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Streszczenie Autorzy porównują dwa sposoby leczenia ran przewlekłych pochodzenia
żylnego z punktu widzenia skuteczności klinicznej oraz efektywności ekonomicznej.
Poddano badaniu dwie grupy chorych, po 20 osób w każdej. Grupy zostały dobrane
w sposób jednorodny pod względem wieku, rodzaju schorzenia, etiologii oraz dodat-
kowych czynników ryzyka choroby zakrzepowej. Po dokładnym zdiagnozowaniu
przy użyciu duplex-scanu oraz flebografii chorych poddano leczeniu operacyjnemu.
Owrzodzenia goleni były leczone w grupie badanej z użyciem opatrunku hydroko-
loidowego Granuflex® oraz Granuflex Extra Thin®. Natomiast grupa kontrolna była
leczona metodą tradycyjną t.j. gaza + sól fizjologiczna. Okres obserwacji wynosił 6
miesięcy. Na podstawie przeprowadzonej statystycznej analizy porównawczej stwier-
dzono, że w grupie badanej doszło do całkowitego zagojenia rany u 16/20 chorych,
podczas gdy w grupie kontrolnej u 11/20 (różnica statystycznie znamienna). Rany
niezagojone zmniejszyły się w sposób istotny, podobny w obu grupach. Kalkulacja
farmako-ekonomiczna dowiodła, że leczenie nowoczesnymi opatrunkami hydrokolo-
idowymi jest tańsze z uwagi na odsetek zagojonych owrzodzeń w okresie 6-miesięcz-
nym oraz z uwagi na koniczność rzadszej zmiany opatrunku – średnio dwa razy
w tygodniu, w porównaniu z leczeniem tradycyjnym – zmiana raz na dobę.
Ambulatoryjny pomiar ciśnienia żylnego przed i po leczeniu wykazał skuteczność
przeprowadzonych procedur operacyjnych przed leczeniem zachowawczym, co
znalazło wyraz w uzyskanym obniżeniu ciśnienia powysiłkowego i wydłużeniu czasu
powrotu ciśnienia do 90% wartości wyjściowej oraz wpłynęło na skuteczność leczenia
zachowawczego w obu grupach.

S³owa kluczowe analiza farmakoekonomiczna • opatrunki hydrokoloidowe •
owrzodzenie żylne

Abstract Authors have compared different kind of treatment in two groups of
patients with chronic venous ulceration. One group of 20 patients have been treated
with new hydrocolloid dressings and other one of 20 patients treated with traditional
gauze dressings with 0.9% saline. Diagnostic procedures (flebography, duplex-scan,
venous pressure measurements) have revealed a need for surgery before conservative
treatment. This study pointed out that hydrocolloid dressings are clinicaly more
effective. The pharmacoeconomic analysis reveales that they are less expensive.
The differences between two groups of patients are statisticaly significant.

Key words  pharmacoeconomic analysis • hydrocolloid dressings • venous ulcers
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kosztów samego leczenia w aspekcie długotrwałej terapii.
Od ponad pięciu lat w ambulatoryjnym leczeniu przewlek-
łych ran pochodzenia żylnego autorzy stosują opatrunki
hydrokoloidowe: Granuflex® oraz Granuflex Extra Thin®

w połączeniu z pastą Granuflex® oraz żelem Granugel®.

Materiał i metoda

W grupie badanej uczestniczyli chorzy obojga płci z prze-
wagą kobiet (13 kobiet i 7 mężczyzn), w wieku od 34 do 78
lat. Wielkość owrzodzenia wahała się w granicach  5—17

Wstęp

Nowoczesne opatrunki stosowane w leczeniu ran według
formuły „gojenie w środowisku wilgotnym” znane są i stoso-
wane w Polsce od ponad 10 lat [1, 7].  Z uwagi na dość wy-
soką cenę zastosowanie wieloskładnikowych opatrunków
było ograniczone i dopiero w ostatnich pięciu latach w litera-
turze krajowej pojawiły się nieliczne doniesienia, oceniające
ich skuteczność [4—6]. W Polsce brakowało oceny zastoso-
wania opatrunków absorbcyjnych w sensie obniżenia całko-
witego kosztu zagojenia owrzodzenia, jak również obniżenia
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cm w osi podłużnej i 4—12 cm w osi poprzecznej. Na owrzo-
dzenie głębokie, mocno sączące zakładano Pastę Granu-
flex®;  wokół rany stosowano pastę cynkową. Następnie
owrzodzenie przykrywano opatrunkiem Granuflex®.
Owrzodzenia płytkie, mało sączące pokrywano Granu-
gelem®, ranę wokół traktowano pastą cynkową, całość
pokrywano Granuflexem Extra Thin®. Na tak wykonany
opatrunek zakładano dwie opaski szerokości 10 cm i jedną
12 cm w ten sposób, aby każda następna była zawijana
w odwrotnym kierunku. Powyższa technika w dużym stopniu
zapobiega przesuwaniu się opasek względem skóry goleni.
Okres obserwacji chorych wynosił 6 miesięcy.

Charakterystykę badanej grupy przedstawia Tabela 1.

Grupę kontrolną stanowiło 20 chorych obojga płci, z prze-
wagą kobiet (15 kobiet i 5 mężczyzn), w wieku 29—81 lat,
którzy byli leczeni metodami tradycyjnymi, z użyciem gazy
oraz soli fizjologicznej. Skórę wokół rany osłaniano maścią
cynkową. Na tak wykonany opatrunek zakładano opaski
elastyczne szerokości 2�10 cm i 1�12 cm. Wielkość owrzo-
dzenia wahała się w granicach 4—19 cm w osi podłużnej
oraz 3—15 cm w osi poprzecznej. Okres obserwacji chorych
wynosił, tak jak w grupie badanej, 6 miesięcy.

Charakterystykę grupy kontrolnej przedstawia Tabela 2.

Badanie flebograficzne wykonano u 13 chorych grupy ba-
danej oraz u 10 chorych grupy kontrolnej. U wszystkich
chorych obu grup wykonano dodatkowo badanie duplex-
doppler.

W grupie badanej, jak i kontrolnej, w wykonanym badaniu
przed podjęciem leczenia zachowawczego stwierdzono nastę-
pujące anomalie, które przedstawia Tabela 3.

U wszystkich chorych obu grup wykonano badanie pomiaru
ciśnienia żylnego przez bezpośrednie nakłucie żyły grzbie-
towej stopy. Wartości średnie wykonanych badań przed-
stawia Tabela 4.

U wszystkich przebadanych chorych nie stwierdzono po-
gorszenia parametrów hemodynamicznych po zaciśnięciu
układu powierzchownego mankietem pneumatycznym poni-
żej kolana. Prawidłowy napływ krwi tętniczej do kończyn
dolnych potwierdzony był obecnością tętna na stopach.

Wszyscy chorzy przed podjęciem leczenia zachowawczego
wymagali leczenia operacyjnego, w sensie skorygowania
hemodynamiki powrotu krwi żylnej do prawego serca.
Zabiegi korekcyjne polegały na krosektomii, zarówno żyły
odpiszczelowej, jak i odstrzałkowej oraz na bezpośrednim
podwiązaniu niewydolnych żył przeszywających. Jeżeli
niewydolna żyła przeszywająca była pod owrzodzeniem,
wykonywano kriodestrukcję lub obliterację 2% Aethoxyscle-
rolem. U 7 chorych dodatkowo wykonano fasciotomię
w celu odbarczenia mięśni goleni przez zaciskającą je zdege-
nerowaną powięź. U chorych ze stwierdzonymi czynnikami
ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej stosowano Clexane®

w dawkach profilaktycznych przez cały okres leczenia, tj.
przez 6 miesięcy.

Wyniki badań

W grupie badanej u 16 chorych w okresie 6 miesięcy
doszło do całkowitego wygojenia owrzodzenia. U 4 pozo-
stałych chorych doszło do zmniejszenia owrzodzenia od 40
do 80%.

W grupie kontrolnej, w analogicznym okresie u 11 chorych
zagojono całkowicie owrzodzenie. U pozostałych 9 chorych
doszło do zmniejszenia rozmiarów owrzodzenia od 25% do
90%.
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Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej.

Tabela 2. Charakterystyka grupy
kontrolnej.

Tabela 3. Stwierdzane anomalie w krążeniu
żylnym u chorych w grupie badanej (B)
i kontrolnej (K).
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Ambulatoryjny pomiar ciśnienia żylnego wykonany w 6 mie-
sięcy po leczeniu przedstawia Tabela 5.

W celu porównania istotności różnic pomiędzy badanymi
grupami B i K przeprowadzono jednokierunkową analizę
wariancyjną (ANOVA) w programie statystycznym
STATISTICA 5.0. Dla ciśnienia powysiłkowego i czasu
powrotu dla analizowanych grup uzyskano następujące śred-
nie i wartości statystyk F:

— ciśnienie powysiłkowe:
— — przed leczeniem; średnie (mmHg):

B 47,20000076
K 51,04999924

istotność F(1,38)=10,58; p<0,0024 istotne na poziomie
0,01
— — po leczeniu, średnie (mmHg)

B 41,29999924
K 40,29999924

istotność F(1,38)=0,28; p<0,5978 nieistotne

— czas powrotu ciśnienia do wartości wyjściowych:
— — przed leczeniem, średnie (s)

B 9,100000381
K 10,94999981

istotność F(1,38)=5,23; p<0,0279 istotne na poziomie
0,05
— — po leczeniu, średnie (s)

B 13
K 15

istotność F(1,38)=6,55; p<0,0146 istotne na poziomie
0,05

Średnie czasy całkowitych wygojeń i zmniejszenia owrzo-
dzenia dla analizowanych grup B i K określono metodą
Bayesowską przy zastosowaniu regresji Weibulla w pakiecie
statystycznym BUGS 1.4. Wyniki podano poniżej:

Całkowite wygojenia – czas w tygodniach (wśród pacjentów
u których doszło do wygojenia) przedstawia Tabela 6.

Pomimo podobnych wartości otrzymanych średnich czasów
całkowitych wygojeń, analiza a posteriori wygenerowanych
ciągów liczb podczas próbkowania (samplingu) wykazała
statystyczną istotność różnic na poziomie 0,01.

Skuteczność leczniczą dla analizowanych grup B i K wyz-
naczono metodą bayesowską przy zastosowaniu modelu
probabilistycznego dwumianowego-beta (binomial-beta)
w pakiecie statystycznym BUGS. Dla tych grup wyleczalność
oszacowano na poziomach odpowiednio:

B – 77,26% (±8,66%) i K – 54,4% (±10,42%) [3, 5].

Ocena farmakoekonomiczna opatrunków hydrokoloidowych
została przeprowadzona na przykładzie opatrunku Gra-
nuflex®, natomiast alternatywnym postępowaniem medycz-
nym względem, którego dokonano oceny opatrunku hydro-
koloidowego był tradycyjny opatrunek gazowy. W przedsta-
wionej pracy opatrunek gazowy zmieniano średnio raz
dziennie, podczas gdy opatrunek hydrokoloidowy wymagał
zmiany średnio dwa razy w tygodniu. Dane dotyczące od-
setka wygojonych ran oraz częstości zmian opatrunku dla
poszczególnych metod leczenia owrzodzeń żylnych podudzi
zaczerpnięte zostały z pracy Hardinga i wsp. [2]. Odsetek
wygojonych zmian owrzodzeniowych po 12 tygodniach
leczenia został obliczony na podstawie analizy stosowania
danego rodzaju opatrunku w leczeniu ponad stu owrzodzeń
żylnych podudzi. Wybrano tę pracę, jako źródło informacji
o skuteczności klinicznej analizowanych metod tera-
peutycznych, ponieważ jest to analiza zbiorcza danych
z kilku badań klinicznych i tym samym przedstawia
najbardziej wiarygodne dowody w rozumieniu praktyki
opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (EBM
– Evidence Based Medicine).

Dane kliniczne wykorzystane w analizie kosztów i analizie
koszty-efektywność zawarto w Tabeli 7.

W badaniu przeprowadzonym przez autorów niniejszej
pracy uwzględniono koszty opieki pielęgniarskiej oraz
stosowanych opatrunków. Koszty opieki pielęgniarskiej obli-
czono zakładając, że miesięczne wynagrodzenie brutto pie-
lęgniarki w Polsce wynosi 1200 PLN. Koszty opatrunków
obliczono w oparciu o dane z oferty handlowej firmy Prosper
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Tabela 6. Czas całkowitego wygojenia wśród pacjentów, u których
doszło do wygojenia (czas mierzony w tygodniach).

Tabela 4. Średnie wartości ciśnienia powy-
siłkowego oraz czasu powrotu do 90%
wartości wyjściowej ciśnienia przed wy-
siłkiem u 20 chorych grupy badanej i u 20
chorych grupy kontrolnej. B – grupa
badana; K – grupa kontrolna.
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Tabela 5. Średnie powysiłkowe ciśnienie
żylne oraz czas powrotu ciśnienia do 90%
wartości wyjściowej u 20 chorych grupy
badanej (B) i u 20 chorych grupy kontrolnej
(K) w 6 miesięcy po leczeniu. B – grupa
badana; K – grupa kontrolna.
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S.A. W przypadku opatrunków gazowych uwzględniono
koszty opatrunków gazowych, zmienianych średnio raz
dziennie, koszty soli fizjologicznej, używanej do przemy-
wania rany (40 ml na jedną zmianę opatrunku) oraz do
nawilżania opatrunku (10 ml soli fizjologicznej na jeden
opatrunek) oraz koszty plastra mocującego opatrunek do
skóry pacjenta (około 30 cm plastra na jeden opatrunek).
Ponieważ do podtrzymania opatrunku w obu grupach sto-
sowano tę samą ilość bandaży elastycznych tego samego
producenta, dlatego ten koszt został pominięty w analizie.
W przypadku opatrunku hydrokoloidowego uwzględniono
koszt opatrunku Granuflex®, zmienianego dwa razy w ty-
godniu, oraz koszt soli fizjologicznej, stosowanej do prze-
mywania rany w trakcie zmiany opatrunku (40 ml na zmianę
jednego opatrunku).

Strukturę kosztów oraz koszty całkowite leczenia owrzodzeń
żylnych w okresie 12 tygodni przedstawia Rycina 1.

Koszty pracy pielęgniarek zmieniających opatrunki oraz
koszty całkowite stosowania opatrunku hydrokoloidowego
w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi są niższe w porów-
naniu ze stosowaniem opatrunków gazowych. Podobne wy-
niki zostały osiągnięte w pracy Kózki [4].

Różnica między porównywanymi opatrunkami jest jeszcze
bardziej widoczna w przypadku pełnej analizy farmakoeko-
nomicznej, czyli analizy opłacalności (kosztowej-efektyw-
ności), w której określa się relację między kosztami a sku-
tecznością leczenia. W naszym przypadku obliczono koszt
terapii w przeliczeniu na wygojenie jednej zmiany owrzo-
dzeniowej (jest to tzw. współczynnik koszty-efektywność).
Odsetek wygojonych zmian owrzodzeniowych na podudziu
przyjęty na podstawie analizy zbiorczej, przeprowadzonej
przez Hardinga i wsp. wyniósł 40% dla opatrunków ga-
zowych oraz 52% dla opatrunku Granuflex®. W naszej pracy

skuteczność leczenia dla opatrunków hydrokoloidowych
wyniosła 77,2% oraz dla opatrunków klasycznych 54,4%.
Wyższa skuteczność lecznicza uzyskana w naszej pracy
wydaje się być spowodowana wykonanym zabiegiem
operacyjnym przed podjęciem leczenia zachowawczego.
Dokładna diagnostyka przed podjętym leczeniem
zachowawczym oraz korekcyjny zabieg operacyjny, który
przynajmniej w części usuwa przyczynę choroby wpływają
na przyspieszenie gojenia. Koszty całkowite (koszty samego
opatrunku i koszty pracy pielęgniarek) leczenia zmian
owrzodzeniowych przedstawiają się następująco:
— 410,25 PLN dla stosowania opatrunków gazowych;
— 323,09 PLN dla stosowania opatrunku Granuflex®.

Koszt uzyskania wygojenia jednego owrzodzenia żylnego
podudzia dla opatrunków gazowych i opatrunku Granuflex®

wyniosły odpowiednio 1025,63 PLN oraz 622,93 PLN.

Bardzo ważnym czynnikiem rzutującym na opłacalność
leczenia jest koszt pracy pielęgniarskiej. W analizie wrażli-
wości, integralnej części każdej oceny farmakoekonomicz-
nej, określono w jakim przedziale musi kształtować się koszt
pracy pielęgniarki, a dokładnie miesięczne uposażenie
brutto, aby bardziej opłacalne było stosowanie opatrunku
hydrokoloidowego. Okazało się, że w przypadku średniego
miesięcznego wynagrodzenia brutto pielęgniarek wyno-
szącego ponad 216,17 PLN, procedurą optymalną farmako-
ekonomicznie w leczeniu owrzodzeń żylnych jest stosowanie
opatrunku Granuflex®. Poza tym na podstawie przeprowa-
dzonych obliczeń określono, że leczenie z zastosowaniem
opatrunku Granuflex® jest rozwiązaniem gorszym w zna-
czeniu farmakoekonomicznym, jeśli:
— cena opatrunku wzrosłaby o ponad 86%;
— lub skuteczność (tj. odsetek wyleczeń) zmniejszyła się
o 40%;
— albo skuteczność opatrunku gazowego wzrosła o 65%.
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Tabela 7. Dane kliniczne dotyczące opatrunków gazowych i hydrokoloidowych uwzględnione w analizie [2].

Ryc. 1. Koszty (w PLN) leczenia owrzodzeń
żylnych podudzi dla opatrunków hydroko-
loidowych i tradycyjnych opatrunków
gazowych.
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Zarówno analiza kosztów, jak i pełna analiza kosztowej efe-
ktywności wykazały wyższość opatrunku Granuflex® nad
tradycyjnym opatrunkiem gazowym w szerokim zakresie
zmian przyjętych założeń dotyczących skuteczności kli-
nicznej, jak i kosztów pracy pielęgniarskiej.

Wnioski

1. W przeprowadzonej analizie porównawczej wykazano
większą skuteczność terapeutyczną opatrunków hydro-
koloidowych w porównaniu z tradycyjnym opatrunkiem
z gazy.
2. Całkowity koszt leczenia przewlekłych owrzodzeń żylnych
przy użyciu opatrunków Granuflex® jest mniejszy w porów-
naniu z leczeniem tradycyjnym.
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