
Tratarea rănilor cronice cu infecție biofilm prin stimulare electrică 

În general rănile obișnuite se vindecă de la sine prin procesul biologic de vindecare. 
Procesul obișnuit de vindecare are patru etape1, prima etapă numită hemostază oprește 
sângerarea prin coagularea sângelui, a doua etapă este inflamarea are ca scop curățarea rănii 
prin distrugerea bacteriilor, a treia etapă este proliferarea în care se creează țesut nou și se 
refac vasele de sânge, ultima etapă este cea de maturare în care se rearanjează fibrele de 
colagen astfel se creează un țesut mai rezistent și flexibil. 

Această metodă de vindecare este normală în oamenii sănătoși, dar dacă sunt prezente 
boli precum diabet sau boli vasculare este posibil ca vindecarea rănii să nu se termine.2 O rană 
cronică este caracterizată prin inabilitatea de vindecare în timpii normali. De obicei o rană 
cronică eșuează vindecare în etapa inflamatoare și intră într-un ciclu de inflamație și secretare 
de proteine care ajung să fie nocive.2 Cel puțin jumătate din rănile cronice prezintă infecții 
biofilm3. CDC estimează că 65% din infecțiile umane sunt de tip biofilm.4 Infecția biofilm este 
o complicație majoră care prezintă o colonie de bacterii care se atașează pe rană și secreta un 
strat protectiv extracelular din substanțe de natură polimerică.4 Acest strat protectiv nu poate 
fi penetrat de antibiotice sau antiseptice, astfel se creează o complicație majoră în vindecarea 
rănii. Infecția oprește etapa de proliferare prin împiedicarea creării țesuturi noi.3  

În mod obișnuit infecțiile cu biofilm sunt tratate în funcție de tipul de bacterie, cu 
antibiotice și bandaje care prezintă proprietăți antibacteriene, dar aceste tratamente nu sunt 
foarte eficiente în eliminarea bacteriilor din stratul protectiv. O altă metodă mai inovativă ar 
fi un plasture care stimulează electric rana.4 În studiul 4 este prezentat un bandaj care are 
argint si zinc pe el, astfel când este în contact cu rana creează electricitate. Această 
electricitate reușește să distrugă bariera protectivă creată de bacterii, deoarece întrerupe 
comunicare prin semnale electrice între bacterii în colonie.5 Această stimulare nu ajută doar 
la combaterea infecției, dar ajută și la vindecarea obișnuită prin scăderea timpului de 
vindecare, crește circulația sanguină la rană și crește cantitatea de melanină.6,7  

 

Bandaj cu argint si zinc folosit în studiul 4. (preluat din 9) 



Aceste bandaje pot fi combinate cu substanțe antiseptice și un senzor de umiditate 
pentru a verifica când trebuie schimbat bandajul.8 Astfel se poate crea o soluție eficientă 
împotriva infecțiilor biofilm. 

Din păcate nu există multe companii care produc bandaje speciale pentru tratarea 
infecțiilor și nu sunt folosite des, dar în viitor vor apărea mai multe companii specifice astfel 
se creează competiție, prețul va scădea și vor deveni valabile în mai multe spitale. 
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