شرکت مھندسی طب تجھيز پايا
وکيوم تراپی زخم
اثر فشارھای گوناگون در درمان وکيوم تراپی زخم
در سال ھای اخير متاسفانه سر در گمی قابل مالحظه ای در رابطه با فشارھای گوناگون در درمان وکيوم تراپی زخم
بين برخی از کارشناسان و کادر درمانی زخم به وجود آمده است .اين سردرگرمی می تواند ناشی از عدم توانايی
توليد کننده سيستم وکيوم تراپی زخم در آموزش و راھنمايی صحيح کادر درمانی زخم و يا گمراه کردن کادر درمانی
زخم در راستای روش تبليغاتی نامناسب باشد .جھت اصالح اين سردرگمی نگاھی کوتاه به چکيده تاريخچه اين متد
.درمانی و سپس فراگيری از نتيجه برخی از تحقيقات در رابطه با نوع فشار الزم می باشد
بخش وکيوم تراپی زخم در درمان انواع زخم ھای پيچيده و مزمن ،اين روش درمانی به طور
بعلت اثر بھبودی
ِ
قابل مالحظه ای رواج يافته است .پانسمان وکيوم تراپی زخم منجر به مرطوب نگه داشتن سطح زخم ،جدا کردن
ترشحات مضر ،کاھش التھاب ،جمع کردن لبه زخم ،تحريک مکانيکی بستر زخم ،افزايش جريان خون و افزايش
تشکيل بافت ھای ترميمی می شود .رايج ترين نوع درمان ،وکيوم تراپی زخم با استفاده از فشار ممتد
) ( Continues Pressureبه معنای ثابت نگه داشتن فشار در يک سطح می باشد.
نوع ديگر فشار ) (Intermittent Pressureمی باشد که در اين حالت فشار به طور تکراری بين يک فشار منفی و
صفر نوسان می يابد .اين نوع فشار عليرغم موثر بودن در تشکيل بافت ترميمی ،به علت ايجاد درد و ناراحتی برای
بيماران کنار گذاشته شده است.
لذا فشار درمانی ناممتد ) (Noncontinuousبرای انتقال ماليم بين دو سطح مختلف فشار منفی ارائه شده است .در
سيستم ھای مدرن از حالت ھای فشاری متغير پيشرفته تری که فشار به صفر نمی رسند استفاده می شود.
حالت ھای فشاری را می توان به دو گروه تقسيم کرد ،حالت ممتد ) ( Continues Pressureو حالت ناممتد
) .Discontinues Pressureحالت ناممتد شامل حالت  intermittentمی باشد که ھمانطور که گفته شد ديگر
استفاده نمی شود و حالت موجی ) (Waveمی باشد.
حالت موجی ) (Waveخود در دو نوع اجرا می شوند :مربعی و سه گوشی و تحت اين دو گروه می توان در حقيقت
صدھا نوع حالت ھای متفاوت با فشارھا و زمان ھای گوناگون توليد نمود ،ولی وجه مشترک آن ھا اين است که فشار
دائما بين يک فشار  Maximumو ) Minimumمعموال باالتر از  ( ١٠در حال نوسان می باشد.
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از نام ھای ديگری مثل  Variableو يا  Dynamicھم به جای فشارھای موجی  Wave Pressureاستفاده شده است.
نام  Dynamicمعموال توسط شرکت  KCIو شرکت ھای پيرو اين شرکت و ھمينطور در تحقيقاتی که وابسته به اين
شرکت است استفاده می شود .اين نوع حالت اگر کنترل نشده کاھش يابد به صفرمی رسد و در عمل شبيه حالت
 intermittentبوده و به دليل ذکر شده در باال در دستگاه ھای مدرن استفاده نمی شود.
 Lessingو ھمکاران وی در تحقيقی اثر چھار مدل وکيوم تراپی زخم )شکل  (١را در تشکيل بافت  granulationاز
نظر ميزان و کيفيت مطالعه نمودند .اين تحقيق نشان داد که فشار  Continuousھمراه با شستشوی اتوماتيک زخم
) (Vaccare iSimplexبيشترين بافت  granulationرا تشکيل می دھد )شکل  .(٢تفاوت قابل مالحظه ای بين
فشارھای  intermittentو  Variableو ھمينطور فشار ممتد ) (Continuousبه تنھايی در تشکيل بافت
 granulationدر اين تحقيق مشاھده نشد.
در مطالعه ديگری که  Dastouriو ھمکاران انجام دادند مقايسه بين حالت ھای موجی متفاوت و ممتد )شکل  (٣نشان
داد که حالت ممتد بعد از  ٧روز زخيم ترين بافت  granulationو بيشترين تکثيرسلولی را ايجاد می کند )شکل ۴و ۵
و  (۶درحالی که فشار موجی از نوع سه گوش منجر به تشکيل بافت ترميمی  granulationمی شود که حاوی
بيشترين عروق ) (angiogenesisمی باشد )شکل .( ۶
سيستم ھای  Vaccareبا توجه به نتايج آخرين تحقيقات و دانش نوين طراحی و توليد شده اند که امکان درمان با
فشارھای ممتد  Continuesو  Variableو ھمينطور امکان شستشوی اتوماتيک زخم  Vaccare iSimplexرا ارائه
می دھند.

حالت درمانی  Variableدر اين سيستم يعنی حالتی که در آن فشار بين دو سطح  Maxiumumو  Minimumکه
باالتر از صفر می باشند به طور کنترل شده طی زمان ھای تعيين شده توسط کاربر به شکل سه گوش نوسان می يابد.
اين حالت درمانی ھمانطور که نشان داده شد منجر به تشکيل بافت  granulationھمراه با بيشترين عروق سازی
می شود.
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چه حالت فشار توصيه می شود؟
به طور کلی موارد بسيار نادری وجود دارد که انديکاسيون مطلق برای انتخاب و اجرای فشار Noncontinuous
وجود داشته باشد ،به عبارت ديگر برای انواع زخم ھا ھميشه می توان از فشار ممتد ) (Contionuousبدون خطر
استفاده نمود ولی اجرای فشار ) (Noncontinuousمی تواند در بعضی زخم ھا مضر باشد .در صورت استفاده از
فشار ناممتد ) (Noncontinousمثل  Dynamicو يا  Wave, Variableترجيحا از رساندن فشار  Minimumبه
صفر خودداری کنيد .اين مھم در کالس ھای آموزشی شرکت پايا به طور مفصل بحث می شود.
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Figure 1. Schematics of negative pressure profiles evaluated in this study: (a) continuous NPWT
at −125 mm Hg; (b) intermittent NPWT with cycles of 5 minutes at −125 mm Hg followed by
2 minutes of 0 mm Hg; (c) dynamic NPWT with a 3-minute rise to −125 mm Hg followed by a
3-minute fall to −25 mm Hg; and (d) NPWTi with each cycle consisting of a short instillation phase,
following by a 5-minute soak phase, followed by a 2.5-h negative pressure phase.

Figure 2. Average granulation tissue thickness measured in histology
specimens at day 7. Data are shown as mean ± standard error of the
mean. (n = 10 wounds per group; ∗P < .05 for NPWTi compared to all
NPWT groups)
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