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STRESZCZENIE:
W leczeniu ran odleżynowych stosuje się różne środki, które zarówno oczyszczają ranę, jak i wspomagają ziarninowanie oraz naskórkowanie. W piśmiennictwie naukowym zauważa się skuteczność podchlorynów w gojeniu się ran.
Celem pracy była ocena płynu do płukania ran Microdacyn i żelu Microdacyn
Hydrogel, stosowanych w leczeniu ran odleżynowych u dwóch osób hospitalizowanych na oddziale leczenia zachowawczego. Badania przeprowadzono na podstawie opisu przypadków pacjenta i pacjentki leczonych na Oddziale Chorób
Wewnętrznych i Alergologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
w 2014 roku. W badaniach stosowano następujące narzędzia: autorski kwestionariusz ankiety, klasyfikację odleżyn według Thorrance’a, „kolorowy” system klasyfikacji ran przewlekłych, ADL, BMI, AMTS. W wyniku podejmowanych działań
zgodnie z koncepcją TIME oraz zastosowania preparatu Microdacyn uzyskano
oczyszczenie rany w obu przypadkach. Kolejny etap leczenia, czyli proces ziarninowania i naskórkowania, miał pomyślny przebieg u jednej osoby, u której było
możliwe zastosowanie opatrunku hydrokoloidowego (Hydrocoll).
SŁOWA KLUCZOWE: leczenie, podchloryny, rana odleżynowa
ABSTRACT:
Different medicaments are used in decubitus ulcer treatment. They enable cleaning the wound and support growth of granulation tissue and epidermization.
Scientific literature proves the effectiveness of hypochlorites in the above mentioned processes of wound healing. The aim of the study was to assess the use
of Microdacyn liquid for rinsing wounds and Microdacyn gel in decubitus ulcer
treatment in two hospitalized patients on a conservative treatment ward. The research was based on the description of the cases of male and female patients
hospitalized at Internal Medicine and Allergology Department of J. Dietl Specialist
Hospital in Kraków in 2014. The following tools were used: author’s questionnaire,
Torrance scale for ulcer’s degree assessment, „colourful” classification system
for long-lasting wounds, ADL scale, BMI index and AMTS. As a result of activities
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according to the TIME concept, the wounds were cleaned with Microdacyn in both cases. A visible process of growth of
granulation tissue and epidermisation as a next step of treatment was achieved for one patient, for whom it was possible to
apply hydrocolloid dressing (Hydrocoll).
KEY WORDS: treatment, hypochlorites, pressure ulcer
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W publikacjach naukowych na temat leczenia ran szczególną uwagę zwraca się na nowoczesne antyseptyczne preparaty ponadtlenkowe zawierające podchloryny [1]. Prace
badawcze, których celem jest sprawdzenie skuteczności
podchlorynów, oceniają następujące parametry: wysięk, zapach, oczyszczanie martwicy, wielkość rany i tworzenie się
tkanki ziarninowej [2, 3].
Podchloryny jako środek do leczenia zainfekowanych ran
zostały użyte po raz pierwszy u żołnierzy podczas I wojny
światowej, a więc jeszcze przed wprowadzeniem antybiotyków. Jednym z najstarszych podchlorynów jest roztwór
Dakina [2].
Obecnie dostępne preparaty na bazie podchlorynów
zawierają niewielkie stężenia podchlorynu sodu (NaOCl)
lub/i kwasu podchlorawego (HOCL), które w kontakcie
z drobnoustrojami wydzielają ponadtlenki [1, 4, 5]. Badania z zakresu mikrobiologii wykazują skuteczność antyseptyków w zwalczaniu kolonizacji bakteryjnej ran przewlekłych [6, 7], a nawet implantów chirurgicznych [8].
Kwas podchlorawy jest naturalną substancją wytwarzaną
przez układ odpornościowy człowieka, produkowaną w makrofagach w trakcie fagocytozy w celu eliminacji bakterii
przez neutrofile [4, 9, 10]. Działanie środków zawierających
kwas podchlorawy polega na denaturacji oraz zwiększeniu
przepuszczalności ściany komórkowej mikroorganizmów
i w efekcie zniszczeniu komórek bakterii [4]. Podchloryn
sodu jest traktowany jako substancja o działaniu zarówno
przeciwbakteryjnym, hamującym tworzenie się biofilmu
oraz prowadzącym do jego usunięcia, jak i przeciwwirusowym. Im wyższe stężenie podchlorynu sodu, tym szybsze
rozpuszczanie martwych tkanek [5, 11, 12].
Omawiane związki mogą mieć różny stopień stężenia,
co nie pozostaje bez wpływu na ich cytotoksyczność, czyli
zjawisko niszczenia drobnoustrojów z różnym poziomem
oszczędzenia zdrowych tkanek organizmu. Im niższe stężenie, tym także niższa cytotoksyczność preparatu [1, 5, 6, 7].
Preparaty zawierające podchloryny znajdują szerokie zastosowanie w stomatologii [11], laryngologii [13], dermatologii [12], a także w leczeniu ran przewlekłych, takich jak:
odleżyny (w tym leczone w podciśnieniowym systemie zamkniętym) [3], oparzenia, owrzodzenia w przebiegu stopy
cukrzycowej i chorób nowotworowych [6], oraz w leczeniu
ran miejsca operowanego niezależnie od lokalizacji [1, 4,
14]. Zastosowanie podchlorynów jest rozważane również

w przypadkach silnie zakażonych i trudno gojących się
ran [2, 14].
Mimo że skuteczność podchlorynów została potwierdzona, to ze względu na ich przynależność do środków chemicznych powinny być stosowane ostrożnie [1]. Piśmiennictwo
naukowe szczególnie wskazuje na działania niepożądane
w stomatologii [11]. Jest też możliwe pojawienie się pokrzywki kontaktowej po kąpieli w przypadku skóry atopowej [15].
Celem pracy była ocena stosowania preparatu Microdacyn w leczeniu miejscowym ran odleżynowych u pacjentów
przebywających na oddziale leczenia zachowawczego.
Badaniem objęto dwoje pacjentów w wielu 56 lat i 80
lat, leczonych w grudniu 2014 r. na Oddziale Chorób
Wewnętrznych i Alergologii Szpitala Specjalistycznego
im. J. Dietla w Krakowie. W pracy wykorzystano metodę opisu przypadku. Do zebrania danych posłużono się
klasyfikacją odleżyn według Thorrance’a [16, 17], skalą
sprawności w zakresie czynności życiowych (Activities of
Daily Living – ADL) [18], skróconym testem sprawności
umysłowej (Abbreviated Mental Test Score – AMTS) [19],
wskaźnikiem BMI (Body Mass Index) [20] oraz wynikami
badań laboratoryjnych określających poziom białka, albumin, hemoglobiny, glukozy, CRP. „Kolorowy” system klasyfikacji ran przewlekłych umożliwił opis procesów reperacji,
zachodzących w łożysku odleżyny [16]. Dane socjodemograficzne oraz informacje na temat stanu zdrowia uzyskano
na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety. Informacje o rozpoznaniu klinicznym, chorobach współistniejących
i leczeniu pozyskano z dokumentacji medycznej.

OPIS PRZYPADKU NR 1
Pacjent lat 56, hospitalizowany na Oddziale Chorób
Wewnętrznych i Alergologii z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego przełyku w stadium rozsiewu do węzłów
chłonnych i mózgu. Skrócony test sprawności umysłowej
AMTS wykazał upośledzenie umiarkowane. Skala ADL
ujawniła niesprawność w znacznym stopniu. W związku
z nietrzymaniem kału i moczu u pacjenta stosowano pieluchomajtki. Skóra chorego była zażółcona, cienka, widocznie
obrzęknięta. Choroby współistniejące to: anemia makrocytarna łagodnego stopnia, niewyrównana marskość wątroby,
wodobrzusze, złamanie patologiczne trzonu L1. Informację
na temat występowania u pacjenta odleżyn w przeszłości
uzyskano od rodziny.
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Ciśnienie tętnicze krwi pacjenta w dobie przyjęcia wahało się od 95/40 do 105/65 mmHg, a tętno było w granicach 60–100 uderzeń na minutę. Wskaźnik BMI wynosił 17.
Z powodu trudności w połykaniu oraz niskiego BMI zlecono dietę płynną odżywczą.
W dobie przyjęcia poziom białka u pacjenta wynosił 58,5 g/l,
albumin 15,7 g/l, a hemoglobiny 11,8 g/dL. Wartości glukozy
i CRP wynosiły odpowiednio 3,45 mmol/l i 46,80 mg/l.
U chorego zastosowano między innymi leki przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, a także antybiotykoterapię
i steroidoterapię.
Ponieważ pacjent nie mógł samodzielnie zmieniać pozycji ciała, zgodnie z wytycznymi zastosowano materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy oraz sprzęt pomocniczy w postaci podkładek pod plecy i kolana. Stosowano
również kinezyterapię w postaci ćwiczeń biernych.
Podczas przyjmowania pacjenta na oddział stwierdzono
odleżynę na kości krzyżowej (4 cm na 5 cm), obejmującą naskórek i skórę właściwą do mięśni (czwarty stopień według
skali Thorrance’a). Pacjent był wyniszczony, stwierdzono
wyraźny brak tkanki tłuszczowej. Brzegi rany odleżynowej
były intensywnie czerwone. Całkowitą powierzchnię rany
pokrywała żółta martwica rozpływna z niewielkim wysiękiem; według „kolorowego” systemu klasyfikacji ran przewlekłych oznacza to występowanie tkanek martwiczych
i procesu zapalnego. Rana odleżynowa była leczona przez
cały okres hospitalizacji, czyli przez pięć dób. Poniżej zostały wymienione poszczególne czynności procesu leczenia
rany, wykonywane w kolejnych dobach.
Pierwsza doba:
• płukanie rany płynem Microdacyn w celu jej
oczyszczenia i przygotowania łożyska do dalszego
zaopatrzenia;
• aplikacja na ranę żelu Microdacyn Hydrożel, mająca
na celu uzyskanie autolitycznego oczyszczenia rany
oraz utrzymanie wilgotnego środowiska;
• założenie opatrunku Zetuvit Plus, zapobiegającego
przyleganiu włókniny do rany.
W pierwszej dobie po zaopatrzeniu rany nie zmieniano
założonego opatrunku.
Druga doba:
• postępowanie z odleżyną jak w dobie pierwszej;
• zaobserwowano znacznie zwiększony wysięk.
W drugiej dobie z powodu stwierdzenia wysięku ranę zaopatrywano dwa razy.
Trzecia doba:
• postępowanie z odleżyną jak w dobie pierwszej;
• zaobserwowano autolityczne oczyszczanie się rany
oraz stwierdzono zmniejszenie się powierzchni żółtej martwicy rozpływnej;
• ilość wysięku podobna jak w dobie drugiej.
W trzeciej dobie w związku z występowaniem wysięku
ranę zaopatrywano dwa razy.
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Czwarta doba:
• postępowanie z odleżyną jak w dobie pierwszej;
• żółta martwica rozpływna z niewielkim wysiękiem
stanowiła ok. 25% powierzchni rany odleżynowej.
W czwartej dobie ranę zaopatrywano jeden raz.
Piąta doba:
• łożysko rany o barwie czerwonej, niewielki wysięk,
brak żółtej martwicy rozpływnej, brzegi rany czerwone, bez widocznie tworzącego się naskórka;
• odleżyna nadal na poziomie czwartego stopnia, sięgająca aż do mięśni, o wymiarach jak w dobie przyjęcia.
Do płukania odleżyny używano płynu Microdacyn. Zastosowano opatrunek poliuretanowo-piankowy HydroTac,
aby wspomóc proces ziarninowania. Pacjenta przeniesiono
do hospicjum stacjonarnego celem dalszej opieki.

OPIS PRZYPADKU NR 2
Pacjentka lat 80, przyjęta na Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii z rozpoznaniem niewyrównanej cukrzycy
typu 2, w trakcie insulinoterapii. Według dokumentacji medycznej choroby współistniejące to: przewlekła choroba nerek
w trzecim stadium, przewlekła niewydolność serca, miażdżyca uogólniona. Test AMTS wykazał upośledzenie umiarkowane, a skala ADL – znaczną niesprawność. U pacjentki założono cewnik Foleya, stosowano także pieluchomajtki. Skóra
pacjentki była blada z drobnymi uszkodzeniami powierzchniowymi, a wskaźnik BMI wynosił 40,57. Ze względu na powyższy wynik zlecono dietę cukrzycowo-wątrobową. Wyniki
badań laboratoryjnych przedstawiały się następująco: białko
– 52,8 g/l, albuminy – 42,3 g/l, hemoglobina – 12,6 g/dL, glukoza – 11,60 mmol/l, CRP – 107,40 mg/l. Z powodu zakażenia
patogenem Clostridium difficile u pacjentki występowała biegunka. Leczenie obejmowało stosowanie środków przeciwbólowych, przeciwzapalnych oraz antybiotykoterapię i tlenoterapię. Usprawniająca rehabilitacja i kinezyterapia w postaci
ćwiczeń bierno-czynnych oraz nauka chodzenia umożliwiły
pacjentce poruszanie się za pomocą balkonika.
W chwili przyjęcia u pacjentki stwierdzono odleżynę
o rozmiarach 6 cm na 6 cm (trzeci stopień według skali
Thorrance’a), umiejscowioną na prawym pośladku. Rana
odleżynowa była obrzęknięta, o czerwonych brzegach. Żółta martwica rozpływna z niewielkim wysiękiem zajmowała
ok. 60% powierzchni rany, pozostała jej część była czerwona, ze złogami włóknika. Leczenie rany odleżynowej było
prowadzone przez cały okres hospitalizacji, czyli 24 doby.
Poniżej wymieniono poszczególne czynności procesu leczenia rany, wykonywane w kolejnych dobach.
Pierwsza doba:
• płukanie rany płynem Microdacyn celem oczyszczenia rany i przygotowania jej łożyska do dalszego
zaopatrzenia;
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aplikacja na ranę żelu Microdacyn, mająca na celu
uzyskanie autolitycznego jej oczyszczenia oraz utrzymanie wilgotnego środowiska;
• założenie opatrunku Zetuvit Plus, zapobiegającego
przyleganiu włókniny do rany;
Opatrunek wykonano jeden raz.
Druga–piąta doba:
• postępowanie z odleżyną jak w dobie pierwszej;
• opatrunek zmieniano trzykrotnie w ciągu każdej
doby z powodu jego zanieczyszczenia biegunkowym
stolcem.
Szósta–jedenasta doba:
• postępowanie z odleżyną jak w dobie pierwszej;
• zaobserwowano znacznie zwiększony wysięk;
• opatrunek wykonywano dwa razy w ciągu każdej
doby;
• powierzchnia martwicy rozpływnej zmniejszała się
stopniowo, uwidaczniając zaczerwienione łożysko
rany z nielicznymi złogami włóknika.
Dwunasta doba:
• postępowanie z odleżyną jak w dobie pierwszej;
• żółta martwica rozpływna z niewielkim wysiękiem
stanowiła ok. 10% powierzchni rany odleżynowej;
• opatrunek zmieniono jeden raz.
Trzynasta–czternasta doba:
• postępowanie z odleżyną jak w dobie pierwszej;
• żółta martwica rozpływna nieznacznie pokrywała
powierzchnię rany;
• łożysko rany czerwone z nielicznymi widocznymi
złogami włóknika;
• opatrunki zmieniano raz na dobę.
Piętnasta doba:
• postępowanie z odleżyną jak w dobie pierwszej;
• brak martwicy rozpływnej, nieznacznie zaznaczona
obecność złogów włóknika;
• opatrunek zmieniono raz w ciągu doby.
Szesnasta–dziewiętnasta doba:
• rana odleżynowa bez żółtej martwicy rozpływnej
i bez złogów włóknika; uzyskany efekt oczyszczenia rany nie wymagał ponownego aplikowania żelu
Microdacyn;
• brzegi rany różowe, elastyczne, z widocznym tworzącym się naskórkiem;
• odleżyna trzeciego stopnia, wymiary podobne jak
pierwszego dnia hospitalizacji;
• do płukania odleżyny nadal stosowano płyn Microdacyn, a celem wsparcia obserwowanego procesu
ziarninowania zastosowano także opatrunek hydrokoloidowy (Hydrocoll);
• opatrunek pozostawiono do dwudziestej doby.
Dwudziesta doba:
• odleżyna o różowych brzegach, elastycznych
z widocznym dwucentymetrowym naskórkiem

tworzącym się wokół rany, łożysko odleżyny
czerwone;
• odleżyna nadal na poziomie trzeciego stopnia, natomiast stwierdzono zmniejszenie się rany w stosunku do pierwszego dnia hospitalizacji, jej wymiary
to 4 cm na 4 cm;
• do płukania odleżyny w dalszym ciągu stosowano
płyn Microdacyn i ponownie założono opatrunek
hydrokoloidowy (Hydrocoll);
• opatrunek pozostawiono do dwudziestej czwartej
doby.
Dwudziesta czwarta doba:
• brzegi odleżyny z widocznym naskórkowaniem, elastyczne, jasnoróżowe z utworzonym 2,5 cm naskórkiem wokół rany, łożysko odleżyny czerwone;
• odleżyna nadal na poziomie trzeciego stopnia, obejmująca w swej centralnej części skórę właściwą;
zmniejszenie się rany w stosunku do pierwszego
dnia hospitalizacji, jej wymiary to 3,5 cm na 3,5 cm;
• do płukania odleżyny użyto płynu Microdacyn i założono opatrunek hydrokoloidowy (Hydrocoll),
z którym pacjentkę wypisano do domu.

DYSKUSJA
Do leczenia ran wykorzystuje się preparaty antyseptyczne,
które dzielą się na powierzchniowo czynne i ponadtlenkowe [1]. Stwierdzono, że związki ponadtlenkowe są skuteczne w leczeniu ran przewlekłych [13, 21], w tym ran odleżynowych o różnej głębokości [3]. Utrata integralności skóry
z powodu rany przewlekłej zawsze się wiąże z ryzykiem
zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Stosowane miejscowo środki antyseptyczne działają niemal natychmiast, zabijając lub hamując wzrost drobnoustrojów za pomocą takich mechanizmów, jak koagulacja i wytrącanie białek oraz
zmiana ściany komórkowej lub przepuszczalności błony
komórkowej bakterii [5]. W literaturze naukowej zwraca się
uwagę na stosowanie w leczeniu ran antyseptyków zamiast
antybiotyków przede wszystkim z powodu braku oporności patogenów na antyseptyki pomimo długotrwałego i powszechnego ich stosowania [22]. Preparaty zawierające podchloryny mogą mieć postać płynu do płukania ran lub żelu
antybakteryjnego aplikowanego pod opatrunek [1, 4].
Do leczenia ran można wybrać preparaty ponadtlenkowe o różnym stężeniu podchlorynów [1, 5]. W opisanych
przypadkach obserwowano podczas terapii skuteczność
płynu Microdacyn i żelu Microdacyn Hydrożel (Hydrogel). Płyn Microdacyn o obojętnym odczynie pH ma szerokie właściwości przeciwdrobnoustrojowe, działa przeciwzapalnie, a także niweluje przykry zapach towarzyszący
stanom zapalnym tkanek w przebiegu rozwoju odleżyny.
Microdacyn Hydrożel (Hydrogel) umożliwia autolityczne
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oczyszczenie rany oraz utrzymanie jej wilgotnego środowiska [4, 3].
W obu opisanych przypadkach Microdacyn wykazał
skuteczność w leczeniu odleżyn. Postępowanie z odleżynami w obu przypadkach miało podobny schemat i było
zgodne z koncepcją TIME, w której T oznacza opracowanie tkanek, I – kontrolę infekcji i zapalenia, M – utrzymanie
równowagi wilgotności w łożysku rany, E – nieprawidłowe
brzegi i zaburzenia naskórkowania [16]. W omawianych
przypadkach było konieczne usunięcie martwiczych tkanek,
ponieważ to gwarantowało powodzenie dalszego procesu
gojenia się rany [5, 23]. Zatem pierwszy etap leczenia polegał na oczyszczeniu ran z martwych tkanek za pomocą płynu Microdacyn i żelu Microdacyn. Preparaty te umożliwiły
także utrzymanie wilgotnego środowiska, a pomocny w tym
był opatrunek Zetuvit Plus. Autolityczny proces oczyszczania ran odleżynowych trwał kilka dni i w tym czasie pojawiała się różna ilość wysięku. W obu przypadkach uzyskano
oczyszczenie ran i różny stopień ziarninowania. W kolejnym
etapie leczenia zastosowano zgodnie ze schematem TIME
opatrunki: poliuretanowo-piankowy HydroTac i hydrokoloidowy Hydrocoll, wspomagające proces ziarninowania.
W związku z zakończeniem hospitalizacji pacjentów autorki
nie miały możliwości oceny dalszego procesu gojenia się ran
odleżynowych.

WNIOSKI
W wyniku działań prowadzonych zgodnie z koncepcją
TIME oraz stosowania preparatu Microdacyn uzyskano
oczyszczenie rany w obu przypadkach. Kolejny etap leczenia
– wyraźny proces ziarninowania i naskórkowania – został
osiągnięty u jednej osoby, u której było możliwe zastosowanie opatrunku hydrokoloidowego (Hydrocoll). Powyższe działania zwiększyły szansę na całkowite wyleczenie
odleżyn.

KONFLIKT INTERESÓW: nie zgłoszono.
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