Kompleksowe rozwiązanie
w podciśnieniowej
terapii ran.

Chcesz wiedzieć więcej o terapii podciśnieniowej
w ortopedii i traumatologii?

“NPWT stanowi
jedną
z najlepszych
opcji dla gojenia
się ran ze względu
na jej wysoką
akceptację przez
pacjentów
i personel
medyczny.
Zapewnia
oszczędności
finansowe
i czasu pracy
pielęgniarek”.

Wywiad z ekspertem w zakresie NPWT
Dr Rolf Becker
Ordynator Oddziału Endoprotetyki Rewizyjnej, specjalista chirurgii ortopedycznej i urazowej,
specjalista chirurgii ogólnej, Klinika Ortopedii Ogólnej i Chirurgii Kręgosłupa, Szpital Eduardus
w Kolonii, Niemcy

Jak dalece NPWT zmieniło procedury chirurgiczne i leczenie
ciężkich ran oraz jakie są główne korzyści z jego stosowania?
„Z systemem NPWT pracuję już od 20 lat, na długo przed
pojawieniem się na rynku pomp i aparatów podciśnieniowych.
System podciśnieniowy stosowałem w przypadkach ciężkich
zakażeń stawów biodrowych i kolanowych, zakażeń w okolicy
pleców lub zakażeń urazowych implantów, ponieważ system
ten sprawdza się bardzo dobrze.“
Co uważa Pan za najbardziej korzystne w leczeniu ran za pomocą
terapii podciśnieniowej?
„Stosowanie tego systemu wiąże się z dużą akceptacją
pacjentów. Higieniczne zaopatrzenie rany (uzyskanie szczelnego
i czystego środowiska rany, bez wydobywającej się wydzieliny)
sprawia, że ta terapia jest skuteczna. Zmiana opatrunku nie jest
tak bolesna, jak w leczeniu zachowawczym, a przy głębokich
zakażeniach, gdzie opatrunki zmienia się normalnie na sali
operacyjnej, postępowanie jest tu szybsze.“
Czy uważa Pan, że wydarzenia umożliwiające międzynarodową
wymianę doświadczeń, jak Kongres LINK, mogą skutecznie
przyczynić się do podjęcia krytycznych wyzwań w praktyce
leczenia ran?
„Ten rodzaj wymiany wiedzy jest z pewnością istotny. Kluczowe
wyniki tej współpracy znajdują odzwierciedlenie w metodach
leczenia, nowych koncepcjach, jakie są prezentowane
na plakatach lub w wykładach oraz z pewnością stwarzają
okazję do nawiązywania kontaktów.“
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System Vivano® – pomocne rozwiązanie
w ortopedii i traumatologii.
Urządzenie Vivano Tec:
®

Pro

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

Precyzyjne
dostosowanie terapii
Ustawienia podciśnienia
w przedziale 20 - 200 mmHg,
co 5 mmHg

Cicha praca
urządzenia1
Opatentowany niski
i nieuciążliwy odgłos pracy
urządzenia*

Łatwa wymiana
zbiornika jedną ręką
Szybka wymiana zbiornika
jednym przyciskiem

* 33dB; potwierdzony poziom hałasu nie wywołujący zaburzeń snu wynosi 34.24 dB

Vivano Med zestaw opatrunkowy
®

Vivano®Med Foam
• Przyspiesza formowanie się tkanki ziarninowej2
• Może być łatwo dopasowany do kształtu i rozmiaru rany3-10
oraz bezpiecznie usunięty11
• Możliwość przycięcia do odpowiedniego rozmiaru3-10

Hydrofilm®
• Dobrze przylegający,
szczególnie wskazany przy
terapii podciśnieniowej
• Pewna bariera
przeciwbakteryjna12

Poznaj korzyści technologii “Multi Lumen“:
• Skuteczna redukcja wysięku13
• 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® 14,15

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

Asortyment uzupełniający

NPWT w Twojej praktyce
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Jaka jest rola NPWT w ortopedii i traumatologii?
NPWT jest dobrze udokumentowanym i popularnym sposobem leczenia ran w dziedzinie chirurgii urazowej
i ortopedycznej1,2. Pierwsze opisywane wskazania do stosowania NPWT, takie jak rany tkanek miękkich
w wyniku otwartych złamań i zamykanie ran po dermatofasciotomii, pojawiły się w tej dziedzinie3. Z upływem lat
wskazania do stosowania NPWT rosły w szybkim tempie i obecnie jest to zróżnicowana i szeroko stosowana
metoda w ortopedii i traumatologii1,2,3. Pomyślne wyniki jej stosowania były opisywane w szeregu przypadków
klinicznych, na przykład w wysokoenergetycznych urazach, otwartych złamaniach, zakażeniach
i w rozległych uszkodzeniach tkanek miękkich1. NPWT odgrywa również istotną rolę w leczeniu
problematycznych ran przewlekłych, takich jak owrzodzenia odleżynowe i owrzodzenia stopy cukrzycowej2,
gdzie NPWT jest często uznawane za leczenie standardowe4.

	
Jakie są cele stosowania NPWT w ortopedii i traumatologii?
	
Zgodnie z Robertem (2017)5, NPWT może być stosowane w leczeniu ran ostrych
i przewlekłych w następujących celach:
kontrola wysięku z rany,
wzmacnianie formowania tkanki ziarninowej,
zmniejszanie zaawansowania i/lub rozmiaru rany,
	przyspieszanie kontrolowanego, samoistnego procesu gojenia się rany lub wspomaganie procedur
chirurgicznego zamknięcia rany (przeszczep skóry lub płat),
zapobieganie zjawisku retrakcji brzegów rany,
rola tymczasowego opatrunku do czasu przeprowadzenia dodatkowego zabiegu,
	zmniejszanie stopnia bakteryjnego zanieczyszczenia miejsca operowanego do czasu, kiedy możliwe
jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego.

Mechanizm działania i korzyści ze stosowania NPWT3
Korzyści w odniesieniu do gojenia się rany:
obkurczanie się rany, a więc zmniejszanie jej obszaru,
	stały drenaż wysięku, zawierającego zakłócające proces gojenia proteazy, skuteczna kontrola wysięku
i ograniczanie stanów zapalnych,
	
redukcja śródmiąższowych obrzęków, przekładająca się na poprawę mikrokrążenia, stymulację
przepływu krwi i dotlenienie,
	optymalne, wilgotne środowisko rany, stymulujące proliferację i formowanie się tkanki ziarninowej.

Korzyści ze stosowania NPWT:
bezpieczna ochrona przed zewnętrznym zanieczyszczeniem bakteriologicznym,
możliwość monitorowania otaczającej ranę skóry poprzez przezroczystą folię,
ograniczająca nieprzyjemny zapach, higieniczna metoda zaopatrywania rany,
 graniczanie liczby wymaganych zmian opatrunków, przekładające się na zredukowanie czasu pracy
o
personelu medycznego.
Korzyści dla pacjenta:
szybsze uruchomienie pacjenta,
dobrze tolerowana metoda zaopatrywania ran, poprawiająca jakość życia pacjenta.

Dodatkowe korzyści ze stosowania NPWT w ortopedii
i traumatologii są specyficzne dla poszczególnych wskazań:
NPWT wspomaga chirurgiczne rekonstrukcje, proces gojenia rany po jej oczyszczeniu, zwiększa
odsetek udanych zabiegów chirurgicznych i przyjętych przeszczepów płatów skórnych,
przyspiesza proces uruchomienia pacjenta i powrotu do mobilności oraz skuteczną walkę
z bólem1,6.
W złamaniach otwartych NPWT znacząco ogranicza zachorowalność i skraca czasy gojenia się
urazów3 oraz zmniejsza wpływ czasu, jaki mija pomiędzy urazem i rekonstrukcją7. W przypadku ran
w rejonie krocza NPWT zapewnia ich szybsze wygojenie niż w przypadku opatrunków tradycyjnych
i bez istotnych powikłań. W ranach zakażonych (np. w przypadkach zapalenia kości i szpiku, zakażeń
pooperacyjnych) NPWT oferuje szybsze, bardziej bezpieczne i komfortowe dla pacjenta leczenie
w porównaniu z konwencjonalnymi metodami zaopatrywania ran. NPWT zwiększa szanse zachowania
kończyn i kontroli zakażeń u pacjentów z odsłoniętymi ścięgnami i kośćmi oraz powinno stanowić leczenie
z wyboru, jeżeli wymienione struktury nie mogą zostać zakryte chirurgicznie3.

	W przypadku zamkniętych nacięć, korzyści ze stosowania
NPWT polegają na zmniejszaniu3:
odsetka zakażeń miejsca operowanego,
liczby krwiaków i miejscowego nagromadzenia płynu surowiczego,
obrzęków tkanek,
	
zmniejszaniu nacisku na linię szwów, co prowadzi do zmniejszania ryzyka rozejścia się brzegów rany
i wytworzenia lepszej jakości blizny.
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Zalecenia do stosowania NPWT w ortopedii i traumatologii:
Rany powinny być poddawane dokładnej ocenie pod kątem możliwości zastosowania terapii
	
podciśnieniowej1. Ostrożne i dokładne oczyszczenie rany oraz umieszczenie opatrunku NPWT
w bezpiecznej odległości od nerwów i naczyń to istotne wymagania dla pomyślnego stosowania tej
metody1.
NPWT należy stosować w terapeutycznym przedziale podciśnienia od -40 mmHg do -150
	
mmHg8. W ranach obficie sączących korzystne może być stosowanie podciśnienia zbliżonego do jego
maksymalnej wartości. Niższe wartości podciśnienia (od -50 do -100 mmHg) są zalecane do leczenia ran
niedokrwiennych i wrażliwych, np. ze względu na poważne obrażenia tkanek miękkich o obniżonej
perfuzji lub w przypadku ran po dekompresyjnej dermatofasciotomii3.
Stosowanie systemu do terapii podciśnieniowej jest bezpieczne ze względu na to,
	
iż rozpoznaje on i alarmuje o ewentualnej przerwie w działaniu podciśnienia. Niezauważone
przerwy w stosowaniu NPWT mogą prowadzić do powikłań, stąd nie należy do nich dopuszczać9.
Niezbędne przerwy w terapii w celach diagnostycznych lub wykonania innych procedur nie powinny
przekraczać 2 godzin10.
Zaleca się ścisłe monitorowanie rany dla uniknięcia nadmiernego krwawienia szczególnie, kiedy pacjenci
	
przyjmują leki przeciwzakrzepowe lub jeżeli rana jest zlokalizowana blisko naczyń krwionośnych1,3.
NPWT należy traktować jako korzystne rozwiązanie w sytuacji, kiedy zakrycie odsłoniętej kości,
	
ścięgna lub metalowego elementu nie jest możliwe chirurgicznie3.
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Wskazówki przy nakładaniu opatrunku:
Ochrona krawędzi rany:
W przypadku delikatnej skóry wokół rany zaleca się stosowanie bariery ochronnej dla skóry, takiej
jak opatrunek hydrokoloidowy. Poprawia to uszczelnienie rany i chroni skórę przed uszkodzeniem i zbyt
agresywnym przywieraniem folii11.
Nierówne krawędzie rany:
W anatomicznie trudnych obszarach, gdzie brzegi rany są nierówne i trudne do
uszczelnienia, zaleca się stosowanie pasków żelowych (na przykład: Vivano®Med
Gel Strips) dla zapewnienia właściwego uszczelnienia i uproszczenia zakładania
opatrunku12. Paski żelowe są również pomocne w zapobieganiu nieszczelności,
kiedy gwoździe zewnętrznego stabilizatora uniemożliwiają całkowite i dokładne
uszczelnienie rany5.

Leczenie dwóch ran z użyciem tego samego urządzenia:
U pacjentów na oddziałach urazowo-ortopedycznych mogą występować liczne rany, na przykład w wyniku
dermatofasciotomii po zabiegu z powodu zespołu ciasnoty powięziowej kończyny. Zależnie od umiejscowienia
ran i odległości pomiędzy nimi, możliwe jest zastosowanie techniki mostkowania13,14. Alternatywnie można
wykorzystać Vivano®Tec Złącze Y do połączenia dwóch oddzielnych portów.

Etapy w technice mostkowania:
	
Ochrona zdrowej skóry pomiędzy dwoma ranami za pomocą folii
poliuretanowej (np. Hydrofilm®) lub właściwej metody ochrony skóry.
	
Umieścić piankę Vivano®Med Foam na dwóch ranach, następnie
połączyć rany dodatkowym fragmentem pianki, tworząc mostek wzdłuż
ochranianego fragmentu. Wszystkie fragmenty pianki muszą się ze sobą
stykać.
	
Upewnić się, że Vivano®Tec Port znajduje się w centralnym punkcie
mostka tak, aby wysięk z jednej rany nie zanieczyścił drugiej.

Ta technika może być również stosowana w przypadkach ran pojedynczych,
kiedy wymagane jest zmienianie położenia portu dla lepszego komfortu pacjenta
lub kiedy mostkowanie jest wymagane do zastosowania równoległej terapii,
na przykład odciążania ucisku w przypadkach owrzodzeń stopy cukrzycowej15.
Duże, nierówne, anatomicznie trudne obszary ran:
Zazwyczaj opatrunek z czarnej pianki (na przykład Vivano®Med Foam) daje
się łatwo dopasować do kształtu i wielkości rany oraz jest dostępny
w formacie ze wstępną perforacją dla łatwiejszego ukształtowania. Jednakże
w obszarach anatomicznie bardzo złożonych, zaleca się jego łączenie z opatrunkami
z białej pianki (np.: Vivano®Med White Foam), szczególnie w przypadkach ran
podminowanych, tunelowych lub ran o delikatnej strukturze3,5.
Mocowanie i uszczelnianie opatrunków może być szczególnie trudne, kiedy rana
jest umiejscowiona w dalszej części kończyny i na palcach. Technika warstwowa
jest łatwą w stosowaniu metodą zaopatrywania ran, sprawdzoną w zapobieganiu
nieszczelności i dla zaoszczędzania czasu16.

Należy lekko odseparować palce
stóp, wsuwając pomiędzy nie
miękką wkładkę. Uprzednio
przycięty
i
przygotowany
materiał piankowy Vivano®Med
Foam należy ułożyć na ranie
i
zabezpieczyć
paskiem
Hydrofilm®.

Na podeszwę stopy nałożyć
opatrunek foliowy (Hydrofilm®).
Folia
powinna
zasadniczo
zachodzić na palce stóp. Nie
usuwać jeszcze wewnętrznej
folii
zabezpieczającej
z palców, ani zewnętrznej folii
zabezpieczającej.

Powtórzyć tak samo wykonaną
aplikację opatrunku Hydrofilm®
na grzbiecie stopy. Usunąć
całkowicie wewnętrzną folię
zabezpieczającą dla zapewnienia
przylegania obu folii. Usunąć
zewnętrzną folię zabezpieczającą
i upewnić się, że opatrunki
przylegają bezpiecznie do skóry
i do siebie.

Wyciąć otwór w mostku na
grzbiecie
stopy,
umieścić
Vivano®Tec Port i podłączyć
urządzenie.
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Powszechne wskazania do stosowania NPWT
w ortopedii i traumatologi obejmują*:
Rany pourazowe
Złamania otwarte
	
Ubytki tkanki miękkiej po
urazach ze zdarciem skóry
Rany po dermatofasciotomii

Powikłania i ich zapobieganie
Amputacje
Wymiany stawów/implanty

Rany przewlekłe
	
Owrzodzenia stopy
cukrzycowej

	Zapobieganie zakażeniom miejsca
operowanego

* Szczegółowe informacje dotyczące wskazań w kolejnych rozdziałach.

Wypróbuj NPWT
w poszczególnych
wskazaniach
używając systemu
Vivano®!
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Rany pourazowe

Złamania otwarte
Wprowadzenie
Złamania otwarte to złożone obrażenia, najczęściej spowodowane urazami w wyniku zmiażdżenia, upadkami
i wypadkami samochodowymi. Są one związane ze znaczącą zachorowalnością i niesprawnością1.
W porównaniu do złamań zamkniętych, ich leczenie stwarza więcej wyzwań z powodu znacznie wyższego ryzyka
zakażeń, braku zespolenia, powikłań w gojeniu rany oraz częstej potrzeby wielokrotnych zabiegów
chirurgicznych2.
W ujęciu historycznym większość złamań otwartych wiązała się z wysokim wskaźnikiem zgonów i wymagała amputacji
z powodu zagrożenia posocznicą i zgorzelą. Joseph Lister, znany również jako „ojciec chirurgii septycznej”, był pierwszą
osobą, która przyczyniła się do znaczącego spadku śmiertelności z powodu złamań otwartych poprzez stosowanie
antyseptycznych opatrunków1. W dzisiejszych czasach pierwotne leczenie chirurgiczne otwartego złamania musi się zawsze
rozpoczynać od dokładnego oczyszczenia rany i stabilizacji złamania3. Czyste, małe rany otwartych złamań
(typu I) mogą zostać zamknięte przez rychłozrost lub poprzez wygojenie drogą ziarninowania, ale obrażenia
wysokoenergetyczne (złamania otwarte typu II i III) mogą wymagać tymczasowego zakrycia ran pomiędzy kolejnymi
zabiegami oczyszczania lub do kompletnego zakrycia płatem skóry1. Stosowanie podciśnieniowego leczenia ran
(NPWT) staje się coraz bardziej popularne jako pomost pomiędzy początkowym oczyszczaniem rany
a ostatecznym, mikrochirurgicznym przeniesieniem tkanki2,4. Faktycznie jedno z pierwszych badań dotyczących
NPWT wykazało znamienne zredukowanie wskaźnika zachorowalności i czasu gojenia urazów z powodu
otwartych złamań w porównaniu do poprzednio stosowanych metod zaopatrywania ran4. NPWT zwiększa
przepływ krwi do łożyska rany, zmniejsza powierzchnię obszaru rany, wymaganą do zakrycia, a także wykazuje
zmniejszanie wskaźników zakażeń w leczeniu ran otwartych złamań2,5. Podciśnienie może być również stosowane
do zaopatrywania zamkniętych nacięć i nałożonych płatów skóry dla zmniejszenia ryzyka zakażeń
i niepowodzenia metody z płatem skóry6.

Główne cele NPWT4:
tymczasowe zamknięcie rany, mostkowanie do rekonstrukcji,
druga kontrola rany,
przygotowanie łożyska rany,
kontrola wysięku,
oczyszczanie rany,
mikrooczyszczanie,
higieniczne zamknięcie rany,
mocowanie przeszczepów skóry, substytutów,
zapobieganie ZMO (zakażeniom miejsca operowanego).

Opis przypadku
Uraz po zmiażdżeniu kończyny dolnej
Tomasz Tuzikiewicz, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi, Polska (Vivano® Spectrum 02/2016, 38-39).
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Pacjentka w wieku 26 lat po wypadku samochodowym doznała otwartego zwichnięcia stawu kolanowego, otwartego złamania piszczeli i kości
strzałkowej (typ IIIB) z obwodową raną lewej kończyny dolnej z objęciem kolana i dwóch trzecich kończyny dolnej (Rysunki 1 i 2). Postępowanie
rozpoczęto na Oddziale Medycyny Ratunkowej z podaniem środków przeciwbólowych, antybiotyków, płynów, przetaczaniem krwi i środków
przeciwtężcowych. Ranę dwukrotnie przepłukano i oczyszczono (po przyjęciu i ponownie tuż po przewiezieniu do sali operacyjnej, po badaniu
diagnostycznym). Zwichnięcie i złamania zostały naprawione chirurgicznie i założony został zewnętrzny stabilizator. Lekarz dyżurny podjął decyzję
o zamknięciu rany. Po 3 dniach, uraz zdarcia skóry spowodował martwicę skóry i tkanki miękkiej (Rysunek 3). Przeprowadzono nekrektomię na
całym obwodzie rany usuwając całą tkankę z dolnej kończyny (Rysunek 4). Rana została całkowicie zakryta opatrunkiem piankowym i włączono
terapię podciśnieniową (Rysunek 5). Opatrunek został zmieniony po 3 dniach. W tym punkcie zauważono odsłonięcie złamania i trzonu piszczeli
(Rysunek 6). Po 2 tygodniach zmian opatrunków co 3 dni została podjęta decyzja o zamknięciu rany. Utworzono płat rotacyjny z mięśnia
płaszczkowatego, po czym rana została zamknięta przeszczepem skóry o niepełnej grubości (Rysunek 7) i włączono podciśnieniową (NPWT)
stabilizację rany, kontynuowaną aż do momentu umieszczenia przeszczepu skóry o pełnej grubości. Przeszczep skóry o pełnej grubości był na swoim
miejscu po 5 dniach (Rysunek 8). Po 6 miesiącach nastąpiło wygojenie się rany (Rysunek 9). Jednakże zewnętrzny stabilizator był nadal założony
ze względu na niezespolenie się złamania, a kolejnym krokiem było gwoździowanie wewnątrzszpikowe.

Zagadnienia kluczowe
	
NPWT należy uwzględniać, jeżeli zamknięcie rany przez rychłozrost nie jest możliwe po lub pomiędzy
kolejnymi zabiegami jej oczyszczania. NPWT nie jest zamiennikiem dokładnego lub powtarzanego oczyszczania
rany7.
	
NPWT wiąże się z ograniczeniem złożoności rekonstrukcji uszkodzonej tkanki w złamaniach
otwartych7,8. Zmniejszona złożoność rekonstrukcji zapewnia większe możliwości zamknięcia rany
miejscowym płatem skóry8.
	
Przegląd aktualnej literatury klinicznej oceniającej rolę NPWT w złamaniach otwartych wykazał, że jeżeli zostanie
ono zastosowane bezpośrednio po pierwszym oczyszczaniu rany, wydaje się być optymalnym
pomostem do ostatecznej rekonstrukcji tkanek przez okres do 7 dni9.
	
NPWT, skojarzone z mikrochirurgią, pozwala eliminować aspekt czasowy dla zakrycia swobodnym płatem skóry
ran pourazowych kończyn dolnych, a także umożliwia zastosowanie bardziej zindywidualizowanej terapii
dla poszczególnych pacjentów8.

1 Halawi MJ, Morwood MP. Acute management of open fractures: an evidence-based review. Orthopedics 2015: 38(11): e1025-33. 2 Ryan SP, Pugliano V. Controversies in initial management of open
fractures. Scandinavian Journal of Surgery 2014: 103(2): 132-7. 3 Putnis S, Khan WS, Wong JM. Suppl 1: Negative Pressure Wound Therapy – A Review of its Uses in Orthopaedic Trauma. The Open
Orthopaedics Journal 2014: 8: 142. 4 Apelqvist J et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. Journal of Wound Care 2017; 26(3): Suppl. 3: 1-113. 5 Stannard
JP et al. Negative pressure wound therapy after severe open fractures: a prospective randomised study. Journal of Orthopaedic Trauma 2009: 23(8): 552-7. 6 Suzuki T et al. Negative-pressure wound
therapy over surgically closed wounds in open fractures. Journal of Orthopaedic Surgery 2014: 22(1): 30-4. 7 Krug E et al. Evidence-based recommendations for the use of negative pressure wound
therapy in traumatic wounds and reconstructive surgery: steps towards an international consensus. Injury 2011: 42, Suppl. 1: 1-12. 8 Raju A et al. Traumatic lower limb injury and microsurgical free
flap reconstruction with the use of negative pressure wound therapy: is timing crucial? Journal of Reconstructive Microsurgery 2014: 30(06): 427-30. 9 Cherubino M et al. Role of negative pressure
therapy as damage control in soft tissue reconstruction for open tibial fractures. Journal of Reconstructive Microsurgery 2017: 33(S 01): S08-13.

Rany pourazowe

Urazy tkanki miękkiej
ze zdarciem skóry
Wprowadzenie
Urazy tkanki miękkiej ze zdarciem skóry charakteryzują się oderwaniem tkanki miękkiej, której istotny fragment skóry
i tkanki podskórnej odrywa się od znajdującej się pod spodem powięzi i mięśni1. Tego rodzaju urazy mogą spotkać
każdą część ciała, ale są najczęściej spotykane w przypadkach urazów kończyn, tułowia, skóry głowy, twarzy
i genitaliów2. Tego rodzaju urazy stanowią duże wyzwania ze względu na ich częstą rozległość i odsłanianie
głębokich struktur3. Wysokie wskaźniki zachorowalności, w tym ciężkie stany martwicze i zakażenia,
jak i wysokie ryzyko zgonu są związane z tymi urazami, szczególnie, kiedy nastąpi opóźnienie leczenia1,2. Urazy tkanki
miękkiej ze zdarciem skóry stopy może skutkować amputacjami, powodując fizyczne i emocjonalne upośledzenie4.
Urazy tkanki miękkiej z oderwaniem skóry wymagają chirurgicznego oczyszczania rany5. Optymalnym postępowaniem
dla przypadków urazów tkanki miękkiej z oderwaniem skóry jest natychmiastowe wycięcie oderwanej skóry
i wolny przeszczep skóry6. W tej opcji leczenia NPWT może być stosowane do przygotowania łożyska rany
do przeszczepów, a potem do zabezpieczenia wolnego przeszczepu skóry o pełnej grubości7. Literatura
zawiera również doniesienia opisujące postępowanie urazów tkanek miękkich z oderwaniem skóry bez wycinania
oderwanej skóry, która jest raczej oczyszczona i z fenestracją. NPWT można również stosować w tych przypadkach dla
zapewnienia zwiększonego przepływu krwi, bezpiecznego mocowania i właściwych konturów oderwanej
skóry, jak i dla utrzymania stałego drenażu z łożyska rany6. System NPWT może być również stosowany do bezpiecznego
mocowania zamienników skóry, takich jak wykonana metodą inżynierii tkankowej skóra zastępcza, wydłużając
żywotność przeszczepu. Zastosowanie NPWT wydłuża żywotność przeszczepu u osób dorosłych i dzieci8. Rekonstrukcja
urazów tkanek miękkich musi być często opóźniana z powodu konieczności leczenia ogólnoustrojowego i stanów
zagrożenia życia. W tym przypadku, NPWT działa w charakterze terapii pomostowej pomiędzy leczeniem
nagłych zagrożeń i ostatecznym zakryciem urazów skóry3.

Główne cele NPWT9:
	
zapewnienie tymczasowego zakrycia rany po jej dokładnym oczyszczeniu i przed ostatecznym
zamknięciem chirurgicznym,
ograniczenie złożoności rekonstrukcji,
zapobieganie wysuszaniu i zanieczyszczeniu bakteryjnemu,
zmniejszanie obrzęków,
ułatwianie drenażu ran,
zwiększanie możliwości dla pomyślnego wyniku procedury ostatecznego zamknięcia rany,
poprawa szans na przyjęcie się przeszczepu.

Opis przypadku
Rana pourazowa na pośladkach
Krisztián Csöre, Zoltán Nádai, Csaba Halmy, MH Honvédkórház, Węgry (Vivano® Spectrum 01/2014, 10-11).
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Pacjent w wieku 41 lat z dużą raną pourazową na pośladkach po wypadku
5
6
kolejowym. Podczas pobytu na OIOM-ie, pacjent został poddany ileostomii.
Rana była powtarzalnie poddawana nekrektomii i zakrywana opaskami
nasączonymi roztworem betadyny. Rana miała wymiary 45 cm x 50 cm.
Mięsień pośladkowy lewy był zakryty tkanką ziarninową, podczas gdy inne
fragmenty rany były pokryte grubą warstwą mokrej tkanki martwiczej.
Brzegi rany były podminowane głębokimi kieszeniami. Obszar wokół rany
wykazywał macerację (Rysunek 1). Włączona została terapia podciśnieniowa
dla przygotowania rany do przeszczepu skóry. Zastosowano podciśnienie
-125 mmHg w trybie ciągłym. Opatrunki zmieniano co trzy dni (Rysunek 2). W 13 dniu łożysko rany było całkowicie wypełnione tkanką ziarninową
i gotowe do przeszczepu skóry (Rysunek 3). Zakończono stosowanie NPWT, a całe łożysko rany zostało zakryte siatkowym przeszczepem (Rysunek 4).
Po sześciu tygodniach stopień przyjmowania się przeszczepu skóry oceniono na 80%. Pozostała część rany była dostatecznie wypełniona tkanką ziarninową dla
umożliwienia zakrycia prawostronnym płatem z żyły pośladkowej przeszywającej (Rysunek 5). Ostatecznie osiągnięte zostało całkowite wygojenie (Rysunek
6). W tym przypadku terapia podciśnieniowa systemem Vivano® pomogła w formowaniu się czystej tkanki ziarninowej, przygotowując w ten sposób łożysko
rany do zamknięcia siatkowym przeszczepem.

Kluczowe aspekty:
	
NPWT należy stosować jako terapię pomostową do ostatecznego zamknięcia rany, jeżeli jej zamknięcie przez
rychłozrost nie jest możliwe lub w okresach pomiędzy kolejnymi zabiegami oczyszczania rany9.
	W przypadkach tkanki miękkiej po doznanym urazie i z obniżoną perfuzją poziom podciśnienia powinien być
umiarkowany, aby nie dopuścić do dalszego niedotlenienia. Zalecane jest ustawienie w przedziale
od -50 do -100 mmHg8. NPWT można zakończyć kiedy możliwe staje się opóźnione zamknięcie chirurgiczne
z wyjątkiem ran mniejszych, gdzie zakładany jest proces gojenia drogą ziarninowania w rozsądnej skali czasowej9.
	NPWT objawia się tutaj jako bezpieczna i skuteczna opcja terapii pomostowej dla przypadków opóźnionej
rekonstrukcji tkanek miękkich w urazach pacjentów wysokiego ryzyka. NPWT minimalizuje wymagania dla
rekonstrukcji, redukując w ten sposób wskaźniki pooperacyjnej zachorowalności8.
	
W procedurach wtórnych przeszczepów skóry NPWT należy uwzględniać pod kątem poprawy wskaźników
sukcesu9.

1 Hakim S et al. Patterns and management of degloving injuries: a single national level 1 trauma center experience. World Journal of Emergency Surgery 2016: 11(1): 35. 2 Latifi R et al. The
therapeutic challenges of degloving soft-tissue injuries. Journal of emergencies, trauma, and shock 2014: 7(3): 228. 3 Milcheski DA et al. Sub-atmospheric pressure therapy in the treatment
of traumatic soft tissue injuries. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 2013: 40(5): 392-7. 4 Ozturk CN et al. Treatment of foot degloving injury with aid of Negative Pressure Wound
Therapy and dermal regeneration template. The Journal of Foot and Ankle Surgery. 2015: 54(6):1132-5. 5 Gage MJ et al. Uses of Negative Pressure Wound Therapy in orthopedic trauma.
Orthopedic Clinics 2015: 46(2): 227-34. 6 Suzuki T at al. Negative Pressure Wound Therapy over surgically closed wounds in open fractures. Journal of Orthopaedic Surgery 2014: 22(1):
30-4. 7 Robert N. Negative Pressure Wound Therapy in orthopaedic surgery. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research 2017: 103(1): 99-103. 8 Apelqvist J et al. Negative Pressure
Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. Journal of Wound Care 2017: 26(3): Suppl. 3: 1-113. 9 Krug E et al. Evidence-based recommendations for the use of Negative
Pressure Wound Therapy in traumatic wounds and reconstructive surgery: steps towards an international consensus. Injury 2011: 42, Suppl.1: 1-12.

Rany pourazowe

Rany po dermatofasciotomii
Wprowadzenie
Dermatofasciotomia jest rutynową metodą dla stanów nagłych, stosowaną w przypadkach ostrego zespołu
ciasnoty przedziałów powięziowych (OZCPP). OZCPP kończyn zwykle rozwija się z powodu tępego urazu1,2 i może
występować u pacjentów z otwartymi i zamkniętymi złamaniami lub przy braku obecności przyczynowego złamania3.
Dermatofasciotomia jest wykonywana dla minimalizowania urazów tkanek miękkich
i zapobiegania powikłaniom, w tym amputacjom4. Rany po dermatofasciotomii (określane również
w literaturze terminem ran fasciotomijnych, ran dermatofasciotomijnych lub ran post-fasciotomijnych) mogą wydłużać
okresy hospitalizacji i być wyzwaniem w leczeniu. Zamknięcie rany przez rychłozrost ulega często spowolnieniu
z powodu obecności obrzęków, obkurczania się skóry i martwicy brzegów6. W takich przypadkach rana
po fasciotomii goi się stopniowo, zaś ryzyko zakażenia jest zwiększone z powodu narażenia tkanki5. Podciśnieniowe
leczenie ran (NPWT) jest dobrze ugruntowaną opcją terapeutyczną przeznaczoną do leczenia ran
po dermatofasciotomii7. Wykazano, że NPWT zwiększa częstość zamykania ran przez rychłozrost6
i jest związane z najniższym wskaźnikiem powikłań w porównaniu z innymi technikami zamykania ran
po fasciotomii8. Ponadto terapia podciśnieniowa wspomaga proces ziarninowania oraz leczenie za pomocą
przeszczepów skóry i płatów. 1.

Główne cele NPWT1:
zapewnienie tymczasowego zakrycia rany przed jej ostatecznym zamknięciem chirurgicznym
(opóźnione zeszycie lub przeszczep),
zmniejszenie złożoności rekonstrukcji (za pomocą płatów i przeszczepów skóry),
	usprawnienie gojenia się nacięć po fasciotomii poprzez zmniejszanie obrzęków i przybliżanie
do siebie brzegów rany,
przygotowanie łożyska rany do chirurgicznego zamknięcia,
poprawa wskaźników pomyślnego przyjęcia się przeszczepów.

Opis przypadku
NPWT zastosowane na ranie po dermatofasciotomii
Parać Z, Bandalović A, Knežević J, Rošin A, Pavić A, Boschi V. Szpitalne Centrum Kliniczne (KBC), Split, Chorwacja
(Vivano® Spectrum 1/2014; 12-13).
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54-letni mężczyzna doznał przynasadowego złamania wskutek spadku 50-kilogramowego głazu na jego lewą kończynę
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dolną z wysokości 2 m. Złamanie spowodowało zespół ciasnoty powięziowej. Dzień 0: Przeprowadzona została
fasciotomia drogą bocznego nacięcia w celu odciążenia czterech przedziałów. Krwawienie zatrzymano i złamana
kończyna została tymczasowo ustabilizowana za pomocą zewnętrznego aparatu (Rysunek 1). Stałe podciśnienie
o wartości 120 mmHg zostało zastosowane celem skutecznej kontroli silnego wydzielania i infekcji w ranie.
Opatrunki zmieniano co trzy do czterech dni (Rysunek 2). Dzień 7: Ubytek po fasciotomii mógł zostać zmniejszony
za pomocą wtórnych szwów i NPWT (120 mmHg) było kontynuowane tylko na tej części rany, która uprzednio nie została objęta terapią podciśnieniową
(Rysunki 3a + b). Dzień 14: Terapia podciśnieniowa została zakończona. Zewnętrzny stabilizator został usunięty i zastąpiony przez osteosyntezę płytkową.
Ubytek po fasciotomii został całkowicie zamknięty i pacjent mógł zostać wypisany w 28 dniu (Rysunek 4).

Kluczowe aspekty:
Korzyści ze stosowania NPWT w leczeniu ran po fasciotomii obejmują:
		

– zmniejszanie obrzęków wokół rany,

		

–	mniejsze ryzyko rozejścia się brzegów rany poprzez redukcję napięcia i retrakcji skóry na krawędziach
rany w pobliżu szwów,

		

– zmniejszone ryzyko zakażenia rany, krwiaka i retencji płynów,

		

– szybsze ziarninowanie i zamknięcie przez rychłozrost,

		

– znaczące skrócenie czasu hospitalizacji5.
	Procent zamknięcia ran po fasciotomii przez rychłozrost jest znamiennie wyższy przy stosowaniu NPWT
w porównaniu ze standardowymi opatrunkami6.
	Po dekompresyjnej dermatofasciotomii zalecane jest ustawianie niskich poziomów podciśnienia w trybie ciągłym
(-50 do -100 mmHg), szczególnie w przypadkach ciężkiej niedokrwienności7.
	Dzięki najniższemu procentowi powikłań terapia NPWT jest szczególnie wskazana dla pacjentów
wysokiego ryzyka8.
Technikę mostkowania można zastosować do leczenia ran po fasciotomii po obu stronach tej samej kończyny5.
	NPWT redukuje częstość zmian opatrunku. Mniejsza presja na personelu pielęgniarskim dzięki minimalizacji
przypadków zabrudzeń łóżka i garderoby pacjenta, nawet w przypadku ran silnie sączących7.

1 Krug E et al. Evidence-based recommendations for the use of Negative Pressure Wound Therapy in traumatic wounds and reconstructive surgery: steps towards an international consensus. Injury 2011; 42(Suppl1):
1-12. 2 Sellei RM, Hildebrand F, Pape HC. Acute extremity compartment syndrome: current concepts in diagnostics and therapy. Der Unfallchirurg 2014; 117(7): 633-649. 3 Hildebrand F, Pape HC. Acute Compartment Syndrome. Editorial. European Journal of Trauma and Emergency Surgery 2014; 40: 519–520. 4 Frink M et al. Compartment syndrome of the lower leg and foot. Clinical Orthopaedics and Related Research
2010; 468(4): 940-950. 5 Blonska-Staniec MK et al. The use of vacuum therapy in wound healing after fasciotomy in compartment syndrome – case report and literature review. Acta Angiol 2016; 22(4): 158-163.
6 Zannis J et al. Comparison of fasciotomy wound closures using traditional dressing changes and the vacuum-assisted closure device. Ann Plast Surg. 2009; 62(4): 407-9. 7 Apelqvist J et al. EWMA Document: Negative Pressure Wound Therapy. Journal of Wound Care 2017; 26(Suppl3): 1-154. 8 Jauregui JJ et al. Fasciotomy closure techniques: A meta-analysis. Journal of Orthopaedic Surgery 2017; 25(1): 1-8.

Powikłania i ich zapobieganie

Wymiany stawów
Wprowadzenie
Wymiany stawów są obecnie realizowane drogą powszechnie stosowanych zabiegów artroplastyki, umożliwiających
przywracanie pacjentom niezależności i poprawę jakości ich życia1. Są one uznawane za jedną z najbardziej
bezpiecznych i skutecznych procedur w chirurgii ortopedycznej. Niemniej jednak niektóre są nadal związane
z ciężkimi, poważnymi, potencjalnymi powikłaniami, a czasami nawet ze zgonem pacjenta2. Pośród tych powikłań
zapalenia miejsca operowanego (ZMO) klasyfikowane jako powierzchniowe, głębokie lub narządowe/przestrzenne3 mogą
być szczególnie wyniszczające. ZMO wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością, zwiększonym korzystaniem
z zasobów opieki zdrowotnej i wyższymi kosztami. W zabiegach artroplastycznych głębokie lub narządowe/przestrzenne
zakażenia mogą się objawiać jako zakażenia okołoprotezowe (PJI - periprosthetic joint infections), które stanowią
główną przyczynę odrzucenia implantów i konieczności dalszych interwencji chirurgicznych (np. artroplastyki
rewizyjnej)4.
Rola NPWT w zabiegach endoprotezoplastyki jest wieloaspektowa. Istnieją silne dowody wspierające zasadność
profilaktycznego stosowania NPWT po artroplastyce u pacjentów z wysokim ryzykiem powikłań pooperacyjnych5.
Terapia podciśnieniowa odgrywa rolę w leczeniu ran, wcześnie i późno zakażonych z dużymi ubytkami skóry6,7,
jak i w leczeniu przypadków z odsłoniętymi implantami dla wspomagania formowania się tkanki ziarninowej
na powierzchni implantu przed końcowym zamknięciem rany (przeszczepem skóry) lub do osiągnięcia zamknięcia rany
przez ziarninowanie8.

Główne cele NPWT:
promowanie wzrostu tkanki ziarninowej na odsłoniętych strukturach,
pomoc w stopniowanym zamykaniu ran,
przygotowanie łożyska rany do przeszczepu skóry9,
drenaż wysięku,
pomoc w higienicznym zamknięciu rany,
mocowanie przeszczepów skóry,
zapobieganie ZMO i innym powikłaniom6.

Opis przypadku
Stosowanie NPWT w przypadku zakażenia tkanki miękkiej po
całkowitej artroplastyce stawu kolanowego
Rui Pedro Borlido Escaleira, Pedro Miguel Dantas Costa Marques, Marilia Cardoso, Alberto Midões, Oddział
Chirurgii/Leczenia Ran, ULSAM, Portugalia (Vivano® Spectrum 01/2016, s. 36-37).
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U pacjentki w wieku 68 lat z nadciśnieniem oraz cukrzycą typu II rozwinęło się zakażenie miejsca operowanego z zapaleniem 6
tkanki łącznej po całkowitej artroplastyce stawu kolanowego. Zakażenie miejsca operowanego z zapaleniem tkanki łącznej
zostało zdiagnozowane po 24 dniach od operacji. Stwierdzono obecność Staphylococcus aureus, które jest nieodporne
na metycylinę. Zastosowano antybiotyki o szerokim spektrum działania. W 30 dniu zauważono również martwicę skóry
na kolanie i pacjentkę przygotowano do operacji (Rysunek 1). Na sali operacyjnej wykonano bardzo agresywne oczyszczenie
rany. Nie stwierdzono obecności ropnia, ale wykryto zakażenie głębokich warstw oraz zatokę łączącą z jamą stawową
z płynem surowiczym (Rysunek 2). Zastosowano NPWT (system Vivano®) (Rysunek 3) dla skutecznej kontroli
wysięku, zmniejszenia biologicznego obciążenia, usunięcia mediatorów prozapalnych, kontroli zakażenia,
zmniejszenia ryzyka kolonizacji na materiale endoprotezy i spowodowania właściwego wygojenia się rany dla ułatwienia przeprowadzenia
przeszczepu skóry. Podciśnienie ustawiono na tryb ciągły -125 mmHg. Po 5 dniach oznaki stanu zapalnego ustąpiły, ale zatoka pozostała z drenażem
płynu surowiczego z jamy stawowej (Rysunek 4). Po 10 dniach stosowania NPWT nastąpiło zmniejszenie obrzęków i wydzielania oraz pojawiła
się tkanka ziarninowa (Rysunek 5). W 15 dniu leczenia, widoczne było kompletne wypełnienie zatoki tkanką ziarninową z zatrzymaniem drenażu
(Rysunek 6). U pacjentki zastosowano przeszczep skóry na Oddziale Chirurgii Plastycznej i następnie została przywrócona pełna mobilność stawu kolanowego.
System Vivano® okazał się skuteczny w uzyskaniu założonych efektów leczenia w możliwie najkrótszym czasie.

Kluczowe aspekty:
T erapia podciśnieniowa może być uwzględniana do stosowania na odsłonięte implanty w przypadkach,
gdzie ich obecność w organizmie jest nadal wymagana i kiedy możliwa jest kontrola zakażenia skojarzoną
antybiotykoterapią, irygacjami chirurgicznymi i/lub NPWT8.
 czesna diagnoza i leczenie zakażeń po zabiegu artroplastyki jest kluczowe dla uratowania implantu i uzyskania
W
lepszych wyników7.
N
 PWT wpływa na obniżenie kosztów i krótszy czas hospitalizacji pacjentów z zakażeniem wokół implantów
ortopedycznych. Zwiększa również komfort pacjenta i ogranicza zabiegi pielęgnacyjne.
Terapia podciśnieniowa stosowana na zamkniętych nacięciach po zabiegach artroplastyki prowadzi do znaczącej redukcji
ZMO, dehiscencji i seromy10.
NPWT może pomóc w utrzymaniu implantu in situ, zmniejszając ryzyko wymiany całej endoprotezy6.
Z alety stosowania terapii podciśnieniowej w leczeniu okołoprotezowych zakażeń obejmują aseptyczne zamknięcie
rozległych, otwartych ran, zapobieganie zakażeniom w wyniku czynników zewnętrznych oraz stałą kontrolę
wysięku z rany.

1 Aghayev E. et al. Simultaneous bilateral hip replacement reveals superior outcome and fewer complications than two-stage procedures: a prospective study including 1819 patients and 5801 follow-ups from a total
joint replacement registry. BMC Musculoskeletal Disorders 2010: 11: 245. 2 Parvizi et al 2007 FEHLT! 3 Berríos-Torres SI, et al. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surgery 2017: 152(8): 784-791. 4 Patel H et al. Burden of surgical site infections associated with arthroplasty and the contribution of Staphylococcus aureus. Surgical Infections 2016: 17(1): 78-88. 5 Siqueira
MB et al. Role of Negative Pressure Wound Therapy in total hip and knee arthroplasty. 6 Apelqvist J et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. Journal of Wound Care 2017:
26(3): Suppl3: 1-113. 7 Razvan EN et al. Negative pressure, a “Solution“ in the treatment of infected knee prosthesis? Maedica – a Journal of Clinical Medicine 2015: 10(1): 5-9. 8 Cipolla J et al. Negative Pressure wound
Therapy: Unusual and innovative applications. OPUS 2008: 12: 15-29. 9 Gage MJ et al. Uses of Negative Pressure Wound Therapy in orthopedic trauma. Orthopedic Clinics 2015: 46(2): 227-34. 10 WUWHS (World Union of
Wound Healing Societies). Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International 2016. ????? Kapadia BH et al. Periprosthetic joint infection. The Lancet 2016: 387(10016): 386-394.

Powikłania i ich zapobieganie

Zapobieganie zakażeniom
miejsca operowanego (ZMO)
Wprowadzenie
Zakażenia miejsca operowanego są najczęściej spotykanymi i generującymi najwyższe koszty, nabytymi
w szpitalu zakażeniami1. Uwzględniając ich poważne konsekwencje, takie jak znaczące odsetki zachorowalności
i śmiertelności, skojarzone z kosztami społeczno-ekonomicznymi, stają się poważnym problemem opieki
zdrowotnej2. Szacuje się, że połowę ZMO można uniknąć3 oraz zauważalna jest ogólnoświatowa koncentracja
na programach monitorowania i inicjatywach prewencyjnych2. Dane dotyczące istotności terapii podciśnieniowej
w zapobieganiu ZMO uległy w ostatnich latach znaczącemu wzrostowi2,4,5. Z tego względu podciśnienie jest
aplikowane w trybie natychmiastowym na zamykane po zabiegu nacięcia. Ten tryb terapii jest powszechnie
określany terminem „terapii podciśnieniowej zamkniętych nacięć” (ciNPT - closed incision negative pressure therapy),
(INPWT - incisional negative pressure wound therapy) lub profilaktycznej terapii podciśnieniowej (pNPWT). Najnowszy,
systematyczny przegląd i metanaliza randomizowanych, kontrolowanych prób klinicznych z udziałem niniejszej terapii
wykazały, że w porównaniu do standardowych opatrunków pooperacyjnych, terapia podciśnieniowa na ranach
po nacięciach chirurgicznych znacząco redukuje odsetek zakażeń tych ran, akumulacji płynu surowiczego6,
jak i przypadków rozchodzenia się brzegów rany5. Skuteczność kliniczna terapii podciśnieniowej na ranach po
nacięciach chirurgicznych o dużym ryzyku okołooperacyjnych powikłań została również wykazana dla chirurgii urazowoortopedycznej7,8,9.
W przypadkach zamkniętych ran po nacięciach terapia podciśnieniowa wykazuje różne mechanizmy działania, podobnie jak
przy leczeniu ran otwartych4. Podczas gdy wzrost tkanki ziarninowej i przybliżanie brzegów rany to kluczowe cechy NPWT,
do kluczowych mechanizmów ciNPT należą: zmniejszanie bocznego napięcia, poprawa drenażu limfatycznego
i ograniczanie formowania się krwiaków i akumulacji płynu surowiczego. Zmniejszanie obrzęków
pooperacyjnych i przywracanie ukrwienia to prawdopodobnie najbardziej korzystne efekty2.

	Główne cele stosowania ciNPT2,5:
zmniejszanie ryzyka powikłań i zakażenia miejsca operowanego,
zmniejszanie napięcia w linii nacięcia, a więc ryzyka rozejścia się brzegów rany,
zmniejszanie obrzęków.

Seria przypadków
Zastosowanie terapii podciśnieniowej Vivano® na zamkniętej ranie po
amputacji podudzia. Seria przypadków.
Maxant G., Deharvengt C., Centrum Szpitalne Haguenau, Haguenau, Francja (Link Wound Healing Congress
2017, Special Indications 3).

SERIA
PRZYPADKÓW

G. Maxant | Oddział Chirurgii Naczyniowej - Centrum Szpitalne Hagenau FRANCJA

Badanie retrospektywne stosowania ciNPT3
Cel badania: ocena korzyści terapii podciśnieniowej zastosowanej na zamknięte nacięcia
po amputacjach podudzia, z uwzględnieniem wskaźnika pierwotnego zamknięcia na kikucie
oraz redukcji liczby amputacji na wysokości kości udowej.

Materiały i metoda
Populacja: 32 pacjentów
Wskazania do amputacji

1/32 Przewlekłe zakażenie kikuta po
amputacji podudzia

8/32 Zapalenie kości i szpiku śródstopia
Krytyczne niedokrwienie, nie nadające
się do rewaskularyzacji (20/32)
4 pacjentów wypisano*

3/32 Rozszerzona ostra niedokrwienność

Technika umieszczenia
Na nacięciu umieszczono warstwę kontaktową i opatrunek z czarnej pianki,
wycięty na kształt „siodełka”.
Następnie zastosowano system NPWT Vivano® w sposób konwencjonalny.
Terapia podciśnieniowa prowadzona była w trybie ciągłym o wartości -110mmHg
i zakończona w 4-5 dobie po zabiegu**.

* z powodu śmiertelnych powikłań współistniejących chorób
** Przedział czasowy stosowania opatrunku uzależniony od decyzji lekarza i był zgodny z międzynarodowymi zaleceniami dla stosowania ciNPT7
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Wyniki w skrócie:
1/28

Amputacja na
wysokości kości udowej

4/28

Zamknięcie
poprzez ziarninowanie
w ciągu 60 dni po
miejscowej pielęgnacji

2/28

Wtórne zamknięcie po 60 dniach
i reoperacji, następnie leczenie
podciśnieniem

21/28

Pierwotne zamknięcie kikuta na
wysokości piszczelowej w 30 dniu

U 25 pacjentów osiągnięto pierwotne zamkniecie rany kikuta bez miejscowych powikłań.
	
2 pacjentów wymagało kolejnego aplikowania konwencjonalnej terapii podciśnieniowej i wtórnego
zamknięcia rany z ocaleniem kolana.
1 pacjent wymagał amputacji na wysokości uda (punkt presyjny na zgięciu kolana).

Podsumowanie badania
Technika ta jest łatwo odtwarzalna i dostępna dla pacjentów naczyniowych, wymagających rozległych amputacji.
	
Postępy w gojeniu umożliwiają wcześniejszy transfer pacjentów do centrów rehabilitacji dzięki ograniczeniu
miejscowych powikłań.
	System NPWT Vivano® zastosowany na już zamkniętym nacięciu, przyczynił się do zachowania kolana,
co stanowi poważną korzyść dla pooperacyjnej rehabilitacji i życiowej niezależności pacjenta.

Kluczowe aspekty:
	Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przyjętego międzynarodowego i wielodyscyplinarnego konsensusu,
chirurdzy powinni oceniać indywidualne czynniki ryzyka dla wystąpienia zmian w miejscu operowanym
u poszczególnych pacjentów. Leczenie podciśnieniowe zamkniętego nacięcia należy uwzględniać
u pacjentów z wysokim ryzykiem zakażeń miejsca operowanego (ZMO), poddawanych zabiegom
obarczonym wysokim ryzykiem lub zabiegom, po których możliwe są poważne powikłania
chorobowe9.
	Stosowanie NPT na zamkniętych przez rychłozrost chirurgicznych nacięciach, będących ranami wysokiego ryzyka,
w celu zapobiegania ZMO, uwzględniając posiadane zasoby, jest również zalecane przez WHO10.
	Szereg badań wykazuje, że stosowanie terapii podciśnieniowej na zamkniętych nacięciach może być uzasadnione
ekonomicznie, szczególnie u pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem9.
	W dziedzinie chirurgii ortopedycznej należy uwzględniać związane z operacją czynniki ryzyka,
takie jak otwarta redukcja i wewnętrzne mocowanie złamań (panewka stawu biodrowego, nasada
dalszej piszczeli, kość piętowa, plateau kości piszczelowej), fasciotomia i amputacja (pod- i nadkolanowa)9.
Niektóre z głównych dodatkowych czynników ryzyka dla powikłań to istniejące implanty i/lub proteza,
diagnostyczne reumatoidalne zapalenie stawów oraz obecność Staphylococcus aureus2.
 ystem NPWT Vivano® jest wskazany do zaopatrywania zamkniętych nacięć, zapewniając
S
bezpieczną ochronę przed zewnętrznym zanieczyszczeniem bakteryjnym11. Opatrunek powinien łatwo
się dopasowywać do kształtu i rozmiaru rany12-19 i pozwalać na bezpieczne usunięcie20.
	
Opatrunek Atrauman® Silicone zapewnia nieurazowe zdejmowanie materiałów opatrunkowych i może być
stosowany w charakterze warstwy kontaktowej z raną w połączeniu z systemem Vivano®21, 22.

1 Anderson DJ et al. Strategies to prevent surgical site infections in acute care hospitals: 2014 update. Infection Control & Hospital Epidemiology 2014; 35(S2): 66-88. 2 WUWHS (World Union of Wound Healing Societies).
Consensus Document. Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International 2016. 3 Berríos-Torres SI et al. Centers for disease control and prevention guideline for the prevention of surgical site infection, 2017. JAMA Surgery 2017;152(8): 784-91. 4 Kubek EW, Badeau A, Materazzi, S. Negative Pressure Wound Therapy and the emerging role of incisional Negative Pressure Wound Therapy as
prophylaxis against surgical site infections. In: Mendez-Vilas A. (Ed). Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education. Formatex Research Center 2013; 1833-1846. 5 Apelqvist
J et al. Resource utilization and economic costs of care based on a randomized trial of vacuum-assisted closure therapy in the treatment of diabetic foot wounds. American Journal of Surgery 2008; 195(6): 782-788. 6
Hyldig N et al. Meta-analysis of Negative Pressure Wound Therapy for closed surgical incisions. British Journal of Surgery 2016; 103: 477-86. 7 Stannard FEHLT! 8 Putnis S, Khan WS, Wong JM. Suppl 1: Negative Pressure
Wound Therapy A Review of its Uses in Orthopaedic Trauma. The Open Orthopaedics Journal 2014; 8: 142-147. 9 Nam D et al. The use of closed incision Negative Pressure Wound Therapy in orthopaedic surgery. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 2018; 26(9): 295-302. 10 Willy C et al. Closed incision Negative Pressure Therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. International
Wound Journal 2017; 14(2): 385-398. 11 Allegranzi B et al. New WHO recommendations on intraoperative and postoperative measures for surgical site infection prevention: an evidence-based global perspective. The
Lancet Infectious Diseases 2016; 16(12): 288-303. 12 Report: ‘Resistance to wet microbial penetration’ Source: Analysis Report No. 11638, 03.11.2011. Data on file. 13 Toth C. NPWT in chronic wounds. Vivano® Spectrum.
2016(02/2016):24-25. 14 Vogel BJ. NPWT in a rehabilitative hospital setting. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):44-45. 15 Csore K, Nadai Z, Halmy C. Traumatic wound on the buttocks. Vivano® Spectrum. 2014(01/2014):10-11.
16 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. 17 Konrad M et al. NPWT application in calciphylaxis.
Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):40-41. 18 Pellek S. Treatment of the septic complication in the chest cavity. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):26-27. 19 Toth C. Sacral wound after removal of a tumour. Vivano® Spectrum.
2014(01/2014):20-21. 20 Sidonia S. NPWT in paediatric patients with severe trauma. Vivano® Spectrum. 2016(02/2016):22-23. 21 Reports: 20091111_LA0901464_TensileStrength, 11.11.2009; 0120305_VTR_Performance_Vivano® MedFoam, 05.03.2012; Performance of animal study, France (ref. report 100295 issued 09.12.2010). Data on file. 22 Schröder W et al. Choices in dressing selection – inert silicone-based wound contact layer plus
secondary dressings. Wounds UK Annual Conference. Harrogate, 13.-15. November 2017. 23 Tickle J. Use of a new Wound Contact layer in NPWT. Wounds UK Annual Conference. Harrogate, 13.-15. November 2017.
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Amputacje
Wprowadzenie
Obecnie amputacje są 10 do 15 razy częstsze u osób z cukrzycą niż w pozostałej części populacji. Większość
niepourazowych amputacji kończyn dolnych jest wykonywana z powodu cukrzycy1,2. 55% osób z cukrzycą
i po amputacji kończyny dolnej wymaga dalszych amputacji w kolejnych 3 latach3. W skali światowej
co 30 sekund następuje amputacja nogi z powodu cukrzycy1. Jednakże amputacja jest również wymagana w szeregu
innych przypadków, takich jak choroba naczyń obwodowych, uraz, nowotwór, zakażenie i wady wrodzone2.
Podczas gdy terapia podciśnieniowa (NPWT) odgrywa istotną rolę w zachowaniu kończyn dolnych poprzez
pomyślne leczenie różnych rodzajów występujących na nich owrzodzeń4 i stanowi ostatnią próbę dla zapobiegania
amputacjom5, to jest również niezwykle istotna w leczeniu pacjentów z amputacjami. NPWT jest bezpieczną
i skuteczną metodą leczenia ran po spowodowanych cukrzycą amputacjach6 lub w przypadkach niecałkowitych lub
całkowitych amputacji pourazowych5. Jest również użyteczna w zabezpieczaniu poamputacyjnych procedur
przeszczepów skóry, ponieważ dowody wskazują na wysoki odsetek przyjmowania się przeszczepów i wysoki
wskaźnik zamykania ran7. Ostatnią kwestią, ale nie mniej ważną jest to, że terapia podciśnieniowa może być stosowana
na poamputacyjnych, zamkniętych nacięciach dla zmniejszania ryzyka zakażeń miejsca operowanego, rozchodzenia się
brzegów rany lub innych powikłań pooperacyjnych (WUWHS 2016 b)8.

Główne cele NPWT5,9:
	Zależnie od specyficznych, związanych z amputacją wskazań (rany otwarte, rany zamknięte, rany
tymczasowo zakryte), główne cele mogą obejmować:
przyspieszone gojenie ran,
	zapewnienie tymczasowego zakrycia rany przed jej zamknięciem chirurgicznym,
	łatwiejszą rekonstrukcję,
	wspomaganie procesu gojenia,
	wyższy wskaźnik pomyślnego leczenia chirurgicznego (przyjęcie przeszczepów, płatów skóry),
kontrolę wysięku z rany i obrzęku.

Opis przypadku 1
Zastosowanie NPWT przy częściowej amputacji z zachowaniem kończyny
Dino Strlek, MD, Oddział Chirurgii, Szpital Ogólny w Varaždin, Chorwacja.
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Pacjent w wieku 59 lat z chorobą tętnic obwodowych (PAD - Peripheral Artery Disease), nadciśnieniem 6
tętniczym, cukrzycą typu I, zapaleniem płuc oraz niewydolnością nerek i niedomykalnością zastawki
został przyjęty do szpitala z wysoką temperaturą, bólem kończyny dolnej, brakiem tętna na tętnicach
grzbietowych stóp i zgorzelą palców prawej stopy. Wykonano częściową amputację ratunkową (Rysunek 1),
po której przeprowadzono diagnostykę naczyń, która potwierdziła zwężenie tętnicy udowej (Rysunek 2).
Rewaskularyzacja okazała się niemożliwa. Ponadto stwierdzono martwicę tkanki miękkiej w kończynie dolnej.
W związku z tym została przeprowadzona fasciotomia, nekrektomia i amputacja stopy (Rysunek 3). NPWT
zastosowano jako tymczasowe postępowanie z naprzemiennym podciśnieniem (-125 mmHg/-90 mmHg) (Rysunki 4.1 i 4.2). Po kilku zmianach opatrunków
wykonano wtórne zamknięcie rany, przy czym jej dystalny odcinek wymagał przeszczepu skóry (Rysunek 5). Terapia NPWT była kontynuowana aż do
wytworzenia się czystej tkanki ziarninowej i epitelizacji rany, następnie możliwe było zastosowanie nowoczesnych opatrunków (Rysunek 6).

Opis przypadku 2
Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu krytycznego
niedokrwienia kończyny dolnej i profilaktyce rozwoju powikłań
septycznych ropowicy stopy.
Dr hab. n. med. Maciej Zieliński, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu.
72-letni chory został przyjęty w trybie pilnym do Kliniki Chirurgii Naczyń z powodu
krytycznego niedokrwienia prawej kończyny dolnej z martwicą palców i śródstopia
oraz rozpoczynającą się ropowicą stopy.
Wywiad i badanie kliniczne ujawniły zaawansowane stadium miażdżycowego
niedokrwienia kończyn oraz nieuregulowaną wieloletnią cukrzycę powikłaną
niedokrwienną stopą cukrzycową w późnym stadium zaawansowania. Dodatkowo
chory cierpiał na nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię oraz chorobę niedokrwienną
serca. Badanie angiografii tomografii komputerowej ujawniło niedrożność prawej
tętnicy udowej powierzchownej oraz rozsiane krytyczne zwężenia i niedrożności tętnic
goleni.
Na tej podstawie został zakwalifikowany do rewaskularyzacji techniką otwartą
z zastosowaniem procedury przeszczepu żylnego udowo podkolanowego. Z uwagi
na dokonaną martwicę przodostopia, nierokującą poprawy, zdecydowano o doraźnej
amputacji w zakresie tkanek zdrowych. Ze względu na rozwijającą się ropowicę oraz
uogólnione cechy zakażenia zdecydowano się odroczyć zamknięcie rany i zastosować
zestaw do terapii podciśnieniowej.
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Zastosowanie zestawu do terapii podciśnieniowej miało na celu poprawę kondycji rany poprzez przyspieszenie procesu jej oczyszczania
z wysięku zapalnego oraz odwrócenie gradientu migracji treści ropnej. Miało to także pozytywny wpływ na profilaktykę uogólnienia zakażenia
i rozwoju sepsy oraz umożliwiło odroczone zamknięcie rany bez ryzyka zaburzeń gojenia w następstwie rozwoju zakażenia przyrannego.

Prezentowany materiał demonstruje wygląd oraz cechy urządzenia do terapii podciśnieniowej VivanoTec i opatrunków podciśnieniowych
VivanoMed firmy Paul Hartmann. Przedstawia zastosowanie lecznicze zestawu, włączając w to przygotowanie do użycia, metodę aplikacji
na ranę opatrunku z gąbki oraz technikę nastawy parametrów i włączenia urządzenia.

Kluczowe aspekty:
Wieloośrodkowa, randomizowana, kontrolowana próba kliniczna wykazała, że po zastosowaniu do leczenia
poamputacyjnych ran stopy cukrzycowej terapia podciśnieniowa zwiększa wskaźnik wygojonych ran,
przyspiesza proces gojenia i potencjalnie obniża liczbę reamputacji w porównaniu z ich zaopatrywaniem
metodami standardowymi6.
N
 PWT stanowi użyteczne narzędzie w leczeniu amputacji pourazowych w sytuacjach, gdzie reimplantacja
lub definitywna naprawa poamputacyjnego kikuta jest niewykonalna. W takich przypadkach NPWT
jest uznawane za terapię przejściową po oczyszczeniu rany stosowaną do momentu jej chirurgicznego zamknięcia5.
W
 ykazano, że terapia podciśnieniowa jest bardziej rentowną opcją w porównaniu ze standardowym
zaopatrywaniem ran po amputacjach10.

1 Yazdanpanah L et al. Literature review on the management of diabetic foot ulcer. World J Diabetes 2015: 6(1): 37-53. 2 Godlwana L, Nadasan T, Puckree T. Global trends in incidence of lower limb amputation: a review of the literature. South African Journal of Physiotherapy 2008: 64(1): 8-12. 3 WUWHS a. (World Union of Wound Healing Societies). Local management of diabetic foot ulcers. Position Document. Wounds International 2016. 4 Armstrong DG, Andros G. Use of Negative Pressure Wound Therapy to help facilitate limb preservation. International wound journal. 2012 Aug: 9: 1-7. 5 Apelqvist J et al. Negative Pressure Wound
Therapy – overview, challenges and perspectives. Journal of Wound Care 2017; 26(3): Suppl3: 1–113. 6 Armstrong DG, Lavery LA. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomized controlled trial. Lancet 2005: 366: 1704-10. 7 Ross RE et al. Complex lower extremity wounds treated with skin grafts and NPWT: a retrospective review. Journal of wound care 2011: 20(10): 490-5.
8 WUWHS b. (World Union of Wound Healing Societies). Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International 2016. 9 Krug E et al. Evidence-based recommendations for
the use of negative pressure wound therapy in traumatic wounds and reconstructive surgery: steps towards an international consensus. Injury 2011: 42, Suppl 1: 1-12. 10 Apelqvist, J. et al. Resource utilization and
economic costs of care based on a randomized trial of vacuum-assisted closure therapy in the treatment of diabetic foot wounds. Am J Surg 2008: 195(8): 782-788.
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Owrzodzenia w zespole
stopy cukrzycowej
Wprowadzenie
Owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej to jedno z najpoważniejszych i najbardziej wyniszczających powikłań
cukrzycowych. Pogarsza ono stan pacjenta i ma również znaczące skutki społeczno-ekonomiczne1. Częstość
występowania tej choroby wśród pacjentów z cukrzycą zamyka się w przedziale od 4% do 10%. Osoba z cukrzycą
jest w ciągu swojego życia obarczona 25% ryzykiem owrzodzenia2. Owrzodzenia stopy cukrzycowej stanowią również
główny powód hospitalizacji chorujących na cukrzycę pacjentów3. Pacjenci, którzy są hospitalizowani z powodu
konieczności przeprowadzenia chirurgicznej rewizji owrzodzenia stopy cukrzycowej są często w stanie ciężkim
i obarczeni wieloma chorobami współwystępującymi. Pacjenci ci są obarczeni wysokim ryzykiem zgonu
w ciągu roku od operacji, a ich leczenie wiąże się ze znaczącymi kosztami4. Ponad połowa pacjentów szpitalnych
z owrzodzeniem stopy cukrzycowej wykazuje stany zakaźne tych ran z jednoczesnym zapaleniem kości
i szpiku występującym u 20% tych przypadków5. Wczesna diagnoza i leczenie, jak również wielodyscyplinarne
interwencje są istotne dla poprawy wyników leczenia u tych pacjentów4.
NPWT odgrywa ważną rolę w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej i ma wielki wpływ na możliwości zachowania
kończyn6. Wskazania do stosowania tej terapii zamykają się w przedziale od zmian pooperacyjnych, gdzie NPWT ma za
zadanie ułatwić zamykanie się ran, do niegojących się owrzodzeń neuropatycznych lub neuro-niedokrwiennych7.

Główne cele NPWT:
zachowanie kończyny8,
ograniczenie złożoności i rozmiarów owrzodzenia8,
	uzyskanie stanu łożyska rany kwalifikującego do przeszczepu autogennego skóry lub opóźnionego
wygojenia się rany przez ziarninowanie9,
zwiększanie odsetka przyjętych przeszczepów10,
	kontrola wysięku, zmniejszenie obrzęku, stymulacja formowania się tkanki ziarninowej
i obkurczania rany2.
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Opis przypadku 1
Stopa Charcota (artropatia neuropatyczna) w cukrzycy, jako „stopa
specjalnych potrzeb”. Opis przypadku ze skutecznym stosowaniem
terapii podciśnieniowej.
Cybułka B., Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski,
Polska (Negative Pressure Wound Therapy Journal 2018; 5(1): 4-7).
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Pacjent w wieku 58 lat z przewlekłą cukrzycą insulinozależną, po wcześniejszej amputacji palca prawej stopy i drugiego palca lewej stopy, został przyjęty
na oddział chirurgii w celu leczenia rozległej rany, zlokalizowanej pomiędzy drugim i trzecim palcem prawej stopy. Badanie rentgenowskie wykazało
zaawansowane zmiany destrukcyjne w prawej stopie (Rysunek 1). Rana została oczyszczona (Rysunek 2), po czym natychmiast włączono system NPWT
z podciśnieniem ustawionym na -125 mmHg. Po 48 godzinach zmieniono opatrunek i obserwowano normalne formowanie się tkanki ziarninowej z wczesnymi
oznakami epitelizacji brzegów rany (Rysunek 3): leczenie podciśnieniowe było kontynuowane przez kolejne 11 dni. W tym przedziale czasowym uzyskano
zmniejszenie całkowitej powierzchni rany i zaobserwowano tendencję w kierunku samoistnego zbliżania się do siebie jej krawędzi (Rysunek 4). Górna część
rany została zbliżona za pomocą nieciągłych szwów skórnych i z sukcesem się zagoiła (Rysunek 5).

Opis przypadku 2
Zastosowanie systemu Vivano® w leczeniu pooperacyjnej rany stopy
powikłanej stanem zapalnym kości i szpiku kości piętowej
u pacjenta z cukrzycą typu 2.
V.V. Zavatsky, Instytut Medycyny Ratunkowej (Institute of Emergency Medicine n.a.) im. I.I. Dzhanelidze,
St. Petersburg, Rosja.

1

2

3

4

5

6

Pacjent w wieku 73 lat cierpiący na cukrzycę typu 2 został w trybie pilnym przyjęty do szpitala z powodu głębokiej ropowicy na podeszwie prawej stopy. Owrzodzenie
to było pochodzenia neuroniedokrwiennego. Badania naczyniowe potwierdziły okluzję naczyń tętniczych kończyny dolnej i makroangiopatię cukrzycową.
Rana wykazywała słabe ziarninowanie, część jej brzegów miała charakter martwiczy wraz z oznakami zapalenia kości i szpiku kości piętowej (Rysunek 1).
Cel leczenia: zachowanie prawej stopy i jej funkcjonalności. Przeprowadzony został zabieg endowaskularny (angioplastyka balonikowa z rewaskularyzacją tylnej
tętnicy piszczelowej i przywróceniem łuku podeszwowego poprzez boczną tętnicę podeszwową). Pacjent otrzymywał leki przeciwzakrzepowe i antybiotyki.
W 12 dniu hospitalizacji wykonano hydro-chirurgiczną nekrektomię rany. (Rysunek 2). Po zabiegu zastosowano podciśnieniowe leczenie rany z użyciem
systemu Vivano®Tec w trybie ciągłym, przy podciśnieniu ustawionym na 120-125 mmHg (Rysunek 3). Opatrunek był zmieniany co 48 godzin (4-krotnie),
a następnie co 72 godziny (6-krotnie). Objętość drenowanego wysięku wynosiła średnio 60 ml/dobę. Pozytywny proces gojenia uwidocznił się już na trzeci dzień
stosowania NPWT. Rana była całkowicie przygotowana do zamknięcia po 38 dniach od pierwotnej nekrektomii (Rysunek 4). Ze względu na współistniejące
zapalenie kości i szpiku wykonano resekcję kości piętowej, a następnie przeszczep skóry na wszystkich, spowodowanych raną ubytkach stopy (Rysunek 5).
Przebieg okresu pooperacyjnego nie wykazał żadnych powikłań i po 14 dniach od plastycznego zamknięcia rany pacjent został wypisany (Rysunek 6). Pacjent
spędził w szpitalu 64 dni. Niniejszy przypadek kliniczny podkreśla pomyślne i efektywne leczenie złożonej rany za pomocą systemu Vivano®. Zastosowanie
leczenia podciśnieniowego we wczesnych etapach po nekrektomii stworzyło warunki wymagane dla optymalnego leczenia i regeneracji rany, korzystne
w jej przygotowaniu do zamknięcia i późniejszej rehabilitacji pacjenta.

Opis przypadku 3
Leczenie z użyciem NPWT przypadku ropowicy w bocznym
przedziale podeszwy u pacjenta z cukrzycą
Gadacsi M., Vadasz G., Uniwersytecka Szkoła Medyczna w Peczu, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Pecz, Węgry.
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Pacjent w wieku 56 lat z cukrzycą, który wcześniej utracił prawą kończynę dolną. U pacjenta rozwinęło się owrzodzenie stopy cukrzycowej na 5 stawie
śródstopno-paliczkowym lewej stopy z ropowicą w bocznym przedziale podeszwowym oraz stan zapalny kości i szpiku na głowie 5 kości śródstopia (Rysunek
1). Wykonaliśmy dekompresję bocznego przedziału, nekrektomię z resekcją głowy 5 kości śródstopia (Rysunek 2) i włączyliśmy system NPWT (Rysunek 3).
Po zastosowaniu NPWT i celowanej antybiotykoterapii stan zapalny ustąpił. Po sześciu dniach od zabiegu rana była czysta i zmniejszyła swój rozmiar, wobec
czego terapię podciśnieniową zatrzymano (Rysunek 4).

Opis przypadku 4
Zastosowanie NPWT w przypadku ropowicy w przedziale
powięziowym przyśrodkowego odcinka stopy u pacjenta
z cukrzycą
Gadacsi M., Vadasz G., Uniwersytecka Szkoła Medyczna w Peczu, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Pecz, Węgry.
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Opisywany przypadek dotyczy chorującego na cukrzycę pacjenta w wieku 59 lat z ropowicą przyśrodkowego i centralnego przedziału cieśni podeszwy po
amputacji 3 - 4 palca stopy prawej kończyny, zapaleniem kości i szpiku głowy 3 - 4 kości śródstopia (Rysunek 1). Po dekompresji przedziału cieśniowego,
nekrektomii oraz resekcji 3 i 4 kości śródstopia (Rysunek 2) zastosowano NPWT (Rysunek 3). Po zastosowaniu NPWT i celowanej antybiotykoterapii stan
zapalny ustąpił. Po dziesięciu dniach od zabiegu rana była czysta i zmniejszyła swój rozmiar, wobec czego terapię podciśnieniową zakończono (Rysunek 4).
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Kluczowe aspekty:
	Pomyślny wynik stosowania NPWT jest uzależniony od szeregu czynników, takich jak leczenie owrzodzeń,
niedokrwienności, zakażenia i martwicy. Reasumując, podstawy leczenia owrzodzeń stopy cukrzycowej
to odciążenie ucisku, rewaskularyzacja, ogólnoustrojowa antybiotykoterapia i oczyszczanie
ran owrzodzeniowych7.
	Do istotnych elementów postępowania w przypadkach owrzodzeń stopy cukrzycowej należą również:
optymalizacja poziomów glukozy we krwi, leczenie niewydolności naczyń oraz innych chorób
współistniejących, jak również właściwa edukacja pacjenta/opiekuna pacjenta2.
	Zastosowanie NPWT należy rozważać dla:
		– silnie sączących, głębokich owrzodzeń,
		–	przypadków, w których rozmiar owrzodzenia stopy cukrzycowej nie zmniejszył się
o 50% w 4-tygodniowym okresie pomimo leczenia ogólnoustrojowego2,
		– zaopatrywania ran pooperacyjnych11, w tym ran po stanach zapalnych kości i szpiku stopy cukrzycowej9.
	Terapia podciśnieniowa ran cukrzycowych może prowadzić do szybszego przygotowania łożyska rany,
szybszego zamknięcia rany i lepszych wskaźników przyjęcia się przeszczepów w porównaniu
ze standardowym zaopatrywaniem ran10.
	NPWT może znacząco obniżyć koszty leczenia owrzodzeń stopy cukrzycowej12.

1 Alexidou K, Doupis J. Management of Diabetic Foot Ulcers. Diabetes Therapy 2012; 3(1): 4-19. WUWHS. 2 WUWHS (World Union of Wound Healing Societies). Local management of diabetic foot ulcers. Florence
Congress, Position Document. Wounds International 2016. 3 Yazdanpanah L, Nasiri M, Adarvishi S. Literature review on the management of diabetic foot ulcer. World Journal of Diabetes 2015; 6(1): 37-53. 4 Søndergaard LN et al. Elevated costs and high one-year mortality in patients with diabetic foot ulcers after surgery. Danish Medical Journal 2015; 62(4): A5050. 5 Lavery LA et al. Risk factors for developing osteomyelitis in
patients with diabetic foot wounds. Diabetes Research and Clinical Practice 2009; 83: 347-352. 6 Hasan MY, Teo R, Nather A. Negative-pressure wound therapy for management of diabetic foot wounds: a review
of the mechanism of action, clinical applications, and recent developments. Diabetic Foot & Ankle 2015; 6(1): 27618. 7 Apelqvist J et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives.
Journal of Wound Care 2017; 26(3):Suppl3: 1-113. 8 Armstrong DG et al. Use of negative pressure wound therapy to help facilitate limb preservation. International Wound Journal 2012 Aug; 9: 1-7. 9 Allahabadi S
et al. Consensus on surgical aspects of managing osteomyelitis in the diabetic foot. Diabetic Foot & Ankle 2016 Jan 1;7(1): 30079. 10 Dalla Paola L et al. Use of vacuum assisted closure therapy in the treatment of
diabetic foot wounds. Journal of Diabetic Foot and Complications 2010; 2(2): 33-44. 11 Schaper NC et al. International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF). Prevention and management of foot problems in
diabetes: a Summary Guidance for Daily Practice 2015, based on the IWGDF Guidance Documents. Diabetes/Metabolism Research and Reviews 2016; 32: 7-15. 12 Apelqvist J et al. Resource utilization and economic
costs of care based on a randomized trial of vacuum-assisted closure therapy in the treatment of diabetic foot wounds. American Journal of Surgery 2008; 195(6): 782-788.
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