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chirurgia estetyczna

Nowoczesne opatrunki
przyśpieszające gojenie się
ran i owrzodzeń

Przy kła dem no wo cze snych opa trun ków
są hy dro ko lo i dy. W ich skład wcho dzą naj -
cze ściej: kar bo ksy me ty lo ce lu lo za, że la ty na,
pek ty ny, hy dro po li me ry oraz  hy dro fo bo wy
po li i zo bu ty len. Isto tą dzia ła nia opa trun ku jest
za pew nie nie wil got ne go śro do wi ska w obrę -
bie ra ny. Hy dro ko lo id wią że wo dę oraz po -
chła nia wy sięk. Wil got ne śro do wi sko umoż li -
wia szyb ką pro li fe ra cję ke ra ty no cy tów i na -
skór ko wa nie ra ny. 

Pro blem le cze nia ran prze wle kłych sta je
się co raz więk szy z uwa gi na sta rze nie się
spo łe czeństw, a co za tym idzie – zwięk sze -
nie ilo ści cho rych z ra na mi prze wle kły mi, bę -
dą cy mi kon se kwen cją ich cho rób współ i st -

nie ją cych. W związ ku z tym trwa ją licz ne ba -
da nia kli nicz ne, spraw dza ją ce sku tecz ność
do stęp nych na ryn ku opa trun ków. Wy ni ki
nie których ba dań i me ta a na liz przed sta wio no
w niniejszej pu bli ka cji. 

Wpro wa dze nie

Ra na to prze rwa nie cią gło ści tka nek,
spo wo do wa ne czyn ni kiem uszka dza ją -
cym[1]. Ra ny ostre po wsta ją naj czę ściej
w wy ni ku ura zu me cha nicz ne go, ter micz -
ne go czy też za bie gu ope ra cyj ne go[1]. Ra ny
prze wle kłe tworzą się wów czas, gdy doj -
dzie do za bu rze nia pro ce su go je nia[3]. Ra na -

Ra na jest to prze rwa nie cią gło ści tka nek, spo wo do wa ne czyn ni kiem
uszka dza ją cym[1]. Ra na mi prze wle kły mi okre śla się: od le ży ny,
owrzo dze nia żyl ne, owrzo dze nia cu krzy co we (ze spół sto py cu krzy -
co wej), a tak że owrzo dze nia no wo two ro we[2]. Pod sta wo wym ele -
men tem te ra pii każ dej ra ny jest opa tru nek. Obe cnie na ryn ku ofe -
ro wa na jest sze ro ka ga ma opa trun ków, cha rak te ry zu ją cych się uni -
kal ny mi wła ści wo ścia mi. 
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mi prze wle kły mi okre śla się: od le ży ny,
owrzo dze nia żyl ne, owrzo dze nia cu krzy co -
we (ze spół sto py cu krzy co wej), a tak że
owrzo dze nia no wo two ro we[2]. Owrzo dze -
nie prze wle kłe to każ da ra na prze wle kła
(bez wzglę du na jej etio lo gię), w której,
w wy ni ku roz pa du zmie nio nych cho ro bo -
wo (mar twi czych) ele men tów, do cho dzi
do po wsta nia ubyt ku i od kry cia ży wej tkan -
ki w po sta ci kra te ru[4,5].

Pod sta wo wym ele men tem te ra pii każ -
dej ra ny jest opa tru nek. Przez wie ki udo sko -
nal no tech ni kę i ma te ria ły sto so wa ne na ra nę,
a po szu ki wa niom tym przy świe ca ła idea
zmniej sze nia po wi kłań i przy spie sze nia go je -
nia ra ny[6]. Ce lem go je nia ra ny jest jak naj -
szyb sze po kry cie jej po wierzch ni na skór -
kiem[7]. Hi po kra tes sto so wał opa trun ki z wil -
got nych li ści[8]. Kon cep cja „Oj ca me dy cy ny”,
do ty czą ca sto so wa nia wil got ne go śro do wi -
ska w ra nie, oka za ła się słu szna i po par ta zo -
sta ła ba da nia mi na u ko wy mi[9,10]. W 1979 ro -
ku przez Tu rnera zo sta ły okre ślo ne ce chy
ide al ne go opa trun ku. Tur ner zwrócił uwa gę
na istot ność za pew nie nia wil got ne go śro do -
wi ska w ra nie przy jed no cze snym wchła nia -
niu wy się ku i utrzy my wa niu od po wie dnie go
pH. Po nad to opa tru nek po wi nien za pew niać
fi zycz ną cią głość ra ny, chro nić przed in fek cją
oraz być prze pu szczal ny dla po wie trza. Istot -
nym ele men tem pie lę gna cji ra ny jest sty mu -
la cja ziar ni no wa nia oraz roz pu szcza nie włók -
ni ka. Co więcej, opa tru nek po wi nien być hi -
po a ler gicz ny, ta ni i ła twy w za kła da niu oraz
zdej mo wa niu[11]. 

Obe cnie na ryn ku ofe ro wa na jest sze ro -
ka ga ma opa trun ków, cha rak te ry zu ją cych się
uni kal ny mi wła ści wo ścia mi. Ide al ny opa tru -
nek nie zo stał je szcze stwo rzo ny, dla te go
waż ne jest umie jęt ne do bie ra nie opa trun ku
do po trzeb ra ny i pa cjen ta. Fir my ofe ru ją
róż ne ro dza je opa trun ków, które
podzielono na głów ne gru py: hy dro że le, hy -
dro ko lo i dy, opa trun ki al gi nia no we, pian ki
i fo lie po liu re ta no we[11]. W do bo rze pre pa ra -

tu na le ży zwra cać uwa gę na: obe cność in fek -
cji, ilość wy się ku i głę bo kość ra ny. W 2015
roku opu bli ko wa no al go rytm wy bo ru opa -
trun ku w le cze niu ran prze wle kłych[12]. W po -
niż szym opra co wa niu zre fe ro wa no głów ne
ce chy opa trun ków hy dro ko lo i do wych oraz
przed sta wio no wy ni ki naj now szych ba dań
nad sku tecz no ścią tych pro duk tów.

Opa trun ki hy dro ko lo i do we, hi sto ria,
wska za nia do sto so wa nia

Pierw sze opa trun ki hy dro ko lo i do we zo -
sta ły stwo rzo ne na po cząt ku lat osiem dzie -
sią tych XX wieku[13]. Obe cnie w ofer cie firm
far ma ceu tycz nych znaj du je my pre pa ra ty
w for mie pla strów, a tak że że le hy dro ko lo i -
do we i pu dry do roz pu szcza nia w wo dzie.
Opa trun ki mo gą być sto so wa ne na ra ny
prze wle kłe z ma łą ilo ścią wy się ku. Prze ciw -
ska za ne jest przy kła da nie opa trun ku do ran
po kry tych włók ni kiem, za in fe ko wa nych oraz
z du żą ilo ścią wy się ku[14]. Do bre re zul ta ty
przy no si sto so wa nie hy dro ko lo i dów na od -
le ży ny I stop nia lub też przy kle ja nie opar tun -
ku w miej sca o naj więk szym na ci sku podło -
ża, ce lem przeciwdziałania od le żynom[15].
Hy dro ko lo i dy są z po wo dze niem sto so wa ne
na ra ny opa rze nio we[13,16]. Opa trun ki hy dro -
ko lo i do we mo gą być używane także na od -
ci ski i mo dze le. No we za sto so wa nie dla te -
go ty pu pre pa ra tów zna le zio no po wpro wa -
dze niu nie których le ków prze ciw no wo two -
ro wych, których dzia ła niem nie po żą da nym
jest nadmier ne ro go wa ce nie dło ni i stóp,
opi sy wa ne ja ko hand-fo ot syn dro me[17]. Naj -
czę ściej wy żej wy mie nio ne po wi kła nie wy -
stę pu je po za sto so wa niu so ra fe ni bu, ka pe cy -
ta bi ny i de cy ta bi ny[17-19].

Skład i dzia ła nie opa trun ków 
hy dro ko lo i do wych

W skład pre pa ra tów hy dro ko lo i do wych
wcho dzą naj cze ściej: kar bo ksy me ty lo ce lu lo -
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za, że la ty na, pek ty ny, hy dro po li me ry oraz
hy dro fo bo wy po li i zo bu ty len. 

Hy dro ko lo i dy to bio po li me ry o du żej
ma sie czą stecz ko wej, prze kra cza ją cej 100
kD. Czą st ki po li me rów przy łą cza ją wo dę
przy po mo cy wią zań wo do ro wych, two rząc
roz twór o bar dzo wy so kiej lep ko ści, czy li
żel.  Hy dro ko lo i dy to sub stan cje biał ko we
lub po li sa cha ry do we. Hy dro ksy me ty lo ce lu -
lo za sto so wa na jest ja ko no śnik le ko wy,
m.in. do za wie sza nia sub stan cji ak tyw nych
w pre pa ra tach do no so wych. Posiada wła ści -
wo ści bio a dhe zyj ne, za pew nia przedłu żo ne
uwal nia nie sub stan cji czyn nych (w przy pad ku
opa trun ków mo gą to być czą st ki tlen ku cyn -
ku czy sre bra)[20]. Że le za wie ra ją ce sól so do -
wą kar bo ksy me ty lo ce lu lo zy cha rak te ry zu ją
się ko rzy st ny mi wła ści wo ścia mi apli ka cyj ny -
mi. Do da tek gli ko lu pro py le no we go zwięk -
sza twar dość że lu[20]. Pek ty ny ob ni ża ją pH,
przy spie sza jąc go je nie, na to miast że la ty na
do dat ko wo spo wal nia pro ce sy wchła nia nia
wy się ku, umoż li wia jąc utrzy my wa nie opa -
trun ków przez ki kla dni. Po li i zo bu ty len jest
po li me rem o wy so kiej od por no ści na kwa sy,
za sa dy, al ko ho le i fe no le. Cha rak te ry zu je się
wy so ką ela stycz no ścią, przez co two rzy gu -
mo wą war stwę chroniącą wnę trze ra ny
przed dzia ła niem czyn ni ków ze wnę trzych[21]. 

Isto tą dzia ła nia opa trun ku jest za pew nie -
nie wil got ne go śro do wi ska w obrę bie ra ny.
Hy dro ko lo id wią że wo dę oraz po chła nia
wy sięk, co przy czy nia się do zmniej sze nia
ilo ści me ta lo pro te i naz i me dia to rów za pal -
nych w ra nie. Wy sięk za wie ra sub stan cje ni -
szczą ce płyt ko wy czyn nik wzro stu, pro du ko -
wa ne przez fi bro bla sty biał ka ma cie rzy ze -
wną trz ko mór ko wej, unie moż li wia jąc mi gra -
cję ke ra ty no cy tów do wnę trza ra ny[22]. Opa -
trun ki cha rak te ry zu ją się kwa so wym pH, co
zmniej sza ry zy ko in fek cji bak te ryj nej. Wil got -
ne śro do wi sko za po bie ga wy su sza niu no wo
po wsta łe go na skór ka, umoż li wia jąc szyb ką
pro li fe ra cję ke ra ty no cy tów i na skór ko wa nie
ra ny.  Po nad to znaj du ją ca się w opa trun ku

wo da wspo ma ga od dzie la nie się mar twych
tka nek po kry wa ją cych ra nę po przez ich na -
wo dnie nie i ma ce ra cję. Nie wąt pli wą za le tą
opa trun ku jest rów nież za pew nie nie od po -
wie dniej tem pe ra tu ry, przy spie sza ją cej go je -
nie się tka nek oraz cyr ku la cji po wie trza przez
bło nę pół prze pu szczal ną[13]. Pod su mo wu jąc
do stęp ną li te ra tu rę na te mat efek tyw no ści
kli nicz nej opa trun ków hy dro ko lo i do wych
moż na stwier dzić, że: nie wszy st kie opa trun -
ki ma ją ta kie sa me skła dni ki i spo sób dzia ła -
nia, róż ni ce w bu do wie opa trun ków mo gą
po wo do wać róż ne efek ty kli nicz ne, nie
wszy st kie ma ją ta kie sa me wska za nia i in -
struk cje sto so wa nia. Po nad 90% opu bli ko -
wa nych da nych na te mat bez pie czeń stwa
i efek tyw no ści  opa trun ków hy dro ko lo i do -
wych jest opar te na ba da niach opa trun ku
Gra nu flex® lub Du o Derm®[23].

Do dat ko wo opa trun ki są do stęp ne tak że
w for mach pro fi lo wa nych,  aby ide al nie
przy le ga ły do róż nych oko lic cia ła, np. ko ści
krzy żo wej, pięt czy łok ci, chro niąc te oko li -
ce przed po wsta niem od le żyn. W nie -
których opa trun kach za sto so wa no sy ste my
„sy gna li za cji zmia ny opa trun ku”, co ma uła -
twiać cho rym oce nę sta nu pla stra i po trze by
je go zmia ny. 

In ne ro dza je opa trun ków

Na ryn ku do stęp na jest sze ro ka ga ma
róż nych opa trun ków, w tym pro duk ty bę dą -
ce hy bry dą róż nych ro dza jów opa trun ków. 

Al gi nia ny, czy li opa trun ki za wie ra ją ce so -
le so do we i wap nio we kwa su al gi no we go,
dzię ki wy mia nie jo nów umoż li wia ją ab sorp -
cję du żej ilo ści pły nu oraz prze kształ ce nie go
w żel[24]. Opa trun ki po liur e ta no wo-pian ko we
są rów nież de dy ko wa ne dla ran z du żą ilo -
ścią wy się ku. W przeciwieństwie do
opatrunków absorpcyjnych, mogących
upośledzać gojenie rany, te preparaty
stymulują jej ziarninowanie i gojenie[25,26].
W przy pad ku ran za ka żo nych, z du żą ilo ścią
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wy się ku i mar twi cą, spraw dzą się opa trun ki
ab sorp cyj ne, za wie ra ją ce wę giel ak ty wo wa -
ny, wią żą cy bak te rie oraz po chła nia ją cy nie -
przy jem ny za pach. Podob ny mi wła ści wo -
ścia mi cha rak te ry zu ją się hy drow łók na, które
w kon tak cie z wil go cią przy bie ra ją for mę że -
lu, za trzy mu jąc jed no cze śnie bak te rie[11].

Al ter na ty wą dla za sto so wa nia opatrun ku
hy dro ko lio do we go są hy dro że le. Ma ją one
bar dzo podob ne wska za nia, przy czym są po -
moc ne w te ra pii ran u pa cjen tów z re ak cja mi
nadwraż li wo ści na skła dni ki hy dro ko lo i dów. 

Ostat nią gru pą opa trun ków są bło ny pół -
prze pu szczal ne. To cien kie opa trun ki po liu -
re ta no we, których głów ną funk cją jest
ochro na ra ny przed wtór nym nad ka że niem
oraz ochro na me cha nicz na skóry na ra żo nej
na uraz. Bło ny pół prze pu szczal ne sta no wią
do sko na ły opa tru nek na drob ne otar cia i po -
wierz chow ne ra ny[11]. 

Wy ni ki ba dań kli nicz nych 
z za sto so wa niem opa trun ków 
hy dro ko lo i do wych

Pro blem le cze nia ran prze wle kłych sta je
się co raz więk szy z uwa gi na sta rze nie się
spo łe czeństw, a co za tym idzie – zwięk sze -
nie ilo ści cho rych z ra na mi prze wle kły mi, bę -
dą cy mi kon se kwen cją ich cho rób współ i st -
nie ją cych. W związ ku z tym trwa ją licz ne ba -
da nia kli nicz ne, spraw dza ją ce sku tecz ność
do stęp nych na ryn ku opa trun ków. Wy ni ki
nie których ba dań i me ta a na liz przed sta wio -
no w niniejszej pu bli ka cji. 

W ba da niu Va se no ona wyka za no wy so -
ką sku tecz ność sto so wa nia hy dro że lu pod
opa trun kiem z pian ki[27]. 

Te ra pia wy pry sku ato po we go u dzie ci
jest du żym wy zwa niem dla le ka rza. Prze -
wle kły świąd pro wa dzi do dra pa nia i po cie -
ra nia, cze go efek tem mo gą być prze czo sy
i wtór ne nad ka że nia skóry. Po nad to na
moż li wo ści te ra peu tycz ne wpły wa rów nież
czę sta nie chęć ro dzi ców do sto so wa nie

kor ty ko ste roi dów. Za sto so wa nie opa trun -
ków hy dro ko lo i do wych mo że w ta kiej sy tu -
a cji być sku tecz ną al ter na ty wą i/lub uzu peł -
nie niem dla wie lu le ków miej sco wych.
W ba da niach Ra de ma ker[28] już w prze cią gu
kil ku go dzin od za sto so wa nia opa trun ków
hy dro ko lo i do wych za no to wa no wy ra źną
po pra wę w za kre sie świą du i bo le sno ści
skóry w prze bie gu wy pry sku ato po we go
u dzie ci. Re mi sja ob ja wów w miej scu apli ka -
cji opa trun ków hy dro ko lo i do wych by ła ob -
ser wo wa na przez 3 mie sią ce. 

Opa trun ki hy dro ko lo i do we mo gą być
rów nież bar dzo sku tecz ną for mą te ra pii
w pre wen cji ke lo i dów. W ba da niu Park
i Chang[29], pro wa dzo nym na 80 pa cjen tach,
stwier dzo no, że opa trun ki hy dro ko lo i do we
są sku tecz ną me to dą pre wen cji po wsta wa -
nia ke lo i dów w oko li cy mał żo wi ny usznej.
W po wy żej wspo mnia nych ba da niach uzy -
ska no po ziom wia ry god no ści III według
EBM. 

Opa trun ki hy dro ko lo i do we od gry wa ją
rów nież nie ba ga tel ną ro lę w go je niu ran
zlo ka li zo wa nych w obrę bie skóry wraż li -
wej, de li kat nej. De li kat ność czy wraż li wość
skóry mo że wy ni kać m.in. z za a wan so wa -
ne go wie ku pa cjen ta, uszko dzeń po sło -
necz nych skóry i ścień czeń, zwią za nych
z prze wle kłym sto so wa niem gli ko kor ty ko -
ste ry dów miej sco wych. W ba da niach Maz -
zur co i Krach[30] wska zu je się na wie le za let
te go ty pu opa trun ków: są sku tecz ne w sze -
re gu uszko dzeń skóry, ta kich jak owrzo -
dze nia, ra ny chi rur gicz ne, miej sca po bra nia
prze szcze pu, nie które opa rze nia, mo gą
być opty ma li zo wa ne po wierzch nio wo do
każ dej ra ny po przez pro ste przy cię cie no -
życz ka mi, moc no przy le ga ją do ra ny, nie
po wo du jąc jed no cze śnie jej uszko dzeń
i nie zwięk sza jąc ry zy ka in fek cji[30].

Do brze udo ku men to wa na jest rów nież
sku tecz ność opa trun ków hy dro ko lo i do wych
w le cze niu prze wle kłych ran po o pe ra cyj -
nych w obrę bie ko la na i sta wu bio dro we go.
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Opa trun ki te po ma ga ją w za po bie ga niu nie
tyl ko po wierz chow niowym za ka żeniom
miej sca ope ro wa ne go (SS SI), ale tak że
zmniej sza ją ry zy ko po wsta nia pę che rzy u pa -
cjen tów pod da wa nych za bie gom orto pe -
dycz nym koń czyn dol nych[31].

Le cze nie po wi kłań skór nych 
po im mu no lo gicz nych le kach 
prze ciw no wo two ro wych 

Te ra pia prze ciw no wo two ro wa prze ży -
wa swój re ne sans dzię ki wpro wa dze niu le -
ków bio lo gicz nych. Są to sku tecz ne pre pa -
ra ty, które zwięk sza ją cał ko wi te prze ży cie
pa cjen tów no wo two ro wych, przy czym od -
no to wy wa ne są licz ne skór ne re ak cje po le -
ko we, takie jak: drobnoplamista wysypka,
zmiany trądzikopodobne i hyperkeratoza.
W te ra pii „re ak cji dło nio wo-sto po wej” (hand-
fo ot skin re ac tion) zna la zły za sto so wa nie opa -
trun ki hy dro ko lo i do we za wie ra ją ce w swo im
skła dzie ce ra mi dy. Oka za ły się one bar dzo
sku tecz nym środ kiem zmiej sza ją cym po stęp
cho ro by. W ran do mi zo wa nym ba da niu pro -
wa dzo nym przez Shi no ha ra udo wo dnio no
wy ższość sto so wa nia opa trun ków hy dro ko -
lo i do wych w po rów na niu z 10% kre mem
mocz ni ko wym. Do ba da nia włą czo no pa -
cjen tów z roz sia nym ra kiem ner ki le czo nych
so ra fe ni bem[32].

Pod su mo wa nie

Dzię ki za sto so wa niu no wo cze snych
opa trun ków moż li we jest sku tecz ne le cze nie
ran prze wle kłych[33]. Tyl ko rze tel na wie dza
na te mat skła du i wła ści wo ści opa trun ków
po zwo li na wła ści wy do bór ro dza ju pre pa ra -
tu do sta nu kli nicz ne go ra ny. Po sił ko wa nie
się wy ni ka mi prze pro wa dza nych ba dań kli -
nicz nych po zwo li na opra cowa nie sku tecz -
ne go i eko no micz ne go al go ryt mu po stę po -
wa nia w ra nach prze wle kłych. Dy na micz ny

roz wój far ma ko te ra pii  oraz in nych dzie dzin
me dy cy ny mo że spo wo do wać roz sze rze nie
do tych cza so wych wska zań do sto so wa nia
opa trun ków hy dro ko lo i do wych. 
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