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STRESZCZENIE
Wstęp. Terapia podciśnieniowa ran, z ang.  negative pressure wound therapy (NPWT), zwana też
topical negative pressure (TPN), vacuum-assisted closure (VAC), local hypobaric therapy (LHT),
to  technika  leczenia  wykorzystująca  podciśnienie.  Podciśnienie  jest  aplikowane  w  sposób
kontrolowany  i  odpowiednio  dostosowany  do  typu  rany,  powierzchni  oraz  składowych
wpływających na trudność leczenia (np. obecność przetok jelitowych, rany trudne do zaopatrzenia
ze  względu  na  ich  anatomiczne  położenie  czy  rozległość).  Efektywność  terapii  jest  związana
z zastosowaniem złożonego opatrunku składającego się z kilku elementów
Termin „otwarty brzuch” (open abdomen) odnosi się do sytuacji klinicznych, w których przednia
ściana  powłok  brzusznych  nie  może  być  zaopatrzona  chirurgicznie.  Do  najczęstszych  sytuacji
klinicznych wymagających takiego postępowania należą: wzmożone ciśnienie wewnątrzbrzuszne
(abdominal  compartment  syndrome),  urazy  (domage  control  surgery),  wewnątrzbrzuszne  stany
zapalne o ciężkim przebiegu, duże defekty powłok przedniej ściany brzucha (wtórne do urazów,
necrotizing fasciitis).
Cel  pracy.  Przedstawienie  przebiegu  terapii  opartej  na  miejscowym  leczeniu  podciśnieniem
u chorego po laparotomii, u którego wystąpiło rozejście rany pooperacyjnej oraz martwica powłok
jamy brzusznej.  Główną uwagę poświęcono technice oraz skuteczności zastosowania opatrunków
podciśnieniowych w trakcie stopniowego zamykania rany na podstawie  opisu przypadku.
Materiał  i  metody. Badanie  przeprowadzono  w  2018  roku,  w  Szpitalu  Powiatowym
w Świętochłowicach, w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej. Metodą było zastosowanie
schematu terapii holistycznej w technice  systemu V.A.C. wraz z oceną skuteczności. Narzędziem
badawczym była obserwacja, dokumentacja medyczna, dokumentacja fotograficzna wraz z  analizą
skuteczności podjętych działań.
Wyniki. Terapia metodą „otwartego brzucha” dotyczy sytuacji, w których powłoki nie mogą  lub
nie powinny zostać pierwotnie zamknięte. Wymaga ona wybrania jednej z technik tymczasowego
zamknięcia  powłok  w celu  protekcji  narządów wewnętrznych,  ochrony przed  nadmierną  utratą
płynów ustrojowych i  ciepła oraz opanowania zakażenia.  W prezentowanym w niniejszej pracy
przypadku u pacjenta wystąpiły masywne zmiany zapalne, mimo zaopatrzenia zmian pierwotnych.
W wyniku rozwoju zespołu nadciśnienia śródbrzusznego i rozwoju zakażenia doszło do zniszczenia
całej  grubości  powłok  skórnych.  Z  uwagi  na  zasadę  niezszywania  tkanek  niepełnej  wartości,
postanowiono nie podejmować  kolejnej próby zamykania powłok brzusznych.  Próby ponownego
zamknięcia  nie  podjęto  również  z  powodu  obciążonego  wywiadu,   licznych  chorób
współistniejących i przyjmowania sterydów. Wobec niejako samoistnego rozwoju tzw. otwartego
brzucha,  terapię oparto na wspomaganiu naturalnego procesu gojenia powstałej  rany z użyciem
terapii  podciśnieniowej  jako  formy optymalizacji  leczenia.  Zastosowane  początkowo  opatrunki
klasyczne,  nie przyniosły korzystnego efektu terapeutycznego.
Wnioski. Zastosowanie  terapii  podciśnieniowej  nie  było  łatwym  wyborem  w  sytuacji  braku
własnych  doświadczeń  i  sprzecznych  danych  w  piśmiennictwie.  W  prezentowanym  opisie
przypadku zastosowanie terapii V.A.C. pozwoliło na powstrzymanie postępującej martwicy powłok
brzusznych,  odseparowanie  rany  od  treści  jelitowej  i  kontrolę  procesu  leczenia.  Jako  metoda
leczenia jest efektywniejsza niż tradycyjne opatrunki i mniej obciążająca personel medyczny.

Słowa kluczowe: laparotomia, rozejście się rany, terapia podciśnieniowa, leczenie ran
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SUMMARY
Admission. Wound negative pressure therapy (NPWT), also known as topical negative pressure
(TPN),  vacuum-assisted  closure  (VAC),  local  hypobaric  therapy  (LHT),  is  a  vacuum  therapy
technique. Negative pressure is applied in a controlled manner and appropriately adapted to the type
of wound, surface and components affecting the difficulty of treatment (eg the presence of intestinal
fistulas, wounds difficult to supply due to their anatomical location or extent). The effectiveness of
therapy is associated with the use of a complex dressing consisting of several elements
The term "open abdomen" refers to clinical situations in which the front wall of the abdominal wall
can  not  be surgically  furnished.  The most  common clinical  situations  requiring  such treatment
include:  increased  abdominal  compartment  syndrome,  injuries  (domage  control  surgery),
intraabdominal inflammation of severe course, large defects of the abdominal wall (secondary to
traumas, necrotizing fasciitis).
Objective  of  the  work.  Presentation  of  the  course  of  therapy  based  on  local  treatment  of
hypotension in a patient after laparotomy, who developed post-operative wound dehiscence and
necrosis of the abdominal wall. The main attention was paid to the technique and effectiveness of
the use of vacuum dressings during gradual wound closure based on the case description.
Material  and  methods. The  study  was  conducted  in  2018,  at  the  Poviat  Hospital  in
Świętochłowice, in the Department of General and Short-term Surgery. The method was to apply a
holistic therapy regimen in the technique of V.A.C. along with an assessment of effectiveness. The
research tool was observation, medical documentation, photographic documentation along with an
analysis of the effectiveness of the actions taken.
Results. Open abdomen therapy refers to situations in which the coatings can not or should not be
initially  closed.  It  requires  the  selection  of  one  of  the  techniques  of  temporary  closure  of  the
coatings for the protection of internal organs, protection against excessive loss of body fluids and
heat, and control of infection. In this case, the patient presented massive inflammatory changes,
despite  the  provision  of  primary  changes.  As  a  result  of  the  development  of  the  hypertension
syndrome  and  the  development  of  infection,  the  entire  thickness  of  the  skin  layers  has  been
destroyed. Due to the expected development of the intra-abdominal syndrome and the principle of
non-staining of incomplete  tissue,  it  was decided not  to undertake another  attempt to close the
abdominal wall.  Treatment with the so-called open stomach. Attempts to re-close were also not
made due to a history of complicated medical history, co-morbidities and taking steroids. In the face
of some kind of spontaneous development of the so-called open abdomen, the therapy was based on
supporting the natural healing process of the resulting wound with the use of vacuum therapy as a
form of treatment optimization. Initially applied classical dressings that did not bring a beneficial
therapeutic effect.
Conclusions. The use of vacuum therapy was not an easy choice in the absence of own experience
and contradictory data  in  the  literature.  In  the  presented  case  description,  the  use  of  V.A.C.  it
allowed to stop the progressing necrosis of the abdominal integument, to separate the wound from
the intestinal content and to control the treatment process. As a method of treatment it is more
effective than traditional dressings and less burdensome medical personnel.

Key
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Wstęp

Laparotomia,  czyli  operacyjne  otwarcie  jamy  brzusznej  jest  jedną  z  najczęściej

wykonywanych  procedur  zabiegowych  w  medycynie.  Polega  na  przecięciu  skóry,  mięśni

i otrzewnej umożliwiającym eksplorację wnętrza jamy brzusznej. Zaburzenia procesu gojenia ran

pooperacyjnych stanowią istotny problem medyczny na całym świecie. Pomimo, iż zdefiniowano

czynniki ryzyka odpowiedzialne za nieprawidłowy przebieg gojenia, a stale wzrastający poziom

wiedzy medycznej z zakresu reparacji i regeneracji tkanek doprowadził do opracowania licznych,

nowych  zaleceń  i  metod  postępowania,  nadal  w  wielu  przypadkach  możliwości  skutecznego

leczenia ran pooperacyjnych pozostają ograniczone. Niewłaściwie leczona rana pooperacyjna może

penetrować w głąb powłok, tworząc owrzodzenie, którego skutkiem jest rozejście. 

Przewlekłe  trudno  gojące  się  rany  będące  powikłaniem  różnych  czynników,  schorzeń

związanych z niedostatecznym zaopatrywaniem komórek w tlen i  składniki  odżywcze stanowią

źródło infekcji  i skutkują rozwojem martwicy okolicznych tkanek. W efekcie końcowym pacjent

zostaje narażony na wystąpienie  powikłań,  zostaje  wydłużony określony czas  hospitalizacji  co

wpływa na  zwiększenie  kosztów leczenia.  W odniesieniu  do  powyższych   argumentów można

stwierdzić,  iż  właściwe  leczenie  ran  pooperacyjnych  jest  obecnie  priorytetem  dla  większości

zabiegowych procedur medycznych.

W niniejszym opracowaniu zamieszczono współczesną koncepcję trudno gojących się ran

pooperacyjnych,  które  stanowią  jedno  z  najczęstszych  powikłań,  a  skuteczność  stosowania

standardowych  procedur  nie  we  wszystkich  przypadkach  jest  satysfakcjonująca.  Zastosowanie

nowoczesnych   technik  wymaga   posiadania  umiejętności,  ale  przede  wszystkim  wiedzy

specjalistycznej  na  temat  fizjologii  gojenia  się  ran  aby dokonać   doboru  odpowiednich  metod

leczenia. 

Gojenie się ran jest złożonym i dynamicznym procesem przywracania struktur tkankowych

i warstw tkanek. Polega on na reparacji,  czyli wypełnieniu ogniska zniszczenia łącznotkankową

blizną. Zwyczajowo wyróżnia się trzy kolejno następujące po sobie fazy procesu gojenia:

• fazę zapalną, 

• proliferacyjna 

• włóknienia i remodelingu. 

W  rzeczywistości  wymienione  fazy  płynnie  nakładają  się  na  siebie,  przez  co  precyzyjne

wyznaczenie granic czasowych pomiędzy nimi jest niemożliwe [1].

Hemostaza  i  faza   zapalna zachodzi  bezpośrednio  po  urazie,  uruchamiana  zostaje  kaskada

procesów, których głównym celem jest uzyskanie hemostazy. Naczynia krwionośne pod wpływem

lokalnie  uwalnianych  norepinefryny,  epinefryny,  prostaglandyny  2α i  tromboksanu  A2  ulegaja
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obkurczeniu, równocześnie rozpoczyna się wewnątrznaczyniowe formowanie skrzepu. Podstawową

rolę  w tym procesie  odgrywają płytki  krwi,  które  przylegając  do uszkodzonej  ściany naczynia

krwionośnego, wchodzą w kontakt z kolagenem będącym inicjatorem ich aktywacji i  agregacji.

Pobudzone  płytki  krwi  uwalniają  substancje  indukujące  krzepnięcie  krwi,  takie  jak:  czynnik

Willebranda  (vWF),  fibrynogen,  fibronektyna  oraz  trombospondyna.  Efektem ich  działania  jest

sformowanie czopu hemostatycznego i zatrzymanie krwawienia. W ciągu pierwszych 6-8 godzin od

zranienia  rozpoczyna  się  faza  zapalna,  która  utrzymuje  się  przez  kolejne  2-4  dni.  Na  skutek

działania histaminy, prostaglandyn i leukotrienów dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych,

zwiększenia ich przepuszczalności i tworzenia wysięku, co klinicznie manifestuje się jako obrzęk i

zaczerwienienie okolicy rany [2]. 

Faza zapalna ma za zadanie oczyszczenie rany z bakterii, martwych komórek i resztek tkankowych,

dzięki obecności neutrofilii. Około drugiej doby od urazu zwiększa się napływ monocytów, które

sukcesywnie zastępują neutrofile, w miejscu toczącego się procesu zapalnego. Monocyty w wyniku

kontaktu  z  macierzą  pozakomórkową  podlegają  przemianie   fenotypowej  i  przekształcają  się

w makrofagi. Makrofagi fagocytują drobnoustroje, oczyszczają obszar rany oraz produkują liczne

cytokiny[3].

Po fazie zapalnej następuje  faza proliferacji, czyli tworzenia ziarniny. Ziarnina będąca postacią

tkanki  łącznej  stanowi  prekursor  przyszłej  blizny.  Zawiera  bogatą  sieć  naczyń  włosowatych,

leukocytów, fibroblastów i miofibroblastów zawieszonych w macierzy pozakomórkowej (ECM).

Synteza kolagenu przez fibroblasty rozpoczyna się około 3-5 dnia od urazu i utrzymuje się przez

kilka  tygodni.  Równocześnie  z  tworzeniem  ziarniny  w  ranie  zachodzi  epitelializacja

i neowaskularyzacja. Epitelializacja jest procesem, w którym komórki przesuwaja się z obwodu

rany  do  jej  środka,  wykorzystując  jako  podłoże  utworzoną  ziarninę.  Neowaskularyzacja  jest

złożonym procesem prowadzącym do  powstania  nowych  naczyń  krwionośnych.  Podstawowym

induktorem tego procesu jest  niedobór tlenu (hipoksja) w okolicy rany [4]. 

W następstwie wymienionych wyżej procesów zachodzących w fazie proliferacji wnętrze rany jest

chronione  przed  szkodliwymi  czynnikami  ze  środowiska  zewnętrznego,  a  nowe  naczynia

krwionośne zaopatrują w tlen i składniki odżywcze komórki biorące udział w gojeniu. Faza trwa

kilka tygodni.

Faza włóknienia i remodelingu jest ostatnią faza gojenia rozpoczynającą się około 3-7 dnia od

urazu. W jej  przebiegu utworzona ziarnina jest  stopniowo zastępowana przez tkankę włóknistą,

a rana ulega obkurczeniu[3]. Proces obkurczania najintensywniejszy między 5-15 dniem od urazu

polega na zbliżaniu do siebie brzegów rany [2]. Wraz ze wzrostem produkcji kolagenu stopniowo

zwiększa się aktywność enzymatyczna rozkładających go kolagenaz. Następujący stan, w którym

degradacja kolagenu równoważy jego produkcję, jest sygnałem do rozpoczęcia fazy remodelingu.
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W  wyniku  zachodzących  przemian  formująca  się  blizna  zwiększa  swą  wytrzymałość.  Faza

remodelingu trwa od kilku do kilkunastu miesięcy w zależności od wielkości i rodzaju rany[4]. Po

jej zakończeniu tkanka blizny osiąga 70-80% wytrzymałości zdrowej skóry[3].

Szeroki  zakres  działania  terapii  podciśnieniowej,  w  leczeniu  powikłanej  rany  brzusznej

w  technice  otwartego  brzucha  był  powodem  zastosowania  tej  metody.  Jest  to  technika

wykorzystująca ujemne ciśnienie, aplikowane w sposób kontrolowany i odpowiednio dostosowany

do  typu rany, powierzchni oraz składowych wpływających na trudność leczenia. 

Efektywność terapii jest związana z zastosowaniem złożonego opatrunku składającego się z kilku

elementów. 

a) Gąbka to jedna ze składowych opatrunku wypełniająca lożę rany i umożliwiająca dokładną,

równomierną  dystrybucję  podciśnienia  w  jej  obrębie.  Stosuje  się  dwa  rodzaje  gąbek:

poliuretanowe (PU)  oraz  poliwinylowe  (PVA),  co  umożliwia  dostosowanie  ich  typu  do

charakteru rany. 

b) Warstwa kontaktowa pełniąca funkcję  ochronną, umieszczana jest pomiędzy gąbką a raną.

Ma to istotne znaczenie w sytuacjach gdy w obrębie rany lub w jej bezpośrednim pobliżu

znajdują  się  naczynia  krwionośne,  trzewia  czy  inne  wrażliwe  struktury.  Najczęściej

używanymi warstwami kontaktowymi są: gaza nasączona parafiną lub wazeliną, silikonowa

płytka lub też niskocząsteczkowy polietylen.

c) Port inaczej łącznik, to element scalający środowisko opatrunku z generatorem podciśnienia.

Elastyczny i miękki port ułatwia aplikowanie w wybrane miejsce- najczęściej w miejsce

o największym wydzielaniu.

d) Dreny to elementy łączące ranę (przez port) z generatorem podciśnienia

e) Folia nieadhezyjna to składowa opatrunku podciśnieniowego, który jest wykorzystywany

w terapiach  wewnątrzbrzusznych  (abdominal  kit).  Jest  obecnie  stosowana  obligatoryjnie

w  sytuacjach  klinicznych  z  ekspozycja  pętli  jelitowych  wymagających  aplikacji  terapii

podciśnieniowej.  Stanowi  barierę  między  gąbką  a  pętlami  jelitowymi,  odseparowując

narządy jamy brzusznej od warstwy gąbki. Można ja dopasować do kształtu i powierzchni

rany. 

f) Folia  samoprzylepna  to  element  opatrunku  nakładany  jako  ostatni.  Szczelnie  obejmuje

całość rany i opatrunku, utrzymując zamierzone podciśnienie wewnątrz rany. Ważne jest

nałożenie  folii  w  taki  sposób,  by  zachodziła  ona  ze  znacznym  marginesem  na  obszar

zdrowej skóry, co gwarantuje szczelność.

g) Mikroprocesor to najważniejszy element systemu, który generuje podciśnienie.
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h) Kanister to wymienny, jednorazowy pojemnik gromadzący wydzielinę odprowadzana przez

dreny.

i) Elementy stomijne opatrunków, zarówno worki stomijne, jak i pasta stomijna odgrywają

istotna rolę w kompleksowym zaopatrywaniu ran za pomocą NPWT. Worki stosowane są

w  przypadku  obecności  przetok  jelitowych,  umożliwiają  grawitacyjny  odpływ  treści

z przetoki bezpośrednio do worka. Pasta to ważny element „wypełniający” w miejscach

anatomicznych,  gdzie  dokładne  zabezpieczenie  rany  opatrunkiem  podciśnieniowym  jest

wątpliwe [5].

Celem terapii podciśnieniowej jest przyspieszone leczenie poprzez poprawę przepływu wysięku,

poprawę krążenia krwi w obrębie rany,  zapobieganie zakażeniom krzyżowym przez stosowanie

systemu zamkniętego, usunięcie toksyn, zmniejszenie kolonizacji bakterii i obrzęku rany.

Do najważniejszych wskazań do zastosowania terapii podciśnieniowej w obrębie jamy brzusznej

należą:

• rany oparzeniowe w obrębie brzucha

• rany po przeszczepach skórnych

• pooperacyjne  i urazowe zakażone rany brzuszne

• leczenie zespołu ciasnoty wewnątrzbrzusznej (ACS) techniką otwartego brzucha

• leczenia OZT techniką otwartego brzucha

• rozejścia ran z wytrzewieniem i bez wytrzewienia

• przetoki jelitowo-atmosferyczne

•  zakażenia skóry, tkanki podskórnej, matwica

• powikłania stomii

• operacje dużych przepuklin ze wszczepem i bez wszczepu

Przeciwwskazania do zastosowania terapii obejmują:

• rozrost nowotworu w obrębie  rany 

• rozległą martwicę w okolicy rany (nieopracowanej)

• nieleczone zapalenie kości i szpiku

• przetoki pozajelitowe 

• aktywne krwawienia

• występowanie odsłoniętych dużych naczyń, nerwów, kości i organów

• braku współpracy ze strony pacjenta [6].

Działania niepożądane są rzadko odnotowywane. Do najczęstszych należą: 

• bolesność,
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• krwawienie towarzyszące zmianie opatrunków wynikające z wrastania tkanki ziarninowej

do ich wnętrza [6].

Współcześnie NPWT jest uznaną na całym świecie metodą terapii przewlekłych i trudno

gojących  się  ran,  której  skuteczność  potwierdziły  liczne  badania  kliniczne.  Przegląd  publikacji

i doniesień medycznych  przez autora pracy, potwierdza koncepcję terapii.  Pierwsze doniesienia

dotyczące  możliwości  zastosowania  podciśnienia  jako  metody  terapii  trudno  gojących  się  ran

pochodzą z drugiej połowy lat 80 XX wieku. Kostiuchenko i wsp. w opublikowanej pracy wykazali

korzystny wpływ próżni jako leczenia wspomagającego chirurgiczne oczyszczenie zakażonej rany

[7].

Potwierdzeniem koncepcji rosyjskich badaczy była opublikowana w 1997 roku praca Morykwasa

i wsp. z wykorzystaniem modelu zwierzęcego [8].

Celem niniejszej pracy jest prezentacja przebiegu terapii opartej na miejscowym leczeniu

podciśnieniem u chorego po laparotomii, u którego wystąpiło rozejście się rany pooperacyjnej.
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Opis przypadku

Pacjent lat 68  pierwotnie przyjęty i leczony w Oddziale Chorób Wewnętrznych z powodu

zasłabnięcia podczas defekacji.  W trakcie pobytu wystąpiły kilkudniowe wymioty i zatrzymanie

stolca,  leczony  objawowo.  Po  wstępnej  diagnostyce,  leczeniu  objawowym  i  konsultacji

chirurgicznej przeprowadzonej  w Oddziale Chorób Wewnętrznych, chory został  przekazany  do

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej. W RTG przeglądowym jamy brzusznej u chorego

stwierdzono radiologiczne cechy niedrożności jelita cienkiego z częściowo  zachowanym pasażem

jelitowym.                 

Tabela 1. Badanie podmiotowe  przy przyjęciu – wywiad pielęgniarski
Główne dolegliwości przy 
przyjęciu

Radiologiczne cechy niedrożności jelita cienkiego bez objawów 
otrzewnowych. Perystaltyka niesłyszalna. Ból brzucha 

Inne dolegliwości Wymioty, przejściowe i falowe bóle brzucha, osłabienie, spadek
 aktywności fizycznej, utrata łaknienia, skąpe stolce.

Przebieg 
dotychczasowego leczenia

Objawowe
Farmakoterapia: Cipronex, Metronidazol, IPP, Lacium, Encorton, 
Nolpaza, Plavix, Furosemid, Majamil, Milurit, Apo-Doxan, Finagen, 
Lactulosum

Badania biochemiczne Podwyższone parametry zapalne, zmiany zapalne w moczu

Badania diagnostyczne RTG przeglądowe jamy brzusznej, RTG płuc, TK jamy brzusznej

Stosowane leki na stałe Encorton, Nolpaza, Majamil, Milurit, Apo-Doxan, Finagen,

Uczulenia Brak

Przebyte choroby               
i operacje

Wycięcie odbytnicy w przebiegu choroby nowotworowej, 
uzupełniająco  chemioterapia (2010 r.), Neforilitotomia lewostronna, 
Stentowanie  tętnicy biodrowej zewnętrznej lewej (2013 r.). Stan po 
appedektomii

Choroby współistniejące Pylica, RZS z rzutami gorączek, uogólniona miażdżyca, nadciśnienie 
tętnicze, przewlekłe uszkodzenie nerek, zaparcia

Wywiad rodzinny i 
środowiskowy

Mieszka sam pod opieką córki. Warunki socjalno-bytowe dobre

Używki Papierosy

Dolegliwości bólowe Skala NRS 3-4 pkt nad spojeniem łonowym 
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Tabela 2. Badanie przedmiotowe – stan biologiczny przy przyjęciu
Układ oddechowy Oddech pogłębiony, przyspieszony 23 oddechy/min., szmer pęcherzykowy 

prawidłowy, świsty, trzeszczenia, furczenia nieobecne, duszność nie 
występuje. Klatka piersiowa wysklepiona prawidłowo, symetryczna, 
ruchoma oddechowo. Nie stwierdza się bolesności ani ubytków kostnych. 
Drżenia piersiowe prawidłowo zachowane. Odruch kaszlowy prawidłowy

Układ krążenia

Wyznaczniki 
niespecyficzne

Akcja serca miarowa 78 u/min., tętno dobrze wypełnione, słabo napięte, 
wyczuwalne na tętnicach obwodowych. Ciśnienie tętnicze 140/76 mmHg, 
obrzęki kończyn dolnych, sinica dystalnych części ciała. Hipotonia 
ortostatyczna

Subiektywnie uczucie kołatania serca, osłabienia i omdlenia przy nagłej 
zmianie pozycji ciała, hipotonia ortostatyczna

Układ nerwowy Orientacja allo i autopsychiczna prawidłowa, objawy oponowe (-) ujemne, 
omdlenia, osłabienie siły mięśniowej, trudności w zasypianiu, ból stały, 
mowa prawidłowa. Twarz symetryczna, policzki wypełnione, fałdy nosowo-
wargowe symetryczne. Ujścia gałązek nerwu trójdzielnego niebolesne. 
Objaw Chwostka (-) ujemny. Reakcja źrenic na światło prawidłowa, 
szerokość prawidłowa, gałki oczne osadzone i ruchome prawidłowo. Szpary
powiekowe średnio-szerokie, równe, powieki niezmienione, szczelnie 
zakrywają gałki oczne.

Układ pokarmowy Niedożywienie, łaknienie i pragnienie zmniejszone, odżywianie 
pozajelitowe, sonda nosowo-żołądkowa,  odruch połykania prawidłowy, 
zatrzymanie stolca, nudności. Brzuch wzdęty z wypukiem amforyczym na 
części środkowej, perystaltyka niesłyszalna. Brak bolesności palpacyjnej, 
objawy otrzewnowe (-) ujemne, objaw Chełmońskiego (-) ujemny. 
Uzębienie częściowe ubytki, próchniczy proces zapalny.

Układ moczowo-
płciowy

Diureza zachowana, barwa ciemna. Objaw Goldfmana (-) ujemny, układ 
moczowo-płciowy prawidłowy, Pomocniczo pieluchomajtki.

Układ kostno-
stawowo-mięśniowy

Poruszanie możliwe przy pomocy osób trzecich, ruchomość stawów 
ograniczona  po lewej stronie w przebiegu RZS (deformacja stawów 
paliczkowych), ból drobnych stawów. Obniżenie wydolności fizycznej. 
Sprawność fizyczna ograniczona do pozycji siedzącej. Napięcie mięśniowe 
obniżone- hipotonia. Równowaga ciała zaburzona- ryzyko upadków. 
Zwiększone ryzyko wystąpienia odleżyn

Zmysły Wzrok prawidłowy, słuch prawidłowy. Małżowiny prawidło wykształcone, 
skrawek niebolesny przy ucisku, wyrostek sutkowy niebolesny.

Skóra i błony 
śluzowe

Skóra blada, wilgotna, prawidłowo ucieplona. Tkanka podskórna 
równomiernie rozmieszczona bez wykwitów i zmian patologicznych. Blizny
w całej linii pośrodkowej oraz w prawym podbrzuszu. Błona śluzowa 
przedsionka jamy ustnej i gardła zaczerwieniona i sucha. Dziąsła czerwone 
częściowo w stanie zapalnym. Uzębienie – ubytki, duże zmiany próchnicze. 
Język pokryty białym nalotem -ryzyko pleśniawek

Stan psychiczny Orientacja prawidłowa, kontakt werbalny zachowany - logiczny. Nastrój 
obniżony, samopoczucie złe. Obawy i lęki związane z chorobą i bólem. 
Stosunek do leczenia pozytywny.  Walka na przemian z unikaniem w reakcji
na chorobę.
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Przy przyjęciu   do  oddziału   pacjent  w  stanie  ogólnym  zadowalającym,  z  nieznacznie

nasilonymi  cechami  niedożywienia.  Bóle  brzucha  początkowo  falowe,  następnie  gniotące

występujące okresowo o zmiennym nasileniu, zlokalizowane w podbrzuszu. Perystaltyka jelit cicha,

leniwa,  ze  słyszalnymi  nad  prawym  talerzem  biodrowym  przelewaniami.  W  badaniach

laboratoryjnych-  podwyższone wartości  wykładnika  stanu zapalnego (CRP)  przy prawidłowych

wartościach  prokalcytoniny.  W wywiadzie  liczne  schorzenia  przebyte  i  współistniejące:  kamica

pęcherzyka  żółciowego,  reumatoidalne  zapalenie  stawów (w trakcie  przewlekłej  sterydoterapii),

stan po leczeniu operacyjnym gruczolakoraka okolicy zagięcia esiczo-odbytniczego, nadciśnienie

tętnicze, uogólniona miażdżyca, przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych z zespołem Leriche’a,

stan po stentowaniu  tętnicy biodrowej  zewnętrznej  lewej,  stan po nefrolitotomii  prawostronnej,

przewlekła niewydolność nerek, niedokrwistość wtórna, pylica płuc.  

 W obrazie TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej techniką spiralną, warstwami o grubości 2,5

mm,  stwierdzona  radiologiczne  cechy niedrożności  przewodu pokarmowego  na  poziomie  jelita

krętego, z cechami oklejonej perforacji. Chory został wstępnie zakwalifikowany do laparotomii w

trybie przyspieszonym po przygotowaniu, w tym po modyfikacji farmakoterapii.

Z uwagi na stosowane przez chorego doustne leki  antyagregacyjne (Plavix,  Acard) i  sterydowe

(Encorton),  stwierdzono zwiększone ryzyko powikłań w okresie śród -i pooperacyjnym (w tym

możliwość krwawienia śród -i pooperacyjnego oraz upośledzonego gojenia się rany pooperacyjnej. 

Rozpoczęto  przygotowywanie  pacjenta  do  zabiegu  operacyjnego.  Plavix  i  Acard  odstawiono,

włączono heparynę drobnocząsteczkową. Zastosowano antybiotykoterapię empiryczną, przetaczano

płyny infuzyjne,  podawano leki  przeciwbólowe i  rozkurczowe.  Kontynuowano sterydoterapię  z

uwagi na brak możliwości szybkiej redukcji dawki.

 Założono zgłębnik nosowo-żołądkowy. Uzyskano poprawę stanu ogólnego i zmniejszenie

dolegliwości  bólowych.  Po  wykonaniu  kontrolnych  badań  laboratoryjnych,  przygotowaniu  i

konsultacji anestezjologicznej, chorego operowano w znieczuleniu ogólnym. Wykonano laparotmię,

uwolnienie zrostów otrzewnowych i jelitowo – jelitowych z opróżnieniem ropnia międzypętlowego,

odcinkową resekcję jelita krętego, zagłobienie jelita „biodrowego”. Dokonano zespolenia krętniczo

-katnicze koniec do boku, toaletę i drenaż jamy otrzewnej. Otrzewną, powięź i tkankę podskórną

zszyto szwami ciągłymi.  Ranę skórną klamrowano. Pacjent wybudzony bez powikłań, wydolny

krążeniowo i oddechowo. 

W  przebiegu  pooperacyjnym  stan  ogólny  pacjenta  dobry,  główne  parametry  życiowe

utrzymywały  się  w  granicach  norm  fizjologicznych.   Brzuch  miękki,  objawy  otrzewnowe  (-)

ujemne,  dolegliwości  bólowe w okolicy rany pooperacyjnej  umiarkowane  2  pkt  w skali  NRS.

Pacjent  pojony drogą przewodu pokarmowego, bez powikłań,  perystaltyka obecna.  Wydzielanie
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drenażu  początkowo 100ml,    treść  krwisto-ropna.  Rana  pooperacyjna  w linii  przyprostnej  po

stronie  prawej  długości  około  25  cm goiła  się  prawidłowo,  nie  obserwowano  cech  zakażenia.

Dokonywano  zmian  opatrunków.  Kontynuowano  farmakoterapię.   Pacjent  w  dalszym  ciągu

obciążony terapią sterydami. W drugiej dobie po laparotomii i resekcji jelita cienkiego uzyskano

wykładniki  stanu  zapalnego  potwierdzone   laboratoryjnie:  CRP  320,7  mg/l  ,  procalcytonina

4 ng/ml. Utrzymano drenaż, wydzielanie 25 ml treści ropnej z domieszką krwi. Brzuch miękki,

perystaltyka zachowana, objawy otrzewnowe (-) ujemne.  W piątej dobie wystąpił wyciek  treści

surowiczej (mętnej)- bez treści jelitowej  z dolnego bieguna rany. Obserwowano wypływ treści nie

stwierdzono  cech   ewenteracji.  Nadal  stosowano   tradycyjne  opatrunki  gazowe.  Widoczny

w obrębie  rany ogólny stan  okolicznych  tkanek ich  nieprawidłowe ukrwienie   oraz  nadmierne

wydzielanie uniemożliwiały pierwotne zamknięcie rany, pomimo zastosowania procedur wysoce

specjalistycznych  i  technik  chirurgii  rekonstrukcyjnej.  Martwiczy  fragment  o  długości  1,5  cm

spowodował  rozejście  się  rany  pooperacyjnej,  w  części  środkowej  i  dolnej.  Usunięto  zszywki

metalowe otwierając  ranę  na całej  jej długości. Pozostawiono szwy zbliżające tkankę podskórną

Rycina 2. W kolejnej  dobie   nasiliły  się  dolegliwości  bólowe  w  podbrzuszu  środkowym,

zwłaszcza  przy  ruchach  tułowia.  W  kolejnych  dniach  stwierdzono  liczne  elementy  tkanki

martwiczej,  które  systematycznie  wycinano  i  usuwano  gromadzący się  włóknik.  Obserwowano

stały postęp  zmian martwiczych oraz  znaczne zropienie  tkanki  podskórnej,  bolesnej  dotykowo.

Średnica rany wynosiła 10 cm z szerokim rozejściem tkanki podskórnej i powięzi. W łożysku rany

konglomerat   poluzowanych  szwów,  które  usunięto  oraz  treść  ropna,  wydobywająca  się

z głębokich tkanek.  Z otworu po usuniętym drenie stwierdzono wydzielanie około 20 ml treści

jelitowo ropnej.   Masywne zniszczenia skóry i tkanki podskórnej bez wyraźnych cech ewenteracji

skutkowały  wzrostem  temperatury  ciała  do  380C. Początkowo  wielokrotnie  w  ciągu  doby

dokonywano zmiany dużych pakietów opatrunków z jałowej gazy stosując miejscowo   Argosulfan.

Utrzymanie higieny i optymalnych warunków do prawidłowego gojenia było bardzo trudne, wręcz

niemożliwe.  Dodatkowo u pacjenta wystąpił niski parametr hemoglobiny, będący wskazaniem  do

transfuzji  krwi  oraz  kaliemia  na  górnej  granicy  normy.   Włączono  antybiotykoterapię  zgodną

z  posiewem  tlenowym.   Badanie  mikrobiologiczne  treści  pochodzącej  z  rany  pooperacyjnej

wykazało  obecność  Escherichia  coli,  Enterococcus  faecalis,  Enterococcus  faecium,  Candidia

albicans. Pacjent otrzymał Meronem 1,0 G, Ampicillin 1,0 G. Próba gojenia rany tradycyjną metodą

nie przynosiła oczekiwanych rezultatów, co również skutkowało obniżeniem nastroju i rezygnacją

pacjenta w walce z chorobą. 

W 14  dobie  zadecydowano  o  zastosowaniu  opatrunku  z  kontrolowanym  podciśnieniem

V.A.C ® Therapy Essentialis (firmy) AspironiX. Po oczyszczeniu, osuszeniu i odtłuszczeniu rany

założono  jałowy  opatrunek  koloru  czarnego,  wykonanego  z  siatkowego  poliuretanu  (PE),
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o otwartych porach, które posiadają zdolność odprowadzania płynów. Gąbka została dopasowana

do kształtu rany. Następnie przymocowano dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem oraz

folię  samoprzylepną  z  zachowanym  marginesem  4  cm.  Dren  połączono  z  jednorazowym

zbiornikiem o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany. Zbiornik z bakteriobójczym

żelem, z hydrofobowym i antybakteryjnym filtrem z dodatkiem  węgla aktywnego umieszczono

w urządzeniu   generującym podciśnienie.  Początkowo wytworzono  podciśnienie  wielkości  100

mmHg.  Opatrunki  próżniowe  spowodowały  natychmiastowa  poprawę  higieny,  aseptyki  rany

i samopoczucia pacjenta,  ponieważ codzienne zmiany opatrunków były dla pacjenta ogromnym

dyskomfortem z powodu bólu. 

Już po zastosowaniu pierwszego opatrunku podciśnieniowego zauważono znaczną poprawę

stanu  miejscowego,  w  postaci  zahamowania  wzrostu  zmian  martwiczych,  znacznej  poprawy

ukrwienia łożyska rany i  pojawienia się ziarniny Rycina 3. Wydzielanie z rany w początkowym

etapie  wynosiło  500  ml.  W kolejnych  dobach  leczenia  opatrunki  były  wymieniane  co  4  dni

w warunkach aseptycznych. Podczas wymiany systematycznie opracowywano ranę, oczyszczano ze

zmian  martwiczych  i  bliznowców.  W trakcie  kolejnych  zmian  obserwowano  znaczną  poprawę

przepływu wysięku,  wzrost  tkanki  ziarninowej  oraz  zmniejszenie  kolonizacji  bakterii.  Leczenie

kontynuowano  do  momentu,  kiedy  wielkość  rany  i  optymalna  poprawa  stanu  miejscowego

pozwoliła na założenie  szwów zbliżających brzegi rany w dolnym i górnym biegunie Rycina 4, 5.

Terapię podciśnieniową prowadzono przez 14 dni, zwiększając docelowo podciśnienie  do wartości

125  mmHg.  W  chwili  zaprzestania  terapii  podciśnieniowej  obserwowano  samo-obkurczanie

i  zamykanie  rany przez  ziarninowanie,  które zostało  wspomagane kształtującymi   ranę szwami

sytuacyjnymi  Rycina  6.  Po  zakończeniu  terapii  podciśnieniowej  pacjent  był  hospitalizowany

jeszcze przez 34 dni. 

Ostatecznie  rana  zmniejszyła  się  do  rozmiaru  12  cm  miejscowo  stosowano  opatrunki

z  oktenidyną  Rycina  7.  W  efekcie  końcowym  stan  pacjenta  uległ  poprawie,  mógł  stosować

normalna dietę dostosowaną do potrzeb i możliwości, co pozwoliło na wypisanie pacjenta do domu.

Pacjent pozostał pod opieką poradni chirurgicznej, gdzie kontynuowano leczenie rany.  
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Rycina 1. Model opatrunku w terapii podciśnieniowej

Rycina 2. Obraz rany pooperacyjnej

Rycina 3. Stan rany pooperacyjnej po zastosowaniu pierwszego opatrunku
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Rycina 4. Stan rany pooperacyjnej w trakcie kolejnych zmian opatrunku

Rycina 5. Kolejne etapy opracowania rany
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Rycina 6. Ukształtowanie rany szwami sytuacyjnymi

Rycina 7. Obraz rany w dniu wypisu chorego z oddziału
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Podsumowanie

Zaproponowany  model opatrunku  stał się podstawą do przedstawienia przez autora pracy,

opisu przypadku pacjenta, u którego wystąpiły  powikłania rany we wczesnym i późnym okresie

pooperacyjnym.  Chirurgia  jako  jedna  z   dziedzin  medycyny,  w  szczególny  sposób  dotyka

problematyki  gojenia  się  ran.  Przegląd  literatury  w  tym zakresie   określa  odsetek  zakażonych

i trudno gojących się ran,  który  wynosi 1,8-11,3% , natomiast w przypadku rozejścia się rany

0,3-1,2% po zabiegach w obrębie jamy brzusznej [9].   

Współczesna  koncepcja  trudno  gojących  się  ran  pooperacyjnych  zakłada  jego  pełną

kompleksowość.  Oznacza  to  konieczność  jednoczesnego  prowadzenia  leczenia  systemowego,

zgodnie z pojawiającym się w piśmiennictwie terminem SNAP, obowiązującym dla terapii przetok

jelitowo-atmosferycznych  [10].  Leczenie  systemowe  oznacza   ukierunkowanie  na  chorobę

podstawową  oraz  ma  na  celu  stworzenie  warunków  sprzyjających  gojeniu  poprzez  eliminację

czynników ryzyka, odpowiedzialnych za nieprawidłowy przebieg gojenia np.; cukrzycy, otyłości,

nadciśnienia, nikotynizmu, niedożywienia, przyjmowania niektórych  leków. 

Miejscowe leczenie ran zgodnie z opracowana przez European Wound Management Association

strategią  TIME,  obejmuje  kolejno:  oczyszczenie  rany,  kontrolę  infekcji  i  zapalenia  w  ranie,

zapewnienie odpowiedniej wilgotności i stymulację naskórkowania [11]. Oczyszczenie rany ma na

celu usunięcie z jej łożyska wszelkich zanieczyszczeń w postaci ciał obcych, tkanek martwiczych

i  wysięku.  Może  mieć  ono  charakter  inwazyjny oraz   zachowawczy obejmujący oczyszczenie

mechaniczne, enzymatyczne lub autolityczne [12]. Zapewnienie właściwej wilgotności w dnie rany

i wspomaganie zachodzących w niej procesów samoodnowy to z kolei zadania, w których kluczową

rolę odgrywają nowoczesne, aktywne biologicznie opatrunki. Natomiast redukcję zakażeń osiąga

się  przez  podawanie  profilaktycznej  dawki  antybiotyku  w  okresie  okołooperacyjnym  [13,14],

a także przez stosowaną pooperacyjnie  lavaseptykę, polegającą na przemywaniu rany preparatem

antyseptycznym przed każdorazową zmianą opatrunku.

Reasumując: zgodnie  z  powyższymi  zaleceniami  idealny  opatrunek  powinien  zapewnić

zewnętrzna  osłonę,  stymulować  zachodzące  w  niej  procesy  samoodnowy,  pochłaniać  nadmiar

wysięku,  nie  wywoływać  reakcji  alergicznych,  być  łatwy  do  nakładania  i  usuwania  oraz  nie

powinien uszkadzać nadbudowanych struktur tkankowych.

W opisywanym  przypadku najtrudniejszymi klinicznie zagadnieniami było kontrolowanie

zakażenia i odpowiednie zaopatrzenie rany.  Poszukiwano nowych rozwiązań dla pacjenta, bowiem

tradycyjne metody leczenia ran pozostały bezskuteczne. Zastosowanie terapii podciśnieniowej nie

było  łatwym  wyborem,  w  sytuacji  braku  własnych  doświadczeń.  Wybór   terapii  V.A.C.

podyktowany był mnogimi zaletami, zgodnymi z doniesieniami potwierdzonymi w piśmiennictwie

17



medycznym. Autorzy doniesień medycznych zgodnie opisują metodę jako pozwalającą osiągnąć

cechy  lokalnego  przekrwienia,  pobudzenia  proliferacji  komórkowej,  formowanie  ziarniny

i korzystnej zmiany flory bakteryjnej [15]. Ważnym elementem leczenia mając na uwadze  znaczny

ubytek  tkanek,  było  zahamowanie  zjawiska  retrakcji  brzegów  rany  oraz  zapewnienie

odpowiedniego napięcia kompartmentów mięśniowych.

Wnioski

1. Wnioski  płynące  z  analizy  powyższego  przypadku  wykazują,  iż  terapia  z  wykorzystaniem

podciśnienia może stanowić obiecującą alternatywę dla dotychczas stosowanych metod leczenia

ran, powstałych po operacjach chirurgicznych.

2. System NPWT jest niezwykle efektywnym sposobem leczenia otwartego brzucha, zważywszy na

dobrą tolerancję pacjenta i brak efektów ubocznych.

3. W opisywanym  przypadku  nie  zaobserwowano  powikłań  i  niepożądanych  działań  podczas

stosowania terapii.

4. Utrzymywanie  podciśnienia  w  obrębie  rany  jest  skuteczną  metodą  leczenia  nie  tylko  ran

zakażonych, ale również pooperacyjnych. Pozwala na powstrzymanie postępującej martwicy i pełną

kontrolę procesu gojenia

5. Przedstawiona przez autora pracy metoda  pozwoliła na uzyskanie zamknięcia rany  w 46 dobie

po  laparotomii  i  wypisaniu  chorego  z  oddziału  w  stanie  ogólnym  zadowalającym.  Poprzez

kontynuację leczenia w  poradni chirurgicznej uzyskano efekt zrośnięcia się brzegów  rany. 

6. Niezbędne jest opracowanie jednolitego schematu stosowania NPWT określającego w zależności

od rodzaju rany optymalną wartość podciśnienia, rodzaju opatrunku i czas trwania terapii.

7.  Zasadnym działaniem dla  przyszłych autorów podobnych prac byłoby również zastosowanie

i  opisanie  możliwości  stosowania  NPWT  w  połączeniu  z  innymi  metodami  leczenia  ran

np: czynnikami wzrostu czy opatrunkami zawierającymi srebro.

8. Wymagane jest zatem przeprowadzenie prospektywnych randomizowanych badań.

9.  Koniecznym  warunkiem  do  zastosowania  terapii  podciśnieniowej  jest  przychylna  postawa,

współpraca  i  pełna  akceptacja  Zarządu  Szpitala,  który wyraził  zgodę  na  zastosowanie  metody,

pomimo braku procedury pozwalającej na uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych przez szpital. 
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