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Case Report Article

A Case Report of Treatment of a Wound with Extensive Skin Necrosis
Using Modern Dressing in a One-Month-Old Infant
Robabeh Ahmadli1*, Narges Farshadpour1, Zahra Kaffash1
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Background and Objectives: A wound is an injury or rupture on the
surface of skin, which is caused physically, chemically, mechanically,
or by heat.
Case Report: The patient was a one-month-old infant who admitted to
the hospital with seizure. After physical examination, it was revealed
that the left thigh had an extensive skin necrosis due to burn. After the
debridement of the lesion, due to the extent of the area of the injury,
the child needed to have skin graft according to the plastic surgery
consultation. However, the patient was treated with modern dressing
(with tenderwet plus, Colactive besides the combination dressing of
Aquasel Ag+, foam Aquasel, and colactive collagen) and recovered
after 45 days.
In this report, in addition to the introduction of a case of treatment of a
wound with extensive necrosis by modern dressing in a one-month-old
infant, a discussion was presented on the modern dressing.
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گزارش مورد

)(Case Report

گزارش یک مورد درمان زخم با نکروز وسیع پوستی با پانسمان نوین در شیرخوار
یکماهه
1

ربابه احمدلی ،*1نرگس فرشادپور ،1زهرا کفاش
1گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و

چکیده

مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم،

زمینه و هدف :زخم عبارتست ازخراش یا پارگی روی سطح پوست که بهصورت فیزیکی،

ایران.

شیمیایی ،مکانیکی و یا حرارتی ایجاد میشود.
معرفی مورد :بیمار ،شیرخوار یکماههای بود که بهعلت تشنج در بیمارستان بستری شده بود.
بعد از معاینه نوزاد ،مشخص گردید ران پای چپ بهعلت سوختگی دچار نکروز وسیع پوستی
شده است .بعد از دبریدمان ضایعه به دلیل وسعت ناحیه ،طبق نظر مشاوره جراحی پالستیک،
کودک نیاز به گِرفت پوستی داشت .اما بیمار با پانسمان نوین (تندروت پالس ،کولاکتیو،
اکواسل نقره ،فوم) تحت درمان قرار گرفت و بعد از  4۵روز بهبود یافت.
در این گزارش ،ضمن معرفی یک مورد درمان زخم با نکروز وسیع پوستی بهوسیله پانسمان نوین
در شیرخوار یکماهه ،به بحث پیرامون پانسمان نوین پرداخته شده است.
کلید واژهها :زخمها و آسیبها؛زخمها و آسیبها  -درمان؛ شیرخوار؛ پانسمان نوین.

*
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مقدمه

تولید کالژن افزایش مییابد و تشکیل بافت گرانوله سرعت

زخم عبارتست از خراش یا پارگی روی سطح پوست که

میگیرد ( .)۵پانسمان ،زخم را از تروما و عفونت حفظ کرده و

بهصورت فیزیکی ،شیمیایی ،مکانیکی و یا حرارتی ایجاد میشود.

تـرمیم آن را بـا جذب اگزودا تسهیل میکند .مایعات زیاد نیز

به عبارت دیگر ،زخم ،قطع ساختار آناتومیکی معمولی پوست

سبب ماسراسیون زخم شده ،ولی خشکی زیاد مهاجرت اپیتلیال

است .از نظر فرآیند بهبود ،زخمها به دو دسته :زخمهای حاد و

سـلهـا را بـه تـﺄخیر مـیانـدازد ( .)7،6با انجام پانسمانهای مـدرن

مزمن تقسیم میشوند .زخمهای حاد بهوسیله آسیبها ایجاد شده

میتوان درد را در زمان تعویﺾ پانسـمان کـاهش داد .از سـوی

و مدت زمان درمان آنها 8-12 ،هفته است؛ چنین زخمهایی

دیگر ،درصد عفونت در زخمهایی که بـا گـاز پـوشـانده میشوند

بهوسیله آسیبهای مکانیکی همچون سوراخ شدن و بریدگی

بیش از زخمهایی است که با پانسمانهای مـدرن پوشانده

بهوجود میآیند .همچنین زخمها میتوانند در اثر حرارتهای

میشوند؛ زیرا این پانسـمانها بـا ایجـاد یـک محیط مرطوب و

بسیار باال یا انفجار ،شوک الکتریکی و سایشهای شیمیایی ایجاد

حفظ  PHاسیدی به مقدار کـم بـر ضـدباکتریها عمل کرده و

شوند .درمان چنین زخمهایی به میزان شدت زخم بستگی دارد.

فعالیت فاگوسـیتهـا را کـه بـا باکتریها مقابله میکنند ،افزایش

زخمهای مزمن :زخمهایی هستند که در نتیجه بیماریهای خاص

میدهند ( .)۵از پانسمانهای مدرن نیز میتوان به فومها،

همچون دیابت ،تومور و آلودگیهای فیزیولوژیکی سخت ایجاد

هیدروژل ،هیدروکلوئیدها ،تندروت و کولاکتیو اشاره کرد (.)2

میشوند .بهبود چنین زخمهایی بیش از  12هفته طول میکشد و
بازگشت این زخمها غیرعادی است ( .)1مراحل التیام زخم

شرح مورد

عبارتند از :التهاب ،تکثیر و بلوغ.

بیمار ،شیرخوار یکماههای است که بهعلت تشنج در بیمارستان

در التیام زخم همزمان با پیشرفتهای اخیر ،پانسمانهای نوین با

حضرت فاطمه معصومه (س) بستری شده بود .در بررسیهای اولیه

بهرهگیری از تکنولوژی و دانش روز طراحی شدهاند .این

و معاینه کودک مشخص گردید بیمار در اثر حادثه دچار آسیب

پانسمانها با ایجاد یک محیط مرطوب برای درمان زخم ،اکثر

پوستی شده است؛ بهطوریکه ران پای چپ دچار نکروز پوستی

ویژگیهای یک پانسمان ایدهال را دارا هستند ( .)2همچنین

وسیع شده بود .بیمار بعد از انجام اقدامات اولیه ،جهت دبریدمان

پانسمان ،نقش حیاتی در ترمیم زخم دارد .نتایج تحقیقات ،سنت

بافت نکروز به اتاق عمل فرستاده شد که حین عمل جراحی،

غلط خشک نگه داشتن زخم برای بهبود آن را رد کرده و مفهوم

بافتهای نکروزه تا عضله توسط جراح برداشته شد (شکل شماره

جدید درمان مرطوب زخم را مبنای کار متخصصان زخم قرار

 .)1عضله پا نیز کامالً نکروز شده بود که مشاوره با جراح

داده است ( .)4،3بسیاری ازمطالعات کنترلشده ثابت کردهاند

پالستیک انجام گرفت .نکته قابلتوجه این است که طبق نظر

بهبود زخم در یک محیط مرطوب فیزیولوژیک ،سریعتر صورت

جراح ترمیمی ،بهعلت احتمال استئومیلیت ،زخم کودک نیاز به

میگیرد .حفظ یک محیط مرطوب در زخم نیز فرآیند بهبودی را

گِرفت پوستی داشت و بیمار بایستی لزوماً جهت انجام جراحی

تسهیل میکند .در گذشته ،نقش پانسمان تنها پوشاندن زخم برای

ترمیمی به تهران اعزام میشد ،اما بهعلت هزینه باالی درمان و عدم

محافظت آن در برابر ذرات و آلودگیهای خارجی بود ،اما

توانایی مالی والدین ،بیمار با پانسمان نوین تحت درمان قرار

همگام با پیشرفتهای علمی در زمینه درمان زخم ،پانسمانهای

گرفت .قبل از انجام پانسمان ،در مورد مراحل درمان زخم با

مدرن با بهرهگیری از تکنولوژی و دانش روز میتوانند با حفظ و

پانسمان نوین ،به والدین کودک توضیحات الزم داده شد .ابتدا

کنترل رطوبت زخم ،محیط مناسبی را برای درمان زخم فراهم

جهت انجام پانسمان نوین ،زخم پای شیرخوار در هر نوبت

آورند .تحقیقات نشان دادهاند در چنین محیطهایی ،شرایط

پانسمان بعد از شستوشو با آب و شامپو بچه ،با اسپری نانو نیواشا

مناسبتری برای ترمیم زخم وجود دارد و در محیط مرطوب،

و سرم نرمالسالین شستوشو داده شد ،سپس لبههای زخم برای

رونـد اپـیتـلـیـزاسـیـون و بسـتــه شـدن زخــم دو بــرابــر شـده و

جلـوگـیـری از گـستـرش زخـم ،بـا کرم محافظ وللند )(Welland
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پوشانده شد (شکل شماره  .)4در ادامه ،جهت پاکسازی کامل

از جلسه هفتم تا دهم ،زخم با اکواسل نقره ،اکواسل فوم و

بافت نکروزه ،از پانسمان تندروت پالس  72ساعته استفاده شد

هیدروژل پانسمان شد .از جلسه دهم تا پانزدهم از اکواسل نقره،

(شکل شماره  2و .)3جهت دبرید و پاکسازی بافت نکروز،

فوم و پانسمان کالژنی کلاکتیو بهصورت ترکیبی استفاده گردید

هیدروژل بر روی نواحی نکروزه گذاشته و با اکواسل و دودرم

و بعد از  4۵روز بهبودی کامل حاصل شد (شکل شماره  6و .)7

نازک مجدداً پانسمان گردید (شکل شماره .)۵

در پیگیریهای بعدی از کودک به مدت  3ماه ،هیچ مشکلی در
ارتباط با زخم بهبودیافته مشاهده نشد.

شکل شماره  :1بالفاصله بعد از دبرید جراح.

شکل شماره  :2جلسه سوم بعد از استفاده از تندروت پالس.
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شکل شماره  :3پاکسازی بافت نکروز بعد از استفاده از تندروت.
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شکل شماره  :4استفاده از کرم محافظ بریر وللند در اطراف زخم.

شکل شماره  :5استفاده از اکواسل در پانسمان زخم.

شکل شماره  :6استفاده از فوم اکواسل در پانسمان زخم.

شکل شماره  :7ترمیم پوست بعد از استفاده از کول اکتیو.

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره دوازدهم ،شماره یازدهم ،بهمن 1397
International License Creative Commons Attribution License 4.0

83

گزارش یک مورد درمان زخم با نکروز وسیع پوستی با پانسمان نوین در شیرخوار یکماهه
...

ربابه احمدلی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

بحث

پانسمان تندروت پالس دارای اثرات آنتیباکتریایی است که برای

مراقبت از زخم ،همواره یکی از معضالت مهم کادر درمانی است.

زخمهای عفونی ،غیرعفونی و زخمهای پرترشح قابلاستفاده

پانسمان ،جایگزین اپیتلیوم ازبینرفته پوست است و یک عامل

است .این پانسمان تمیزکننده زخم ،بهمدت  72ساعت ( 3روز) اثر

درمانی محسوب میگردد؛ بنابراین در انتخاب و کاربرد آن باید

شستوشو و جذب منحصر به فرد دارد .تندروت پالس ،اجزای

تمام ویژگیهای پانسمان ایدهآل را در نظرگرفت .التیام زخم،

سلولی باکتریها و اگزودا را جذب کرده و در نتیجه زخم تمیز و

فرآیند پیچیدهای است که در این فرآیند ،پانسمانها نقش اصلی را

مرطوب نگه داشته میشود ،همچنین این پانسمان مناسب برای

برعهده دارند .بهطورکلی پانسمانهای مورد استفاده در زخمها به

پاکسازی بستر زخم از بافت اسالف بوده و ایدهآل بر روی

دو نوع سنتی و نوین تقسیم میشوند :در روش سنتی زخمهای

استخوان و تاندون در زخمهای باز میباشد ( .)10در این مطالعه،

کودکان با پانسمان روزانه و استعمال پمادهای آنتیباکتریال درمان

بهعلت ترشحات زیاد زخم ،به مدت سه جلسه از پانسمان

شده و در بیشتر موارد باوجود استفاده از پمادهای آنتیباکتریال،

هیدروفایبر (اکواسل) استفاده گردید .اکواسل نقره :پانسمانی

زخم دچار عفونت شده و با مشکل مواجه میگردد .برداشتن

جاذب ،ضدباکتری و آغشته به نقره است که بسیار نرم ،استریل،

گازهای معمولی از روی زخم نیز ایجاد تروما کرده و اپیدرمی را

نواری و متشکل از هیدروفیبر و یون نقره میباشد .نقره بهکاررفته

که جدید تشکیل شده است بهطور اجتنابناپذیری دبرید میکند

در این پانسمان ،به نابودی میکروبهای زخم کمک میکند .این

و بدین ترتیب موجب تﺄخیر در فرآیند التیام میشود ( .)8در

پانسمان با جذب مایع زخم و باکتری به خود ،ژل نرم و چسبندهای

گذشته ،درمان زخم پوستی حاد شامل تمیز کردن آن با موادی

ایجاد کرده که دقیقاً مطابق با سطح زخم است؛ در نتیجه محیط

مانند هیدروژن پراکساید و بتادین انجام میشد که هر دوی این

زخم مرطوب میماند .مرطوب بودن محیط زخم و کنترل

مواد تکثیر و مهاجرت فیبروبالستها را بهصورت وابسته به دوز

باکتریها ،روند بهبودی را تسریع میبخشد و خطر ابتال به عفونت

کاهش میدهند؛ بنابراین استفاده رقیقنشده این مواد نیز توصیه

را کاهش میدهد .از محصوالت هیدروفایبر ممکن است برای

نمیشود Levine .و همکاران در مطالعه خود ،به این نتیجه

زخم با مقدار زیادی از اگزودا و پاکسازی زخم استفاده شود.

رسیدند که تمیز کردن زخمهای حاد بهوسیله آب آشامیدنی در

پانسمان هیدروفایبر بر روی زخم قرار میگیرد و امکان گسترش

مقایسه با مواد پاککننده ،تﺄثیر بیشتری در کاهش عفونت دارد

آن در حاشیه زخم نیز وجود دارد .زخم باید با یک پانسمان ثانویه

( ،)2در این پانسمان نیز ابتدا زخم با آب و شامپو بچه شستوشو

پوشانده شود و بعد از  1-3روز تغییر کند ( .)11در این مورد ،بعد

داده شد .در این مطالعه جهت دبرید و پاکسازی بافت نکروز،

از پاکسازی کامل زخم از جهت اپیتلیزیشن ،از پانسمان

هیدروژل بر روی نواحی نکروزه قرار گرفت.

کولاکتیو کالژن به مدت  2جلسه استفاده میشود تا کامل زخم

هیدروژلها در مراقبت از زخم نقش مهمی دارند که ازجمله

بهبود یابد.

میتوان به تﺄثیرات مهم آنها مانند مرطوب نگهداشتن زخم،

کالژن یک ماده بیولوژیکی است که باعث بهبودی زخمها از

رطوبتگیری درصورت ترشحات زیاد ،پوشش بدون چسبندگی

طریق رسوبگذاری و تشکیل الیاف تازه در بستر زخم میشود و

بافت حساس زیرین و کاهش درد از طریق خنک کردن بافت

محیط زیست خوبی نیز برای بهبود زخم ایجاد میکند .پانسمان

اشاره کرد .همچنین از اکثر هیدروژلها میتوان در اغلب

کالژن دارای مزایای دیگری نسبت به پانسمانهای معمولی

زخمهایی که ترشح کم تا متوسط دارند استفاده کرد ،اما معموالً

بهلحاظ سهولت کاربرد و طبیعی بودن ،غیرایمونوژنیک،

بهترین نتیجه را میتوان در زخمهایی که نکروز و یا بافت زرد و

هیپوآلرژیک و بدون درد است .همچنین از کالژن ممکن است

فیبرینی دارند ،مشاهده نمود ( .)9در مطالعه حاضر ،جهت

برای ارتقای گرانولیت و اپیتلیزیشن استفاده شود .بهعلت

پاکسازی کامل بافت نکروزه ،از پانسمان تندروت پالس  72ساعته

ویژگیهای هموستاتیک ،از آنها بعد از جراحی نیز استفاده

استفاده شد.

میشود (.)12
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نسرین جاوید تبریزی و همکاران

یکی از نگرانیهاییکه در رابطـه با استفاده از پانسمانهای مدرن

همچنین عطیه و همکاران در مطالعهای بر روی زخمهای محل

وجود دارد؛ محیط مرطوبی است که در اینگونه پانسمانها

دونور نشان دادند در مقایسه تﺄثیر پانسمانهای نوین و سنتی،

ایجـادشده و باعث رشد و تکثیر باکتریها و در نتیجـه افـزایش

توانایی پانسمانهای نوین در افزایش سرعت التیام بهمراتب بیشتر

خطـر عفونت میگردد .مطالعات مختلﻒ نشان دادهاند ایـن

از پانسمانهای سنتی میباشد (.)14

نگرانی بیمورد است؛ زیرا این پانسـمانها بـا ایجـاد یـک محیط

باتوجه به مطالب ذکرشده میتوان نتیجه گرفت مراقبت از زخم،

مرطوب و حفظ  PHاسیدی به مقدار کـم بـر ضـدباکتریها عمل

همواره یکی از معضالت مهم کادر درمانی است .پانسمان

کرده و فعالیت فاگوسـیتهـا را کـه بـا باکتریها مقابله میکنند

جایگزین اپیتلیوم از بینرفته پوست و یک عامل درمانی محسوب

افزایش میدهند ( .)13در مطالعه قادری و افشار مشخص گردید

میگردد؛ لذا در انتخاب و کاربرد آن باید تمام ویژگیهای یک

داروهای سنتی (عسل و ترکیبات گیاهی) ،همچنین پانسمانهای

پانسمان ایدهآل را در نظر داشت .همچنین تشکیل محیط مرطوب

نوین ،نقش مهمی در تسریع بهبود زخمهای پوستی دارند (.)2

در زخم ،در نتیجه بهینهسازی و سرعت التیام زخم با حفظ دمای

 Twomeyو همکاران ،با مقایسه شدت درد در کودکان دچار

مناسب ،کنترل درد و جلوگیری از عفونت ،از مزایای پانسمانهای

سوختگی بهوسیله پانسمان سنتتیک ) (Aquacelو سنتی ،نشان

نوین میباشد.

دادند بیماران تحت درمان با اکواسل؛ درد و اضطراب کمتری
داشته و به مسکن کمتری جهت تخفیﻒ درد نیاز دارند (.)13
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