrigue J.R. (eds) Biopsychosocial Perspectives on Transplantation. Springer, Boston, MA, 1-18. 2 Kosieradzki, M., Lisik, W.,
Rowiński, W., & Małkowski, P. (2011). Progress in abdominal organ transplantation. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 17(12), 282–291. 3 Brustia R,
Perdigao F, Sepulveda A, Schielke A, Conti F, Scatton O.(2015) Negative wound therapy to manage large-for-size liver graft mismatch. Clin Res Hepatol Gastroenterol, 39(5), 552-4. 4 Hobeika C, Bucur PO, Allar
M-A, Pittau G, Ciacio O, Sa Cunha A, Castaing D, Vibert E, Cherqui D, Adam R. (2016). Management of the open abdomen in difficult adult liver transplantation: Vacuum assisted closure (VAC) system versus skin
only closure. HPB, Volume 18, e90 - e91. 5 Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdah, A.M. et al. (2017). Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care, 26(3), Suppl 3, S1–S113.
6 Markic D et al. (2014). The Role of Negative Pressure Wound Therapy in Patients with Kidney Transplantation. Antropol. 38 (4), 1199–1201. 7 Thieme F, Janousek L, Fronek J. (2016). NPWT in patients after solid
organ transplantation. Vivano® Spectrum 01/2016, 10-11. 8 Kirkpatrick, AW., et al. (2013). Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical
practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Intensive care medicine, 39(7), 1190-1206. 9 Shrestha, B. M. (2016). Systematic review of the negative pressure wound therapy
in kidney transplant recipients. World Journal of Transplantation, 6(4), 767–773.
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Zakażenia miejsca operowanego (ZMO)
(Surgical Site Infection SSI)
Wprowadzenie
Chirurgia jamy brzusznej łączy się z wysokim wskaźnikiem zakażeń miejsca operowanego.1 Zabiegi w obrębie jamy
brzusznej często wiążą się z powstawaniem ran, które klasyfikowane są jako skażone i brudne (według CDC) a obecność
czynników ryzyka takich jak perforacja, wyłonienie/ zamknięcie stomii, wcześniejsza radioterapia w miejscu operowanym
i wielokrotne nacięcia zwiększają jeszcze bardziej ryzyko zakażeń miejsca operowanego.2
Raporty o zapadalności na ZMO w chirurgii jamy brzusznej różnią się w zależności od kraju, ze względu na czynniki takie
jak różnice geograficzne i kryteria raportowania, ale ogólnie nie przekraczają 4% w przypadku chirurgii brzusznej i chirurgii
wyrostka robaczkowego, a w przypadku chirurgii przewodu żółciowego, wątroby, trzustki i okrężnicy sięgają do 10%.3
W wielu raportach szacuje się, że częstość występowania jest znacznie wyższa, na przykład ponad 27% w przypadku
ran klasyfikowanych jako brudne.2 ZMO jest związane ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością, a
także ze znacznymi kosztami ekonomicznymi.4 Postępowanie często wymaga ogólnoustrojowej antybiotykoterapii
oraz leczenia miejscowego.4 Podciśnieniowe leczenie ran stanowi istotną opcję w leczeniu miejscowym
i zapobieganiu infekcjom w miejscu operowanym.5

Główne cele NPWT
Wspomaganie gojenia ran5
Obniżenie ryzyka infekcji (w leczeniu zamkniętych nacięć)2
Kontrola wysięku5

Przypadek kliniczny 1
Otwarty brzuch, szwy dynamiczne + NPWT
Hutan M, Hospital Sv. Cyrila a Metoda Bratislava, Slovakia (Vivano® Spectrum 01 2014, p.6)
1a	Założenie warstwy chroniącej

1b	Założenie czarnej pianki a następnie

1d

2

narządy

Opatrunek kompletny

szwów dynamicznych

1c	Kolejna czarna pianka ułożona na
dynamicznych szwach

55-letni mężczyzna z zapaleniem otrzewnej powstałym w wyniku przecieku zespolenia po resekcji okrężnicy. Ranę trzeba było ponownie otworzyć
i oczyścić, wyłonić stomię i umieścić dreny (wewnętrzne i zewnętrzne). Pozostawiono otwarty brzuch i zastosowano System Vivano® w połączeniu
z dynamicznymi szwami (fot. 1a-d), aby kontrolować infekcję, wspomagać kurczenie się rany i zapobiegać retrakcji powięzi. Zastosowano podciśnienie
w trybie ciągłym o wartości -125 mmHg w celu odprowadzania wysięku (200 – 400 ml dziennie). W 10 dniu rana była czysta, usunięto drenaż,
a dynamiczne szwy powięzi zastąpiono szwami sztywnymi (fot. 2). NPWT kontynuowano do czasu wygojenia się rany (całkowity czas leczenia 20 dni).
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Przypadek kliniczny 2
NPWT na otwartej jamie brzusznej po wielokrotnych interwencjach
chirurgicznych
Hutan M, Hospital Sv. Cyrila a Metoda Bratislava, Slovakia (Vivano® Spectrum 01 2014, p.8)
2a	Vivano®Med Foam umieszczona
pod szwami, druga pianka
umieszczona na wierzchu

2b	Dzień 29, łożysko rany wypełnione
tkanka ziarninową

2c

Dzień 29, usunięcie szwów

27-letni mężczyzna cierpiący na chorobę Leśniowskiego-Crohna musiał zostać poddany częściowej resekcji jelita
z powodu niedrożności. Po 2 miesiącach rana ponownie otworzyła się, pojawił się obfity wysięk, głęboka infekcja
miejsca operowanego oraz trzeciorzędowe zapalenie otrzewnej (fot.1). Ranę pozostawiono otwartą, krawędzie
rany przytrzymano szwami aby zapobiec retrakcji powięzi oraz zastosowano system Vivano® (fot. 2a-c). Ponadto,
zaaplikowano również antybiotyki oraz terapię wspomagającą pracę narządów. NPWT zastosowano początkowo
w trybie ciągłym o wartości -125mmHg aby opanować wysięk (200-300ml dziennie). Po uformowaniu się
dostatecznej tkanki ziarninowej, terapię prowadzono w trybie zmiennym (-125/-25mmHg). Po 36 dniach, łożysko
rany wypełniło się dostatecznie mocną ziarniną by zakończyć leczenie podciśnieniowe (fot.3)
i doprowadzić do całkowitego zagojenia się rany stosując nowoczesne opatrunki.

Zagadnienia kluczowe
 PWT wykazuje skuteczność w leczeniu zakażeń miejsca operowanego. Oprócz miejscowych korzyści,
N
takich jak usuwanie wysięku i zmniejszenie obrzęku, oferuje szybkie i wygodne leczenie a także zmniejsza
ryzyko zakażeń krzyżowych, co jest szczególnie ważne w przypadku opornych bakterii5.
	
Zakażone rany jamy brzusznej wymagają częstszego monitorowania i mogą też wymagać zmian opatrunków
częściej niż jest to zazwyczaj stosowane. Zmiana opatrunku może być konieczna w odstępach od 12 do 24 godzin
lub nawet częściej, w zależności od stopnia złożoności rany brzusznej, klinicznej oceny stanu samej rany jak
i ogólnego stanu pacjenta.16
 ivano®Med Foam umożliwia skuteczne i bezpieczne odprowadzanie wysięku, płynu tkankowego oraz
V
zainfekowanej treści przy miejscowym leczeniu zakażeń miejsca operowanego. Opatrunki Vivano®Med łatwo
dopasowują się do kształtu i rozmiaru rany a pianka dopasowująca się do nieregularnych kształtów i ran
głębokich umożliwia równomierny rozkład aplikowanego podciśnienia na ranę.6–16
Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 Aga, E., Keinan-Boker, L., Eithan, A., Mais, T., Rabinovich, A., & Nassar, F. (2015). Surgical site infections after abdominal surgery: incidence and risk factors. A prospective cohort study. Infectious Diseases,
47(11), 761-767. 2 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). (2016). Consensus Document. Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International. 3 Rosenthal,
V. D., Richtmann, R., Singh, S., Apisarnthanarak, A., Kübler, A., Viet-Hung, N., ... & Dueñas, L. (2013). Surgical site infections, International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report, data summary
of 30 countries, 2005–2010. Infection Control & Hospital Epidemiology, 34(6), 597-604. 4 Azoury, S. C., Farrow, N. E., Hu, Q. L., Soares, K. C., Hicks, C. W., & Azar, F. (2015). Postoperative abdominal wound
infection – epidemiology, risk factors, identification, and management. Clinical wound care management and research, 2, 137-48. 5 Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdah, A.M. et al. (2017). Negative Pressure Wound
Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care,26: 3, Suppl 3, S1–S113. 6 Willy, C., The Theory and Practice of Vacuum Therapy, Part A/Chapter 1 – The Principle of Vacuum Therapy; Editor: C.
Willy, Lindquist book-publishing, Ulm, 2006. 7 de Boer. Principle of Vacuum Therapy; Editor: C. Willy, Lindquist book-publishing, Vivano® Spectrum. 2015(01/2015):30-31. 8 Toth C. NPWT in chronic wounds. Vivano
Spectrum. 2016(02/2016):24-25. 9 Vogel BJ. NPWT in a rehabilitative hospital setting. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):44-45. 10 Csore K, Nadai Z, Halmy C. Traumatic wound on the buttocks. Vivano® Spectrum.
2014(01/2014):10-11. 11 Zacek P. NPWT treatment of deep sternal wound infection following cardiac surgery: Vivano® as the first line of therapy. Vivano® Spectrum. 2015(01/2015):10-11. 12 Konrad M, Tschakert
D, Rejholec J, Ullrych M. NPWT application in calciphylaxis. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):40-41. 13 Pellek S. Treatment of the septic complication in the chest cavity. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):26-27.
14 Toth C. Sacral wound after removal of a tumour. Vivano® Spectrum. 2014(01/2014):20-21. 15 Sidonia S. NPWT in paediatric patients with severe trauma. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):22-23. 16 Willy, C.,
The Theory and Practice of Vacuum Therapy, Part A/Chapter 7 - Experimental Basis ll -- Pressure values under Vacuum Therapy Foams - An Experimental in vitro and in vivo Investigation, pp. 77 ed seq.; Editor: C.
Willy, Lindquist book-publishing, Ulm, 2006.
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Powikłania po zastosowaniu
siatki chirurgicznej
Wprowadzenie
Stosowanie siatki chirurgicznej jest powszechną metodą w operacyjnym leczeniu przepukliny w bliźnie
pooperacyjnej. Umożliwia wzmocnienie rodzimej powięzi lub może ją na stałe zastąpić w przypadku łączenia otwartej
przepukliny.1 Główną zaletą korzystania z siatki jest mniejsza częstość nawrotów przepukliny i zmniejszenie
dolegliwości bólowych2 ale jej stosowanie wiąże się również z pewnym ryzykiem, takim jak odrzucenie siatki,
zrosty trzewne, tworzenie się przetok i zakażenie wywołane siatką.1 W ostatnim z wymienionych powikłań,
leczenie najczęściej wymaga usunięcia siatki w celu wyleczenia infekcji. Sama procedura jest dość trudna dla chirurgów1
i może przyczynić się do powikłań pooperacyjnych.3 Ponadto pacjenci często doświadczają nawrotów przepukliny
i powikłań pooperacyjnych. W ostatnich latach zastosowanie terapii podciśnieniowej do leczenia infekcji
wywołanych stosowaną siatką chirurgiczną dostarcza optymistycznych wyników.1,4 Stosowanie terapii
podciśnieniowej wspomaga gojenie się ran, jednocześnie oczyszcza ranę, bezpiecznie usuwając wysięki i
zwiększając szansę na utrzymanie siatki.4

Główne cele NPWT
Odprowadzanie wysięku1
Wspomaganie formowania się tkanki ziarninowej6
Możliwość utrzymania/kontynuacji stosowania siatki chirurgicznej4

Raport kliniczny
NPWT umożliwia pomyślne zachowanie objętej ostrym zakażeniem
siatki po operacji przepukliny
Mettoudi A., Renard Y. Dept. of General and Digestive Surgery, Robert Debre University Hospital, ReimsChampagne Ardennes University, Reims, France (LINK Wound Healing Congress 2017, Book of abstracts, Special
Indications 3)
1

2

3

Pacjenci tego wysoce specjalistycznego oddziału obejmują przypadki z podejrzeniem ostrego zakażenia siatki przepuklinowej (po operacji przepukliny
lub przepukliny nacięciowej). Ich leczenie polega na rozległym opracowaniu chirurgicznym rany, odsłonięciu siatki z jej następczą irygacją
i drenażem (fot. 1). Po tych wstępnych zabiegach następuje wprowadzenie urządzenia NPWT (tryb pracy ciągłej z podciśnieniem -90 mmHg
(fot. 2). Podciśnieniowa terapia jest kontynuowana aż do całkowitego oczyszczenia siatki i jej porośnięcia świeżą tkanką (fot. 3). Retrospektywna
analiza danych pacjentów, leczonych z powodu ostrej infekcji jamy brzusznej po operacji przepukliny lub przepukliny nacięciowej (z okresu 2007-2017)
wykazała, że u 42 pacjentów zastosowano system Vivano® z powodu ostrego zakażenia siatki. Zachowanie siatek było możliwy w 78% przypadków.7
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Przypadek kliniczny
NPWT w leczeniu powikłań wywołanych zastosowaną siatką
chirurgiczną w rekonstrukcji ściany jamy brzusznej
Szentkereszty Zs, Farkas M, Csiszko A, Orosz L, Susan Zs, Damjanovich L Clinical Centre, University of Debrecen,
Institute of Surgery, Debrecen, Hungary (Vivano® Spectrum 02 2016, p.14-15)
1

2

3

4

5

6

Trzy pacjentki, wszystkie z wysokim BMI, wymagały leczenia z powodu odrzucenia zastosowanej siatki, czemu towarzyszyły przetoki i ropienie ran.
U pacjentki 1 występowały przewlekłe przetoki i częściowe odrzucenie siatki zastosowanej przy operacyjnym leczeniu nawracającej przepukliny
pępkowej. Po ponownym nacięciu, wycięciu przetoki i usunięciu siatki zastosowano NPWT (fot.1) Po 10 dniach wykonano pierwotne zamknięcie
rany (fot.2), a okres pooperacyjny przebiegał bez powikłań. U Pacjentki 2 po laparotomii z powodu mięśniaka, po której konieczna była reoperacja
z powodu niedrożności jelitowej, rozwinęła się przepuklina ściany brzusznej. Laparoskopową operację przepukliny przeprowadzono dwukrotnie.
Nawracająca przepuklina ściany brzusznej została ograniczona poprzez rekonstrukcję oraz pokrycie siatką. Ze względu na odrzucenie siatki, została
ona usunięta a następnie zastosowano NPWT (fot.3). Po 10 dniach , możliwe było pierwotne zespolenie rany (fot.4). Pacjentka 3 przyjęta została
z objawami ostrego stanu ropnego, martwicy skórnej oraz częściowego odrzucenia siatki (fot.5) po rekonstrukcji ściany jamy brzusznej z powodu
nawracającej pooperacyjnej przepukliny ściany brzusznej. Po zabiegu (oczyszczeniu i usunięciu siatki) przez 30 dni stosowano NPWT po czym
wykonano przeszczep skóry z zastosowaniem siatki (fot. 6) co ostatecznie przyniosło dobry efekt estetyczny.

			

Zagadnienia kluczowe
	
Podciśnieniowe leczenie ran przynosi obiecujące wyniki w leczeniu infekcji w miejscu założonej siatki1
zwłaszcza kiedy stosowane są siatki z włókna monofilament o dużych oczkach4, co ogranicza potrzebę
jej eliminowania1,4
	
Podciśnieniowe leczenie ran stanowi ważną opcję terapeutyczną również w przypadku innych powikłań
związanych z zastosowaniem siatki chirurgicznej, takich jak przewlekły stan ropny i odrzucanie siatki.5
	
NPWT oferuje wiele korzyści w leczeniu powikłań wywołanych zastosowaną siatką, do których należą:
skuteczne i bezpieczne usuwanie wysięku z rany, płynu tkankowego oraz zainfekowanego materiału,
wspomaganie formowania się tkanki ziarninowej, ochrona przed zakażeniem bakteryjnym z zewnątrz oraz
zbliżanie się krawędzi rany.6
	
Vivano® System jest systemem podciśnieniowego leczenia ran, które można stosować na przeszczepy skóry oraz
substytuty skóry.7
Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 Nobaek S, Rogmark P, Petersson U. (2017). Negative Pressure Wound Therapy for Treatment of Mesh Infection After Abdominal Surgery: Long-Term Results and Patient-Reported Outcome. Scand J Surg, 106(4),
285–293. 2 Burger, J. W., Luijendijk, R. W., Hop, W. C., Halm, J. A., Verdaasdonk, E. G., & Jeekel, J. (2004). Long-term follow-up of a randomized controlled trial of suture versus mesh repair of incisional hernia. Annals
of surgery, 240(4), 578-585. 3 Azoury, S. C., Farrow, N. E., Hu, Q. L., Soares, K. C., Hicks, C. W., & Azar, F. (2015). Postoperative abdominal wound infection-epidemiology, risk factors, identification, and management.
Clinical wound care management and research, 2, 137-148. 4 Berrevoet F, Vanlander A, Sainz-Barriga M, Rogiers X, Troisi R. (2013). Infected large pore meshes may be salvaged by topical negativepressure therapy.
Hernia, 17(1), 67-73. 5 Szentkereszty Zs, Farkas M, Csiszko A, Orosz L, Susan Zs, Damjanovich L. (2016). NPWT in resolving mesh-related complications in abdominal wall reconstruction. Vivano® Spectrum, 02/2016,
14-15. 6 Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdah, A.M. et al. (2017). Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care, 26 (3), Suppl 3, S1–S113. 7 Mettoudi, A, Renard, Y (2017).
NPWT allows a successful salvage of acute infectred mesh after hernia repair. Book of Abstracts. LINK Kongress, Belfast. 18th - 19th September 2017.
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Rozchodzenie się brzegów
rany i wytrzewienie
Wprowadzenie
Rozchodzenie się brzegów rany, całkowite lub częściowe przerwanie założonych szwów, stanowi poważne powikłanie
pooperacyjne. W przypadku ran jamy brzusznej częstość występowania takich przypadków wynosi od 0,4% do 3,5%,
a niektórzy autorzy odnotowali śmiertelność nawet na poziomie 45%.1 Może mieć to miejsce w przypadkach
wytrzewienia (wysunięcia tkanki lub narządów na zewnątrz), które jest bardzo dramatycznym doświadczeniem dla
pacjenta, i które wymaga natychmiastowej interwencji.3 Rozchodzenie się brzegów rany może prowadzić do
powolnego gojenia się rany, bólu, dłuższego okresu hospitalizacji, stresu psychospołecznego pacjenta4,
zakażenia miejsca operowanego, przepukliny pooperacyjnej w miejscu nacięcia oraz większego ryzyka ponownego
rozchodzenia się rany.5 Zwiększony wysięk stanowi wyzwanie dla utrzymania higieny i może prowadzić do wtórnych
infekcji skóry i innych ran.6 Istnieje kilka czynników zwiększających ryzyko rozejścia się rany. Do czynników związanych
z pacjentem należą zaawansowany wiek (częstość występowania wśród osób starszych wynosi do 10%)2, płeć męska,
anemia, niedożywienie, otyłość, niektóre choroby współistniejące, kaszel w okresie pooperacyjnym oraz zakażenie
rany. Natomiast czynniki związane z operacją obejmują operacje w trybie nagłym i rodzaj operacji (np. zamknięcie
perforacji, resekcję i zespolenie).1,5
NPWT jest powszechnie uznanym i akceptowanym sposobem zarówno leczenia ran jamy brzusznej jak i
zapobiegania towarzyszącym im powikłaniom.7 W przypadkach wytrzewienia, NPWT jest często stosowana w
stopniowym zamykaniu rany z wykorzystaniem siatki chirurgicznej.8

Główne cele NPWT7
Wspomaganie formowania się tkanki ziarninowej
Higieniczne zamknięcie rany
Obkurczanie się rany

Przypadek kliniczny 1
Szpitalne i ambulatoryjne zastosowanie NPWT na otwartej jamie
brzusznej po rozejściu się szwów
Medicus outpatient care partner, Northeim, Germany (Vivano® Spectrum 01 2015, p.6-7)
1

2

3

4

U pacjenta w wieku 63 lat z otyłością, cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym, po chirurgicznej rekonstrukcji moczowodów, ujawniło się
rozchodzenie szwów, wymagające ponownej hospitalizacji (fot. 1). Klamry szwów usunięto, odsłaniając martwicę tkanki tłuszczowej i powięź
mięśniową. Po oczyszczeniu, głębokość rany okazała się mieć 3 cm (fot. 2). Brak oznak infekcji, sączenie w ilości 200 ml/dobę. Urządzenie NPWT
zastosowano w 2 dniu hospitalizacji. Szóstego dnia powtórzono chirurgiczne oczyszczanie rany. W 9 dobie ujawniły się początki procesu ziarninowania
w okolicy brzegów rany (fot. 3). Na następny dzień, pacjent został przekierowany do opieki ambulatoryjnej. Terapię podciśnieniową zakończono po 24
dniach, kontynuując zaopatrywanie rany przy użyciu zaawansowanych opatrunków HydroTherapy (fot. 4) aż do całkowitego zamknięcia rany.
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Przypadek kliniczny 2
Zaopatrywanie otwartego brzucha po wytrzewieniu
Carole Dewitte, Emergency General Physician CHSA Maubeuge, France
1

2

3

4

U kobiety w wieku 57 lat z cukrzycą, dyslipidemią, nadciśnieniem tętniczym, po operacji raka piersi, radio i chemioterapii i po cholecystektomii,
rozwinęło się zapalenie uchyłków, doprowadzając do perforacji lewej okrężnicy z rozprzestrzenieniem się do prawej okrężnicy, doprowadzając do
częściowej kolektomii i ileostomii. Nastąpił pooperacyjny wstrząs septyczny, jak również wytrzewienie rany pod zszytą skórą (fot. 1). Rana została
opracowana chirurgicznie (fot. 2), następnie zastosowano tymczasowe zamknięcie rany za pomocą systemu NPWT (fot. 3). Pacjentka została
wypisana i skierowana do opieki ambulatoryjnej po 11 dniach od operacji z dalszą kontynuacją terapii podciśnieniowej. Wkrótce była wymagana
dodatkowa hospitalizacja ze względu na wstrząs septyczny, ostrą niewydolność nerek, ostrą kwasicę metaboliczną i odwodnienie. Jednakże pacjentka
była pomyślnie leczona, kontynuując terapię NPWT aż do całkowitego pokrycia obszaru rany tkanką ziarninową (2 miesiące po operacji) (fot. 4).
Wtedy pacjentka mogła zostać wypisana do domu z raną zaopatrzoną nowoczesnym opatrunkiem.

Zagadnienia kluczowe
	
Ze względu na ciężkie i potencjalnie śmiertelne konsekwencje rozejścia się rany i /lub wytrzewienia,
konieczne jest rozpoznanie pacjentów z wysokim ryzykiem takich powikłań.1,2 Strategie zapobiegania, takie jak
terapia podciśnieniowa na zamkniętych nacięciach, mogą być wprowadzone do terapii pacjentów wysokiego
ryzyka.7
 PWT stanowi ważną opcję terapeutyczną w leczeniu rozchodzących się ran7 również w przypadkach, gdy
N
konieczne jest utrzymanie otwartej jamy brzusznej po chirurgicznym leczeniu wytrzewienia.6
	
NPWT wspomaga proces gojenia się ran po ich rozejściu poprzez kilka mechanizmów, do których należą:
skuteczne i bezpieczne odprowadzanie wysięku, płynu tkankowego oraz zakażonej treści do zamkniętego
zbiornika,9 wspomaganie powstawania tkanki ziarninowej,10,11 wspomaganie obkurczania się brzegów
rany10 oraz podtrzymywanie napięcia w ranie brzusznej.12,13

Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 van Ramshorst, G. H., Nieuwenhuizen, J., Hop, W. C., Arends, P., Boom, J., Jeekel, J., & Lange, J. F. (2010). Abdominal wound dehiscence in adults: development and validation of a risk model. World journal of
surgery, 34(1), 20- 27. 2 Kenig, J., Richter, P., Lasek, A., Zbierska, K., & Zurawska, S. (2014). The efficacy of risk scores for predicting abdominal wound dehiscence: a case-controlled validation study. BMC surgery,
14(1), 65-71. 3 Baranoski S., Ayello E. (eds). (2012). Wound care essentials: practice principles. Third edition. Lippincott Williams & Wilkins, Ambler, PA. p. 466. 4 McDonagh V. Management of a dehisced surgical
wound in an older patient. Wound Essentials. 2010 5;58-63. 5 Naga Muneiah S, Roopesh Kumar NM, Sabitha P, Prakash GV. Abdominal wound. dehiscence: A look into the risk factors. IOSR Journal of Dental and
Medical Science. 2015;14(10):47–54. 6 Trzeciak PW, Porzeżyńska J, Ptasińska K, Walczak DA. Abdominal Cavity Eventration Treated by Means of the „Open Abdomen“ Technique Using the Negative Pressure Therapy
System – Case Report and Literature Review. Pol Przegl Chir. 2015 Nov;87(11):592-7. 7 Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdah, A.M. et al. (2017). Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J
Wound Care,26: 3, Suppl 3, S1–S113. 8 van Ramshorst, G. H. (2017). Evisceration and Dehiscence. In Textbook of Hernia (pp. 323-329). Springer, Cham, Switzerland. 9 Kaplan M, Banwell P, Orgill D, Ivatury R, Demetriades D, Moore F, et al. Guidelines for the management of the open abdomen. Wounds – a Compendium of Clinical Research and Practice. 2005:1-24. 10 Willy, C., The Theory and Practice of Vacuum Therapy, Part
A/Chapter 1 – The Principle of Vacuum Therapy; Editor: C. Willy, Lindquist book-publishing, Ulm, 2006. 11 Scott BG, Feanny MA, Hirshberg A. Early definitive closure of the open abdomen: a quiet revolution. Scand
J Surg. 2005;94(1):9-14. 12 Olona C, Caro A, Duque E, Moreno F, Vadillo J, Rueda JC, et al. Comparative study of open abdomen treatment: ABThera vs. abdominal dressing. Hernia. 2015;19(2):323-328. 13 Wild T,
Stortecky S, Stremitzer S, Lechner P, Humpel G, Glaser K, et al. [Abdominal dressing – a new standard in therapy of the open abdomen following secondary peritonitis?]. Zentralbl Chir. 2006;131 Suppl 1:S111-114.
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Przetoka jelitowa
Wprowadzenie
Przetoki jelitowo-skórne (ECF- enterocutaneous fistulas), które są nieprawidłowym połączeniem między przewodem
pokarmowym a skórą, stanowią poważne wyzwanie w chirurgii jamy brzusznej.1 Wiążą się one z wysokim
wskaźnikiem umieralności (do 30%) oraz z wymagającym i skomplikowanym opatrywaniem ran, poważnym
niedożywieniem, częstymi powikłaniami zapalnymi, przewlekłym bólem oraz depresją.2 Aż do 85% z nich pojawia się
po zabiegu chirurgicznym z powodu uszkodzenia jelit i/lub wycieku z nieszczelnego zespolenia, podczas gdy reszta
występuje spontanicznie z powodu chorób i schorzeń zasadniczych (choroba Leśniowskiego-Crohna, gruźlica, choroba
uchyłkowa, radioterapia).3
Poza przetokami jelitowo-skórnymi, chirurdzy jamy brzusznej coraz częściej spotykają się z poważnym rodzajem
przetoki: przetoką jelitowo-atmosferyczną (EAF-enteroatmospheric fistula), która powstaje wewnątrz
otwartej jamy brzusznej.4,5 Przetoki te definiowane są jako patologiczne otwory w świetle jelita bezpośrednio do
atmosfery.6 Śmiertelność związana z tymi przetokami jest jeszcze wyższa4, szacowana na około 40%.5 Do działań
zapobiegawczych należą bardzo ostrożna manipulacja jelit podczas początkowej operacji i bardzo staranna ochrona jelit u
pacjentów z otwartą jamą brzuszną.5
Terapia podciśnieniowa okazała się w ostatnich latach bardzo pomocnym narzędziem w leczeniu przetok
jelitowych. W przypadku przetok jelitowo-atmosferycznych NPWT stanowi jedną z nielicznych skutecznych
możliwości przekierowania treści jelitowej.7 Przekierowanie i kontrola wypuszczonej treści jelitowej wspomaga
gojenie otwartej jamy brzusznej i pozwala na zastosowanie rekonstrukcyjnych technik zamykania ran.8

Główne cele NPWT
Wyizolowanie przetoki12
Przyspieszenie zamknięcia przetoki12
Kontrola odprowadzonej treści jelitowej7,8

Przypadek kliniczny 1
Zaopatrywanie przetoki jelitowo-skórnej za pomocą NPWT (Vivano®)
Dr. Marc Boucher, Bethesda Hospital, Germany (Vivano® Spectrum, 02 2014, 14-15)
1

2

3a

3b

3c

4

58-letnia kobieta, u której rozwinęło się na zapalenie otrzewnej i zmiany w jelicie cienkim po zabiegu proktektomii i wyłonieniu stomii na okrężnicy
zstępującej wykonanych ze względu na powikłania nowotworowe. Jama brzuszna została zamknięta szwami, ale wymagała ponownego otwarcia
z powodu zapalenia otrzewnej i przetoki jelitowo-skórnej. Łożysko rany pokryte było włókniną i zagęszczeniem jelita cienkiego, na brzegach rany
widoczna była martwica (fot. 1). Ranę oczyszczono (fot. 2) i leczono za pomocą zestawu NPWT Vivano®Med Abdominal Kit, w celu ochrony ścianek
jamy brzusznej i pętli jelitowej. Urządzenie do NPWT zostało połączone z nasadką (elastycznym elastomerem w kształcie pierścienia), który może być
połączony z workiem stomijnym (fot. 3a-3c). Zastosowana nakładka zapobiegała powiększeniu się przetoki i uwalnianiu szkodliwych odchodów
przez opatrunek piankowy, w ten sposób chroniąc piankę przed zatkaniem a ranę przed zanieczyszczeniem. Przez całą terapię stosowano podciśnienie
o wartości -50 mmHg. Zastosowana technika opatrunkowa skróciła czas potrzebny do wyleczenia rany, zwiększyła stabilność opatrunku i ułatwiła
mobilność pacjenta. Po 24 dniach łożysko rany wypełniło się tkanką ziarninową (fot.4), rana była stabilna i można było zastosować konwencjonalny
system stomijny.
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Przypadek kliniczny 2
NPWT w leczeniu przetoki jelitowo-atmosferycznej
R. Škuta, Y. Mykyta, I. Keher, General Surgery, Faculty Hospital of Trnava, Slovakia (Vivano® Spectrum, 02 2014, 18-19)
1

2

3

4

42-letni mężczyzna po ciężkim urazie brzucha (pęknięcie śledziony i krwiak otrzewnej) w skutek upadku z drzewa. Po wstępnej operacji pacjent
wymagał kilku dodatkowych ingerencji chirurgicznych z powodu powikłań, które wymagały pozostawienia pacjenta z otwartą jamą brzuszną.
Dodatkową komplikację stanowiła powstała przetoka jelitowo-atmosferyczna w sztywnym i pogrubionym jelicie cienkim (fot. 1). W ramach leczenia
tego powikłania zastosowano NPWT (Vivano®) (fot.2). System NPWT stosowano wraz z cewnikami Foleya, aby odizolować treść przetok (kolejno 6
z nich). Po 12 zastosowaniach NPWT, rozpoczęło się ziarninowanie, rana była mniejsza, jednak przetoki pozostały (fot. 3). Po ich usunięciu, otwarta
jama brzuszna została zamknięta siatką polipropylenową i osłonięta skórą. Rana wygoiła się całkowicie (fot. 4). NPWT, w połączeniu z gojeniem w
wilgotnym środowisku, z wodą z kwasem borowym, częstą kontrolą wraz z długoterminowym całkowitym żywieniem pozajelitowym doprowadziły do
wyleczenia mimo wielu powikłań.

Zagadnienia kluczowe
	
Zapobieganie rozlaniu treści jelitowej oraz uszczelnienie przetoki to dwie podstawowe zasady w
leczeniu zarówno przetok jelitowo-skórnych (ECF) jak i jelitowo-atmosferycznych (EAF)5
	
W odniesieniu do zaopatrywania większych i mocno wydzielających przetok jelitowo-atmosferycznych
w literaturze opisanych jest szereg technik, stosowanych w skojarzeniu z NPWT dla uzyskania
skutecznej kontroli nad przetoką. Do technik tych należą, na przykład, technika “silo” lub “z użyciem
adaptera”, technika „tube”, technika “Pepe”,11 “technika smoczka” i technika „kominowa”.5,10
	
Stosowanie NPWT zmniejsza śmiertelność u pacjentów z przetoką jelitową.9
	
Stosowanie NPWT w przypadku przetok niekontrolowanych i nie zbadanych jest przeciwwskazane.9

Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 Haack, C. I., Galloway, J. R., & Srinivasan, J. (2014). Enterocutaneous fistulas: a look at causes and management. Current surgery reports, 2(10), 71. 2 Cheaito A, Tillou A, Lewis C and Cryer H.(2016). Enterocutaneous Fistula: Guidelines for an Evolving Problem. Ann Surg Perioper Care, 1(2), 1014. 3 Weledji, E. P. (2017). Perspectives on Enterocutaneous Fistula: A Review Article. Medical & Clinical Reviews, 3(2), 5. 4 Schecter,
W. P., Hirshberg, A., Chang, D. S., Harris, H. W., Napolitano, L. M., Wexner, S. D., & Dudrick, S. J. (2009). Enteric fistulas: principles of management. Journal of the American College of Surgeons, 209(4), 484-491.
5 Marinis, A., Gkiokas, G., Argyra, E., Fragulidis, G., Polymeneas, G., & Voros, D. (2013). “Enteroatmospheric fistulae” – gastrointestinal openings in the open abdomen: a review and recent proposal of a surgical
technique. Scandinavian Journal of Surgery, 102(2), 61-68. 6 Bobkiewicz, A., Walczak, D., Smoliński, S., Kasprzyk, T., Studniarek, A., Borejsza‐Wysocki, M., ... & Banasiewicz, T. (2017). Management of enteroatmospheric fistula with negative pressure wound therapy in open abdomen treatment: a multicentre observational study. International wound journal, 14(1), 255-264. 7 Hutan, M., Bartko, C., Prochotsky, A., Sekác, J.,
Skultety, J., Kutarna, J., & Loncsar, G. (2016). Prospective Assessment of the Negative Pressure Wound Therapy of the Open Abdomen. Negative Pressure Wound Therapy Journal, 3(2), 3-7. 8 Jaguścik, R., Walczak,
D. A., Porzeżyńska, J., & Trzeciak, P. W. (2015). The Use Of Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) In The Management Of Enteroatmospheric Fistula-Case Report And Literature Review. Polish Journal of Surgery,
87(10), 522-527. 9 Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdah, A.M. et al. (2017). Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care, 26(3), Suppl 3, S1–S113. 10 Walczak DA, Krakowczyk
L, Maciejewski A. (2017). Management of enteroatmospheric fistula with negative pressure wound therapy-state of art and tips and tricks. LINK Wound Healing Kongess 2017, Belfast, Ireland. 11 Pepe G, Magalini
S, Callari C, Persiani R, Lodoli C, Gui D. Vacuum Assisted Closure (VAC) therapy as a swiss knife multi-tool for enteric fistula closure: tips and tricks: a pilot study. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014: 18 (17): 2527-2532.
12 Smith, B. P., Adams, R. C., Doraiswamy, V. A., Nagaraja, V., Seamon, M. J., Wisler, J., ... & Stawicki, S. (2010). Review of abdominal damage control and open abdomens: focus on gastrointestinal complications.
Journal of Gastrointestinal & Liver Diseases, 19(4), 425-435.

Powikłania
miejsca operowanego

Zapobieganie powikłaniom w miejscach
po operacjach jamy brzusznej (SSO)
Wprowadzenie
Według grupy roboczej Ventral Hernia, powikłania miejsca operowanego (SSO) obejmują zakażenia miejsca
operowanego (SSI), wysięk płynu surowiczego, krwiaki, rozejście się rany i przetoki jelitowo-skórne
(w miejscu operacji przepukliny).8 W piśmiennictwie niektóre z tych powikłań są określane jako powikłania w miejscu
operacji i obejmują również miejscowe niedokrwienie skóry i martwicę, opóźnione gojenie oraz słabą jakość blizny lub
nieprawidłowe bliznowacenie1. Ze względu na poważne konsekwencje, takie jak duża zachorowalność, śmiertelność
i koszty socjoekonomiczne, stanowią one główny problem zdrowotny, stąd ogólnoświatowe poszukiwanie programów
postępowania i inicjatyw prewencyjnych. Szeroka gama czynników przyczynia się do rozwoju SSO, od czynników
związanych z pacjentem (takich jak otyłość, choroby współistniejące i wiek) do czynników związanych z zabiegiem
(takich jak rodzaj i miejsce operacji, przedłużony czas operacji i hipotermia podczas zabiegu).1
Dzięki skutecznym środkom zapobiegawczym można zapobiec wielu przypadkom powikłań miejsc operowanych.
Jest to szczególnie ważne w przypadku zakażeń miejsca operowanego, czyli najczęstszego z tych powikłań,
którego według szacunków, w zdecydowanej większości można uniknąć.2 Zapobieganie powikłaniom w miejscu
operowanym może zmniejszyć zachorowalność, śmiertelność, czas hospitalizacji i nieplanowe readmisje, koszty
opieki zdrowotnej (pośrednie i bezpośrednie ) oraz koszty psychospołeczne dla pacjentów i ich rodzin.1
W ostatnich latach przybywa doniesień na temat znaczenia terapii podciśnieniowej w zapobieganiu SSO, w
szczególności SSI.1,3 W takich przypadkach podciśnienie jest powszechnie określane jako terapia podciśnieniowa
na zamkniętych nacięciach (ciNPT: closed incision negative pressure therapy lub iNPWT: incisional negative
pressure wound therapy) lub profilaktyczna terapia podciśnieniowa (pNPWT -prophylactic negative pressure
wound therapy (pNPWT). Niedawny systematyczny przegląd i metaanaliza randomizowanych badań klinicznych nad
ciNPT wykazały, że w porównaniu ze standardowymi opatrunkami pooperacyjnymi, terapia podciśnieniowa znacznie
zmniejszyła wskaźnik zakażeń rany i wysięk płynu surowiczego.4 W kilku badaniach wykazano również korzyści
wynikające z zastosowania podciśnienia w zamkniętych nacięciach w chirurgii jamy brzusznej. Conde-Green
i wsp. (2012) na przykład, wykazali, że ten rodzaj leczenia po rekonstrukcji ściany brzusznej znacznie poprawia wskaźniki
powikłań w obrębie rany i rozejścia się zespoleń w porównaniu z tradycyjnymi opatrunkami 5. De Vries i in. (2017) badali
efekty terapii ciNPT u pacjentów poddawanych poważnej kompleksowej chirurgii jamy brzusznej i doszli do wniosku, że
wydaje się ona obiecującym rozwiązaniem w celu zmniejszenia częstości zakażeń ran w złożonej chirurgii jamy
brzusznej. Analiza pacjentów po czysto-skażonych i skażonych operacjach przetoki jelitowo-skórnej, enterostomii lub
zakażenia od siatki chirurgicznej wykazała znaczący spadek częstości występowania pooperacyjnego zakażenia
rany (24% w porównaniu do 51%) w grupie leczonej przy użyciu ciNPT.6
Mechanizm działania ciNPT różni się nieco w porównaniu z tradycyjną NPWT.3 Podczas gdy wzrost tkanki ziarninowej
i kurczenie się brzegów rany są jedną z kluczowych cech tradycyjnej NPWT, kluczowymi mechanizmami terapii
podciśnieniowej na zamkniętych nacięciach (ciNPT) są zmniejszenie napięcia bocznego, poprawa drenażu limfatycznego,
redukcja wysięku płynu surowiczego oraz krwiaków.1
Zmniejszenie obrzęku pooperacyjnego i przywrócenie drożności naczyń/prawidłowego krążenia krwi jest
najprawdopodobniej najskuteczniejszym z efektów leczenia podciśnieniowego.1

Główne cele NPWT1
Obniżenie ryzyka powikłań w miejscach operowanych
Zmniejszanie napięcia w linii chirurgicznego nacięcia
Zmniejszenie obrzęku

Powikłania
miejsca operowanego

Przypadek kliniczny
Zastosowanie NPWT w przypadku przepukliny brzusznej
w uwarunkowaniach szpitalnych
S.G. Shapovalov, A.S. Pleshkov, A.V. Panov, Wszechrosyjskie Centrum Medycyny Przypadków Nagłych i Radiacyjnej
im. Nikoforowa, Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych, St. Petersburg, Rosja (Vivano® Spectrum 02 2014,
str.20)
1

2

3

Pacjent w wieku 69 lat był leczony z powodu olbrzymiej przepukliny brzusznej z zastosowaniem siatki prolenowej. Rana została zaopatrzona za
pomocą terapii podciśnieniowej (Vivano® System). Po 38 dniach możliwe było zamknięcie rany metodą ostrej dermotensji (fot. 1) z kontynuacją
stosowania podciśnienia z użyciem systemu Vivano® (fot. 2). Rana wygoiła się bez powikłań, umożliwiając wypis pacjenta ze skierowaniem do
leczenia ambulatoryjnego po 52 dniach od pierwszej operacji (fot. 3).

			

Zagadnienia kluczowe
	
Według zaleceń, opartych o wspólne stanowisko międzynarodowych specjalistów klinicznych o różnych
specjalizacjach medycznych, obowiązkiem chirurgów jest ocena indywidualnych czynników ryzyka dla wystąpienia
powikłań miejsca operowanego u każdego pacjenta. W przypadku pacjentów z wysokim ryzykiem
powstanie powikłań miejsca operowanego, poddawanych obarczonej wysokim ryzykiem operacji lub
operacji o możliwie wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia stanów chorobowych lub jeżeli wystąpi
zakażenie miejsca operowanego, wówczas należy rozważyć zastosowanie ciNPT (terapii podciśnieniowej
zamkniętego nacięcia (closed incision NPT).7
	
Szereg badań wskazuje, że stosowanie podciśnienia na zamkniętych nacięciach może obniżać koszty
leczenia, szczególnie gdy jest stosowane u pacjentów wysokiego ryzyka.7
	
Wskazane jest by przy zamkniętych nacięciach stosowane były systemy NPWT. Opatrunek można dostosować
do wymaganego kształtu i rozmiaru, zapewnia on bezpieczną ochronę przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami
bakteryjnymi.9-18 Przy leczeniu zamkniętych nacięć, Atrauman® Silicone należy stosować w połączeniu
z zestawem Vivano®Med Kit.
Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS), (2016). Consensus Document. Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International. 2 Azoury, S. C., Farrow, N. E., Hu,
Q. L., Soares, K. C., Hicks, C. W., & Azar, F. (2015). Postoperative abdominal wound infection-epidemiology, risk factors, identification, and management. Clinical wound care management and research, 2, 137-48.
3 Kubek, E. W., Badeau, A., & Materazzi, S. (2013). Negative pressure wound therapy and the emerging role of incisional negative pressure wound therapy as prophylaxis against surgical site infections. Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education, FORMATEX, 1833-1846. 4 Hyldig N, Birke-Sorensen H, Kruse M, et al. (2016). Meta-analysis of negative pressure wound therapy for closed surgical incisions. Br J Surg, 103, 477-86. 5 Conde-Green A, Chung TL, Holton LH 3rd, et al. (2012) Incisional negative pressure wound therapy versus
conventional dressings following abdominal wall reconstruction: a comparative study. Annals of Plastic Surgery 2012;( 71(4):394-7. 6 de Vries, F. E. E., Atema, J. J., Lapid, O., Obdeijn, M. C., & Boermeester,
M. A. (2017). Closed incision prophylactic negative pressure wound therapy in patients undergoing major complex abdominal wall repair. Hernia, 1-7. 7 Willy, C., Agarwal, A., Andersen, C. A., Santis, G. D.,
Gabriel, A., Grauhan, O., ... & Singh, D. P. (2017). Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. International wound journal, 14(2), 385-398. 8 Breuing, K., Butler, C. E., Ferzoco, S., Franz, M., Hultman, C. S., Kilbridge, J. F., ... & Vargo, D. (2010). Incisional ventral hernias: review of the literature and recommendations regarding the grading and technique of repair. Surgery, 148(3), 544-558. 9 Sandy-Hodgetts K, Watts R. Effectiveness of negative pressure wound therapy/closed incision management in the prevention of post-surgical wound
complications: a systematic review and meta-analysis. JBI Database System Rev Implement Rep. 2015;13(1):253-303. 10 Scalise A, Calamita R, Tartaglione C, Pierangeli M, Bolletta E, Gioacchini M, et al. Improving wound healing and preventing surgical site complications of closed surgical incisions: a possible role of Incisional Negative Pressure Wound Therapy. A systematic review of the literature. International Wound Journal. 2015. 11 Toth C. NPWT in chronic wounds. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):24-25. 12 Vogel BJ. NPWT in a rehabilitative hospital setting. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):44-45.
13 Csore K, Nadai Z, Halmy C. Traumatic wound on the buttocks. Vivano® Spectrum. 2014(01/2014):10-11. 14 Zacek P. NPWT treatment of deep sternal wound infection following cardiac surgery: Vivano® as the
first line of therapy. Vivano® Spectrum. 2015(01/2015):10-11. 15 Konrad M, Tschakert D, Rejholec J, Ullrych M. NPWT application in calciphylaxis. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):40-41. 16 Pellek S. Treatment of
the septic complication in the chest cavity. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):26-27. 17 Toth C. Sacral wound after removal of a tumour. Vivano® Spectrum. 2014(01/2014):20-21. 18 Sidonia S. NPWT in paediatric
patients with severe trauma. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):22-23.

Inne wskazania

Torbiel pilonidalna (zatoka włosowa)
Wprowadzenie
Zatoka pilonidalna (torbiel pilonidalna, przetoka krzyżowo-guziczna) jest torbielowatą strukturą w rozszczepie
pośladkowym, zawierająca resztki włosów i skóry, która może zostać wtórnie zainfekowana.1,5 Najczęściej występuje
u młodych mężczyzn. Charakterystyka kliniczna to niewielki obrzęk, który postępuje aż do stanu zapalnego
z tworzeniem ropnia a, w konsekwencji, do przetoki pilonidowej.1 Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest
wrastanie włosów w połączeniu ze zwiększoną produkcją potu w gruczołach łojowych.1,5 Stanowi trudną chorobę ze
względu na wysoką chorobowość w większości stosowanych opcji leczenia.4 Nie ma jednoznacznego stanowiska co do
optymalnej formy terapii.6 Najczęściej leczenie polega na chirurgicznym usunięciu.1 Jednak leczenie rany po wycięciu,
albo pozostawiając ją otwartą do wygojenia lub poprzez pierwotne zamknięcie, pozostaje kwestią sporną. Pierwotne
zamknięcie rany może przyspieszyć gojenie ale wiąże się z wysokim wskaźnikiem powikłań, do których należą rozstęp rany,
wysoki wskaźnik nawrotów i infekcji (5-14%).6 Jeśli rana pozostanie otwarta do leczenia, możliwe jest zastosowanie
terapii podciśnieniowej jako opcji terapeutycznej,3,4 która wykazuje pozytywny wpływ na zmniejszenie
rozmiaru rany już w pierwszych2 tygodniach.3 W porównaniu z tradycyjnym opatrywaniem ran, zastosowanie
terapii podciśnieniowej również ułatwia odprowadzanie wysięku,1 skraca czas gojenia się rany,1,2 zmniejsza
dolegliwości bólowe2, skraca czas wizyt lekarskich oraz umożliwia szybką reintegrację pacjentów.1,2

Główne cele NPWT
Kontrola wysięku1
Przyspieszenie procesu gojenia1,2
Szybki powrót do normalnego funkcjonowania2

Przypadek kliniczny
NPWT w leczeniu torbieli pilonidalnej
Alexandra Scherf Day-care hospital, Hessen, Germany (Vivano® Spectrum 01 2015, p.34-35)
1

2

3

4

Pacjent w wieku 44 lat z otyłością, po operacji zatoki włosowej, z raną o wymiarach 6,2 x 4,3 x 3 z odsłoniętą powięzią ogonową, tkanką ziarninową,
krwotokiem na krawędzi rany, lekkimi objawami stanu zapalnego, przykrym zapachem i wydzielaniem 75 ml wysięku na dobę. Rana zainfekowana
bakteriami Escherichia coli i Enterococcus faecalis. Krwawienie zatamowano szwami. Pacjent wymagał podania leków przeciwbólowych. Zastosowano
NPWT dla przyspieszenia procesu ziarninowania nad odsłoniętą kością ogonową, zapobiegania dalszym zakażeniom i dla umożliwienia oczyszczenia
rany. Terapia podciśnieniowa była stosowana przez 35 dni w trybie ciągłym przy wartości podciśnienia -125 mmHg (10 zmian opatrunków). W dniu
11, nastąpił początek procesu epitelizacji od krawędzi rany, której rozmiar zmniejszył się do 6 x 3 x 3 (fot. 2). Po 21 dniach, rozmiar rany wynosił 6 x 2
x 2,9, łożysko rany było czyste i pokryte tkanką ziarninową, bez fibryny, hiperkeratoza na krawędziach rany w stopniu lekkim (fot. 3). Po zakończeniu
leczenia w dniu 35, rozmiar rany wynosił 4,5 x 1, wykazując rozległą epitelizację (fot. 4). Przez kilka kolejnych dni, rana była zaopatrywana tradycyjnym
opatrunkiem aż do całkowitego zamknięcia.

Inne wskazania

Zagadnienia kluczowe
	
Szereg czynników może opóźnić gojenie się ran torbieli pilonidalnej, w tym nieskuteczna higiena miejscowa,
powierzchowna kolonizacja bakteryjna i infekcja tkanek, nadmierna miejscowa potliwość oraz tarcie.5
	
Aby uniknąć najczęstszych problemów towarzyszących leczeniu ran torbieli pilonidalnej leczenie kliniczne
powinno włączyć takie rozwiązania, jak leczenie infekcji, zapewnienie właściwej higieny miejscowej
i wybór optymalnego opatrunku, zapobieganie zanieczyszczeniu rany i zapewnienie odpowiedniej
wilgotności.5
 PWT jest uznaną opcją leczenia ran torbieli pilonidalnej, która pozwala na skrócenie czasu gojenia się
N
rany i skuteczne leczenie wysięku.1
	
NPWT przynosi najlepszy efekt, gdy jest stosowana bez przerw, do momentu gdy tkanka ziarninowa
prawie całkowicie wypełni jamę rany.7
 ivano®Med Kit oferuje wiele korzyści w leczeniu ran, w tym niezawodne usuwanie wysięku i zakażonej
V
treści rany, bezpieczną ochronę przed zewnętrznym zakażeniem bakteryjnym oraz wspomaganie
tworzenia się tkanki ziarninowej.8-11

Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 Carnali M, Ronchi R, Finocchi L, Spuri Capesciotti S, Paggi B. (2016). Retrospective study on the use of negative pressure wound therapy in the treatment of pilonidal cysts (sinus pilonidalis) operated on using an
open technique or complicated by dehiscence of the surgery site through sepsis. Acta Vulnologica, 14(1), 24-39. 2 Banasiewicz T, Bobkiewicz A, Borejsza-Wysocki M, Biczysko M, Ratajczak A, Malinger S, Drews M.
(2013). Portable VAC therapy improves the results of the treatment of the pilonidal sinus-randomized prospective study. Pol Przegl Chir, 85(7), 371-6. 3 Biter, L. U., Beck, G. M., Mannaerts, G. H., Stok, M. M., van der
Ham, A. C., & Grotenhuis, B. A. (2014). The use of negative-pressure wound therapy in pilonidal sinus disease: a randomized controlled trial comparing negative-pressure wound therapy versus standard open wound
care after surgical excision. Diseases of the Colon & Rectum, 57(12), 1406-1411. 4 Krokowicz, L., Borejsza-Wysocki, M., Mackiewicz, J., Iqbal, A., & Drews, M. (2014). 10 years of negative pressure wound therapy
[npwt]: evolution of indications for its use. Diabetic foot, 2, 11. 5 Harris, C. L., Laforet, K., Sibbald, R. G., & Bishop, R. (2012). Twelve common mistakes in pilonidal sinus care. Advances in skin & wound care, 25(7),
324-332. 6 Milone, M., Di Minno, M. N., Bianco, P., Coretti, G., Musella, M., & Milone, F. (2016). Pilonidal sinus surgery: could we predict postoperative complications?. International wound journal, 13(3), 349-353.
7 Danne, J., Gwini, S., McKenzie, D., & Danne, P. (2017). A retrospective study of pilonidal sinus healing by secondary intention using negative pressure wound therapy versus alginate or gauze dressings. Ostomy/
wound management, 63(3), 47-53. 8 Kaplan M, Banwell P, Orgill D, Ivatury R, Demetriades D, Moore F, et al. Guidelines for the management of the open abdomen. Wounds – a Compendium of Clinical Research
and Practice. 2005:1-24. 9 Sandy-Hodgetts K, Watts R. Effectiveness of negative pressure wound therapy/closed incision management in the prevention of post-surgical wound complications: a systematic review and
meta-analysis. JBI Database System Rev Implement Rep. 2015;13(1):253-303. 10 Scalise A, Calamita R, Tartaglione C, Pierangeli M, Bolletta E, Gioacchini M, et al. Improving wound healing and preventing surgical site
complications of closed surgical incisions: a possible role of Incisional Negative Pressure Wound Therapy. A systematic review of the literature. International Wound Journal. 2015. 11 Scott BG, Feanny MA, Hirshberg
A. Early definitive closure of the open abdomen: a quiet revolution. Scand J Surg. 2005;94(1):9-14.
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Hidradenitis Suppurativa
/ Ropnie mnogie pach / Choroba Velpeaua
Wprowadzenie
Hidradenitis suppurativa to przewlekła, zapalna, nawracająca dermatoza mieszków włosowych, występująca najczęściej
u zdrowych nastolatków. Jest to wyczerpująca choroba przejawiająca się bolesnymi zmianami1 skłonnymi
do pękania i w efekcie głębokimi ropniami skórnymi, zwłóknieniem z przykurczami skórnymi i stwardnieniem skóry2
oraz znacznym pogorszeniem jakości życia pacjentów.1 Ze względu na niedoszacowanie danych faktyczna częstość jej
występowania nie jest znana, ale szacuje się, że wynosi ona około 1% w Europie i 0,05% w USA. Zapada na nią
3 razy większa liczba kobiet niż mężczyzn.1 Zmiany rozwijają się najczęściej w okolicy pachowej (72%), ale także
w okolicy okołoodbytniczej (32%), w pachwinie (24%) i okolicy gruczołów piersiowych (8%). Inne obszary, które mogą
zostać zaatakowane to pośladki, okolice łonowe, klatka piersiowa, skóra głowy, okolice za uszami oraz powieki.2
Do najważniejszych czynników ryzyka należą otyłość oraz palenie papierosów ale istnieją też czynniki
genetyczne i hormonalne.1 Leczenie hidradenitis suppurativa jest bardzo trudne. Leczenie farmakologiczne,
w tym antybiotyki, leki immunosupresyjne i czynniki biologiczne, przynoszą jedynie częściowe efekty w łagodnych
i umiarkowanych przypadkach (Hurley I i II) i wiążą się z wysokim wskaźnikiem nawrotów.2 Interwencja chirurgiczna
obejmuje od miejscowego wycięcia z pierwotnym zamknięciem do częściej zalecanego bardziej obszernego wycięcia
z wtórnym zamknięciem, lub przeszczepu skóry i zamknięcia płatem.1,2 NPWT odgrywa ważną rolę
w pooperacyjnym leczeniu hidradenitis suppurativa.
Terapię NPWT uważa się za leczenie pierwszego rzutu, gdy stosowana jest jednocześnie z przeszczepami skóry
w przypadku rekonstrukcji,4 ponieważ promuje angiogenezę tłuszczu podskórnego i zabezpiecza przeszczep.2 Leczenie
podciśnieniowe jest również ważną opcją terapeutyczną dla innych ran po wycięciach chirurgicznych, pozostawionych
do gojenia przez ziarninowanie, szczególnie ze względu na jej właściwości przyspieszające gojenie się ran,
wspomagające tworzenie się tkanki ziarninowej i ciągły drenaż3. Ponadto, NPWT skraca czas hospitalizacji
i zwiększa powodzenie procedur chirurgicznych.3

Główne cele NPWT
Kontrola wysięku5
Prewencja zakażeń krzyżowych5
Zabezpieczenie przeszczepów skóry i wsparcie dla przyjęcia się przeszczepu4

Przypadek kliniczny
NPWT w leczeniu hidradenitis suppurativa
Renard Y, Viaire C. Dept. of General and Digestive Surgery, Robert Debre University Hospital, Reims, France
(Journees Cicatrisation 2018, Jan 21-23, Paris, France)
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15 pacjentów leczono terapią podciśnieniową NPWT (Vivano® System) po chirurgicznym wycięciu zmian. NPWT zastosowano już podczas operacji.
Ośmiu pacjentów wymagało opatrunku w okolicy pach, pięciu w okolicy pachwinowej i krocza oraz dwóch w okolicy okołoodbytniczej. Aplikacja
opatrunku była możliwa nawet w najbardziej wymagających miejscach (fot. 1a, 1b). NPWT przerwano u dwóch pacjentów z powodu dolegliwości
bólowych. Korzyści leczenia ran systemem Vivano® polegały na zmniejszeniu liczby zmian opatrunków (co 3 dni zamiast codziennych zmian
tradycyjnymi opatrunkami), skróceniu czasu gojenia i najprawdopodobniej zmniejszeniu ryzyka zakażenia miejsca operowanego (powikłanie to nie
pojawiło się u żadnego z pacjentów). Fotografie 2a-2d przedstawiają przykład typowego leczenia w regionie pach od etapu przedoperacyjnego do
etapu naskórkowania.
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Zagadnienia kluczowe
	
Wycięcie jamy ropnia lub zatoki ukrytej w tkance podskórnej, agresywne oczyszczenie i odpowiedni drenaż
to często kluczowe interwencje w leczeniu hidradenitis suppurativa.3
	
Rozważając zastosowanie NPWT w leczeniu ran można stosować zasadę TIME. NPWT jest jedną
z opcji leczenia zwłaszcza w przypadku występowania mokrej tkanki martwiczej, oraz na etapie
ziarninowania.1
	
Aby zapewnić skuteczne miejscowe leczenie rany, konieczne jest jednoczesne leczenie chorób
współistniejących oraz czynników opóźniających proces gojenia takich jak cukrzyca i niedoczynność
nadnerczy2
	
NPWT stymuluje wzrost komórek oraz krążenie krwi w ranie, przyspiesza powstawanie tkanki
ziarninowej, zapewnia ochronę przed zewnętrznym zakażeniem bakteryjnym oraz odprowadzanie
wysięku i zakażonej treści z rany.5
Vivano® System jest systemem do podciśnieniowego leczenia ran.

Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). (2016). Position Document: Understanding hidradenitis suppurativa. Wounds International. 2 Parrado, R., Cadena, M., Vergara, A., Cadena, D., & Chalela, J.
G. (2017). The role of negative pressure wound therapy in the management of hidradenitis suppurativa: a case report and literature review. International wound journal, 14(1), 35-39. 3 Jianbing, T., Biao, C., Qin,
L., & Yanhong, W. (2015). Topical negative pressure coupled with split‐thickness skin grafting for the treatment of hidradenitis suppurativa: a case report. International wound journal, 12(3), 334-337. 4 Gulliver,
W., Zouboulis, C. C., Prens, E., Jemec, G. B., & Tzellos, T. (2016). Evidence-based approach to the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa, based on the European guidelines for hidradenitis suppurativa.
Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, 17(3), 343-351. 5 Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdah, A.M. et al. (2017). Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care, 26
(3), Suppl 3, S1–S113.
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Brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy
(operacja Milesa)
Wprowadzenie
Pomimo wielu zaawansowanych zabiegów pozwalających zachować zwieracze odbytu, brzuszno-kroczowa resekcja
odbytnicy (APR-abdominoperineal resection) nadal stanowi istotne narzędzie w leczeniu nowotworów
odbytnicy jak i innch chorób. Zabieg polega na wycięciu dystalnej części okrężnicy, odbytu i zwieracza odbytu, co
skutkuje trwałą kolostomią.1 Procedura ta prowadzi do powstania dużej jamy, której zamykanie i opatrywanie umożliwia
kilka dostępnych technik.2 Jednak aż do 57% pacjentów napotyka pewne problemy z gojeniem się rany.3
Bardzo częstymi powikłaniami są: zakażenie rany, ropień, opóźnione gojenie, rozchodzenie się rany i utrzymująca się
przetoka odbytniczo-kroczowa.2 Powikłania mogą wymagać intensywnej opieki nad ranami przez kilka miesięcy, dłuższej
hospitalizacji, ponownej ingerencji chirurgicznej i znacznie zwiększyć koszt leczenia.2
Zakażenia miejsca operowanego, takie jak ropnie miednicy i otwarta infekcja rany krocza, są częstym zjawiskiem w chirurgii
kolorektalnej, z częstością występowania ponad 40%.4 Zakażenia miejsca operowanego stanowią poważne powikłanie
kliniczne, które wiąże się z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością oraz znacznymi kosztami ekonomicznymi.5,9
Terapia podciśnieniowa przynosi dobre rezultaty w leczeniu ran krocza i zyskuje coraz większe uznanie
specjalistów.6-8

Główne cele NPWT10
Wspomaganie procesu gojenia
Odprowadzanie wysięku z rany
Zapobieganie zakażeniom krzyżowym

Przypadek kliniczny
Rana po brzuszno-kroczowej resekcji odbytnicy
Dr Najim Chafai, Department of general and visceral surgery, Hôpital Saint Antoine, Paris, France
1

2

3

4

Pacjent poddawany był NPWT ze względu na nawracającą ranę powstałą na skutek nowotworu odbytnicy. Pacjent poddany był przedoperacyjnej radioi chemioterapii. Krawędzie zabezpieczono hydrokoloidem (fot.2). Założono mostek piankowy, aby umożliwić lepsze pozycjonowanie portu i poprawić
komfort pacjenta. (fot.3) Po 4 zmianach opatrunku, stan rany uległ znacznej poprawie (fot.4), a dalsze leczenie można było kontynuować w domu.
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Zagadnienia kluczowe
	
Rany po resekcji APR należą do bardzo złożonych, a ich leczenie stanowi duże wyzwanie. Bezpieczne
opatrywanie ran tak aby uniknąć ryzyka maceracji nie jest łatwe, a nagromadzenie krwi wraz z innymi czynnikami
zwiększają ryzyko zakażenia rany.6
	
NPWT stanowi ważną opcję leczenia ran po APR. Może być stosowana do wspomagania procesu gojenia
skomplikowanych ran krocza, a także w przygotowaniu do transpozycji płata mięśniowego i omentoplastyki.6-8
NPWT przynosi także obiecujące wyniki w leczeniu i zapobieganiu infekcjom w miejscu operowanym.7
	
NPWT wspomaga gojenie się ran dzięki wielu mechanizmom, takim jak przyspieszenie ziarninowania,
skuteczne usuwanie wysięku i treści zakaźnej z rany, obkurczanie brzegów rany i ochrona przed zewnętrznym
zakażeniem bakteryjnym.10-13 Zastosowanie opatrunku na rany również w miejscach trudnych oraz na ranach
nierównych i nieregularnych jest konieczne.10
	
System Viviano® zapewnia leczenie podciśnieniowe i obejmuje zestawy Viviano®Med z pianką Vivano®, która
dopasowuje się do nieregularnych i głębokich ran.14-22

Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 Perry, W. B., & Connaughton, J. C. (2007). Abdominoperineal resection: how is it done and what are the results?. Clinics in colon and rectal surgery, 20(03), 213-220. 2 Wiatrek RL, Thomas JS, Papaconstantinou HT.
(2008). Perineal wound complications after abdominoperineal resection. Clin Colon Rectal Surg, 21(1), 76-85. 3 De Bruin, A. F. J., Gosselink, M. P., Wijffels, N. A. T., Coene, P. P., & Van der Harst, E. (2008). Local gentamicin reduces perineal wound infection after radiotherapy and abdominoperineal resection. Techniques in coloproctology, 12(4), 303-307. 4 Fujino S, Miyoshi N, Ohue M, Noura S, Fujiwara Y, Yano M, Higashiyama
M, Sakon M. (2015). Vacuum-assisted closure for open perineal wound after abdominoperineal resection. Int J Surg Case Rep, 11, 87-90. 5 Azoury, S. C., Farrow, N. E., Hu, Q. L., Soares, K. C., Hicks, C. W., & Azar, F.
(2015). Postoperative abdominal wound infection-epidemiology, risk factors, identification, and management. Clinical wound care management and research, 2, 137- 148. 6 Cresti S, Ouaïssi M, Sielezneff I, Chaix JB,
Pirro N, Berthet B, Consentino B, Sastre B. (2008). Advantage of vacuum assisted closure on healing of wound associated with omentoplasty after abdominoperineal excision: a case report. World J Surg Oncol, 23 (6),
136. 7 Letter to the editor re: Perineal wound healing after abdominoperineal resection for rectal cancer: a systematic review and meta-analysis. Diseases of the Colon & Rectum, 58(2), e18. 8 Balducci, C. et al. (2017).
Effective management of extensive tissue loss after abdominoperineal resection for Buschke-Loewenstein tumor. Il Giornale di chirurgia, 38(5), 229. 9 Murphy and P.B., Ott M. (2017) Negative-Pressure Wound Therapy
as Prophylaxis for Surgical Site Infection in Perineal Wounds. In: Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds. Springer, Cham. 10 Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdah, A.M. et al.(2017). Negative Pressure
Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care, 26 (3), Suppl 3, S1–S113. 11 Sandy-Hodgetts K, Watts R. Effectiveness of negative pressure wound therapy/ closed incision management in the
prevention of post-surgical wound complications: a systematic review and meta-analysis. JBI Database System Rev Implement Rep. 2015;13(1):253-303. 12 Scalise A, Calamita R, Tartaglione C, Pierangeli M, Bolletta E,
Gioacchini M, et al. Improving wound healing and preventing surgical site complications of closed surgical incisions: a possible role of Incisional Negative Pressure Wound Therapy. A systematic review of the literature.
International Wound Journal. 2015. 13 Scott BG, Feanny MA, Hirshberg A. Early definitive closure of the open abdomen: a quiet revolution. Scand J Surg. 2005;94(1):9- 14. 14 de Boer. NPWT treatment of a stage IV
sacral pressure ulcer. Vivano Spectrum. 2015(01/2015):30-31. 15 Toth C. NPWT in chronic wounds. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):24- 25. 16 Vogel BJ. NPWT in a rehabilitative hospital setting. Vivano® Spectrum.
2016(02/2016):44-45. 17 Csore K, Nadai Z, Halmy C. Traumatic wound on the buttocks. Vivano® Spectrum. 2014(01/2014):10-11. 18 Zacek P. NPWT treatment of deep sternal wound infection following cardiac
surgery: Vivano® as the first line of therapy. Vivano® Spectrum. 2015(01/2015):10-11. 19 Konrad M, Tschakert D, Rejholec J, Ullrych M. NPWT application in calciphylaxis. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):40-41.
20 Pellek S. Treatment of the septic complication in the chest cavity. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):26-27. 21 Toth C. Sacral wound after removal of a tumour. Vivano® Spectrum. 2014(01/2014):20-21. 22 Sidonia
S. NPWT in paediatric patients with severe trauma. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):22-23.
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Martwicze zapalenie powięzi
Wprowadzenie
Martwicze zapalenie powięzi (NF - necrotizing fasciitis ) to szybko postępująca infekcja skóry i tkanek miękkich, po raz
pierwszy opisana przez Hipokratesa w V wieku p.n.e.1 Jest to rzadka, ale zagrażająca życiu infekcja, która rozwija się
z prędkością do 2-3 cm/h powodując stopniowe zniszczenie.2 Rozległa martwica powięzi i tkanki podskórnej prowadzi
do ciężkiej toksyczności ogólnoustrojowej3, znanej jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS).2 NF może
występować jako ciężka infekcja miejsca operowanego5 lub pojawić się z innych przyczyn, zazwyczaj w wyniku urazu.3
Najczęściej jest to synergetyczna, choroba zakaźna o charakterze wielobakteryjnym4, przy czym najczęstszymi bakteriami
są Staphylococcus spp., Streptococcal spp., Bacteroides i Escherichia coli.3 Zakażenia wywołane jednym rodzajem bakterii
są często powodowane przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus oraz, w krajach o rozległych obszarach
przybrzeżnych, przez różne rodzaje bakterii morskich.3
Aby zapobiec wysokiej śmiertelności i wysokim wskaźnikom amputacji związanym z tą chorobą
niezwykle ważna jest jej wczesna diagnoza.2 Pierwszymi objawami są obrzęk, ból, rumień, a następnie pęcherze,
martwica skóry i podskórne gromadzenie się powietrza/gazów, a na koniec wstrząs septyczny z hipotensją.3 Kluczowe
strategie postępowania obejmują natychmiastowe chirurgiczne oczyszczenie rany ze wszystkich tkanek
nekrotycznych, aplikację antybiotyków o szerokim spektrum działania i leczenie chorób współistniejących.4
Po oczyszczeniu rany, do jej dalszego leczenia często stosowana jest terapia podciśnieniowa.4 Korzyści z NPWT
w tym wskazaniu obejmują wspomaganie i przyspieszenie tworzenia się tkanki ziarninowej oraz usuwanie
zanieczyszczenia bakteryjnego i wysięku. NPWT może również służyć jako immunomodulator w procesie gojenia ran.4

Główne cele NPWT
Przyspieszenie procesu gojenia2
Odprowadzanie wysięku i zakażonej treści z rany2
Zapobieganie zakażeniom krzyżowym7

Przypadek kliniczny
NPWT w rekonstrukcji prącia z przeszczepem skóry
®
Jurišič Darko, Surgery Dept., General Hospital Slavonski Brod, Croatia (Vivano
Spectrum 02 2016, p.34-35)
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59-letni mężczyzna ze słabo kontrolowaną cukrzycą typu 2 cierpiący na martwicze zapalenie powięzi (zgorzel Fourniera) w okolicy narządów płciowych
i sepsę. Pacjent poddany został leczeniu ogólnoustrojowemu (w tym antybiotykoterapii) i terapii wspomagającej oraz natychmiastowemu usunięciu
tkanki martwiczej i oczyszczeniu rany. Dziewiątego dnia rana sięgała do poziomu pępka po obu stronach i od powięzi brzusznej do skóry brzucha
(fot.1). Pacjent został skierowany do chirurgii plastycznej w celu powtórnego wycięcia i oczyszczenia, które obejmowało prawostronną orchidektomię.
Następnie zastosowano NPWT (Vivano® System). W dniu 12, przy zmianie opatrunków z zastosowaniem NPWT, użyto połączenie czarnej i białej pianki,
pozostawiając żołądź członka bez pokrycia pianką dla lepszego monitorowania ale zabezpieczając małym kawałkiem alginianu, (fot. 2). Zastosowano
podciśnienie o wartości -125 mmHg, w trybie ciągłym. 2 dni później zmniejszył się obrzęk i odprowadzono 800 ml wysięku. Rana uległa poprawie
w stopniu umożliwiającym jej zamknięcie w obszarze mosznowym i łonowym oraz autoprzeszczep skóry niepełnej grubości wokół prącia (fot. 3).
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4

5
Leczenie NPWT kontynuowano przy wartości -75
mm Hg przez 5 kolejnych dni, aż do osiągnięcia
100% przylegania autoprzeszczepu wokół penisa
(fot.4). Zarówno rana jak i miejsce pobrania
autoprzeszczepu, zostały całkowicie wyleczone w
dniu 77 od pierwszej wizyty pacjenta (fot. 5).

Zagadnienia kluczowe
	
Wczesna diagnoza i szybka interwencja są działaniami ratującymi życie przy leczeniu NF.2,3
	
Do wczesnych interwencji należą chirurgiczne oczyszczenie rany w trybie nagłym, nekrosektomia
(usunięcie tkanek martwiczych) oraz nacięcie powięzi.2
	
W leczeniu martwiczego zapalenia powięzi, NPWT odgrywa podwójną rolę. Może być zastosowana
bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym aż do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ziaraninowania
umożliwiającego przeszczep skóry. W dalszej kolejności terapia podciśnieniowa może być stosowana dla
zabezpieczenia przeszczepu.6 Korzyści terapii podciśnieniowej obejmują zwiększony dopływ krwi do
rany (umożliwiając lepszą perfuzję tkanek i redukcję obrzęku), odprowadzanie wysięku, hamowanie infekcji oraz
migrację komórek wspomagających proces gojenia w obrębie rany.4
	
NPWT wspomaga gojenie ran poprzez usuwanie z ran wysięku i zakażonego materiału, ochronę
przed zewnętrznym zakażeniem bakteryjnym oraz wspomaganie wzrostu komórek i perfuzji krwi
w ranie, a także przyspieszanie ziarninowania.7 Pianka opatrunkowa Vivano®Med Foam dopasowuje się do
konturów ran głębokich i nieregularnych, pozwalając na zabezpieczanie miejsc trudnych do opatrywania.8-16

Umów spotkanie z przedstawicielem Vivano® by otrzymać więcej
szczegółowych informacji dotyczących wskazań do stosowania NPWT.

1 Descamps V, Aitken J, Lee MG. Hippocrates on necrotising fasciitis. (1994). Lancet, 344, 556. 2 Misiakos, E. P., Bagias, G., Patapis, P., Sotiropoulos, D., Kanavidis, P., & Machairas, A. (2014). Current concepts in
the management of necrotizing fasciitis. Frontiers in surgery, 1 (36), 1-10. 3 Goh, T., Goh, L. G., Ang, C. H., & Wong, C. H. (2014). Early diagnosis of necrotizing fasciitis. British Journal of Surgery, 101(1), 119-125.
4 Ozkan, O. F., Yuksekdag, S., & Goret, C. C. (2017). The Role of Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) as an Immunomodulator in Necrotizing Fasciitis. J Med Microbiol Immunol Res, 1, e104. 5 Azoury, S. C., Farrow, N. E., Hu, Q. L., Soares, K. C., Hicks, C. W., & Azar, F. (2015). Postoperative abdominal wound infection-epidemiology, risk factors, identification, and management. Chronic Wound Care Manage Res, 2, 137-148.
6 El-Sabbagh, A. H. (2017). Negative pressure wound therapy: an update. Chinese Journal of Traumatology, 20(2), 103-107. 7 Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdah, A.M. et al. (2017). Negative Pressure Wound
Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care, 26 (3), Suppl 3, S1–S113. 8 de Boer. NPWT treatment of a stage IV sacral pressure ulcer. Vivano® Spectrum. 2015(01/2015):30-31.
9 Toth C. NPWT in chronic wounds. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):24- 25. 10 Vogel BJ. NPWT in a rehabilitative hospital setting. Vivano Spectrum. 2016(02/2016):44-45. 11 Csore K, Nadai Z, Halmy C. Traumatic wound on the buttocks. Vivano Spectrum. 2014(01/2014):10-11. 12 Zacek P. NPWT treatment of deep sternal wound infection following cardiac surgery: Vivano® as the first line of therapy. Vivano Spectrum.
2015(01/2015):10-11. 13 Konrad M, Tschakert D, Rejholec J, Ullrych M. NPWT application in calciphylaxis. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):40-41. 14 Pellek S. Treatment of the septic complication in the chest
cavity. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):26-27. 15 Toth C. Sacral wound after removal of a tumour. Vivano® Spectrum. 2014(01/2014):20-21. 16 Sidonia S. NPWT in paediatric patients with severe trauma. Vivano®
Spectrum. 2016(02/2016):22-23.
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