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Sub stan cje an ty sep tycz ne sto so wa ne są w profilaktyce zakażeń
powierzchni skóry i błon śluzowych oraz te ra pii trud no go ją cych się
ran i owrzo dzeń. Pre pa ra ty te sto su je się rów nież w ce lu oczy szcze -
nia tkanek z wy dzie li ny rop nej oraz tka nek mar twi czych. Środ ki po -
win ny być uży wa ne w stę że niu, które za gwa ran tu je ak tyw ność bak -
te rio sta tycz ną lub bio bój czą przy jed no cze snym za pew nie niu bez pie -
czeń stwa tkan kom.
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Farmakoterapia trudno gojących
się ran i owrzodzeń

Sub stan cje o działaniu antyseptycznym
nie mo gą draż nić, wy wo ły wać aler gii i nie
mogą działać cy to to ksycz nie oraz, co waż -
niej sze, ni szczyć ziar ni ny i spo wal niać pro ce -
su go je nia. Sza cu je się, że 80% pa cjen tów
cier pią cych na ra ny prze wle kłe po sia da
alergiczne po le ko we zmia ny kon tak to we.
W ta kim wy pad ku przed wdro że niem te ra pii
na le ży wy ko nać skór ne te sty płat ko we.

W le cze niu trud no go ją cych się ran
i owrzo dzeń bar dzo istot ne jest sto so wa nie
stan dar du TI ME:
• T – Tis sue (tkan ka) – na le ży do kła dnie

spraw dzać stan ra ny, w wy pad ku po ja -
wie nia się tka nek mar twi czych – nie -
zwłocz nie je usu nąć.

• I – In fec tion (za ka że nie) – pra wi dło wo
po bra ne wy ma zy i od po wie dnio pro wa -
dzo na an ty bio ty ko te ra pia ma ją zna cze nie
ro kow ni cze w pro ce sie le cze nia.

• M – Mo i stu re (wil got ność) – utrzy ma nie
odpowiedniego śro do wi ska go je nia się
ra ny.

• E – Ed ges (brze gi) – ob ser wa cja brze gów
ra ny oraz pro ce su na skór ko wa nia lub je -
go za bu rze nia powodowane przez
nadmiar pły nu wy się ko we go[2].

An ty bio ty ko te ra pia ran prze wle kłych

An ty bio ty ki po da wa ne ogól no u stro jo wo

Na chwi lę obe cną nie prze pro wa dzo no
wy star cza ją cej ilo ści po praw nie za pla no wa -
nych i wy ko na nych ba dań kli nicz nych, dla te -
go wszel kie wy tycz ne ba zu ją na opi niach
eks per tów oraz kon sul tan tów[3]. An ty bio ty ki
po da wa ne ogól no u stro jo wo nie po win ny
być sto so wa ne w pro fi lak ty ce ran i owrzo -
dzeń nie pre zen tu ją cych ob ja wów za ka że -
nia. Wska za nia mi do wdro że nia sy ste mo wej
te ra pii są: ob ja wy ogól ne go za ka że nia, cel lu -
li tis do o ko ła ra ny, a w przy pad ku ran głę bo -
kich – za ka że nie mię śni, po wię zi, ko ści i szpi -
ku[4]. Przy wy bo rze te ra pii em pi rycz nej głów -
nym kry te rium po win ny być czas od po ja -

64



65

wie nia się ra ny i cięż kość ob ja wów. W przy -
pad ku, kie dy ra na po ja wi ła się w cza sie mniej
niż 4 ty go dni, a za ka ża nie jest umiar ko wa ne,
w te ra pii na le ży za sto so wać an ty bio tyk dzia -
ła ją cy na Sta phy lo coc cus au reus i pa cior kow -
ce. Je że li ra na po ja wi ła się po nad 4 ty go dnie
te mu, na le ży wdro żyć te ra pię dzia ła ją cą na
S.au reus, pa cior kow ce, bez tle now ce i En te -
ro bac te ria ce ae. W przy pad ku cięż kie go prze -
bie gu za ka że nia z ob ja wa mi se psy te ra pię na -
le ży uzu peł nić o pre pa ra ty dzia ła ją ce na
Pseu do mo nas ae ru gi no sa. Naj czę ściej po da -
wa ny mi przedzia ła mi cza so wy mi są: 7 dni
w przy pad ku cel lu li tis, 10-14 dni w przy pad -
ków ob ja wów se psy, 6-12 ty go dni w przy -
pad ku oste o my e li tis[5]. Te ra pia ogól no u stro jo -
wa nie po win na być wdra ża na, je że li bra ku je
ob ja wów ogól nych, gdy zo sta ła stwier dzo na
kry tycz na ko lo ni za cja i mar gi nes za pal ny do -
o ko ła ra ny nie prze kra cza 1 cm, po nie waż
w ta kich wy pad kach do u st ne lub do żyl ne po -
da nie le ków nie zmniej sza ilo ści bak te rii
w ziar ni nie. W tych przy pad kach na le ży sto -
so wać te ra pię miej sco wą[6].

An ty bio ty ki po da wa ne miej sco wo

Re ko men da cje eu ro pej skich i ame ry kań -
skich to wa rzystw zaj mu ją cych się pro ble mem

ran i owrzo dzeń ja sno mówią, że an ty bio ty ki
i an ty sep ty ki sto so wa ne po win ny być tyl ko
w ści śle uza sa dnio nych przy pad kach[7-11]. Ne -
o my cy na i ba cy tra cy na nie po win ny być uży -
wa ne ze wzglę du na sil ne re ak cje uczu le nio -
we. W przy pad ku gdy ra na sko lo ni zo wa na
zo sta ła przez bak te rie bez tle no we, sto su je się
me tro ni da zol w po sta ci 1% roz two ru lub
0,75-0,80% że lu, a mu pi ro cy na znaj du je za -
sto so wa nie w le cze niu za ka żeń o etio lo gii
MR SA – nie wy ka za no jej ko rzy st ne go dzia ła -
nia na go je nie się ra ny. Brak ba dań po twier -
dza ją cych sku tecz ność i bez pie czeń stwo in -
nych an ty bio ty ków w le cze niu miej sco wym
prze wle kłych zmian skóry.

Preparaty wspomagające gojenie się
ran

W le cze niu ran i owrzo dzeń bar dzo istot -
nym aspek tem jest od po wie dnia pie lę gna cja
oraz sto so wa nie pre pa ra tów o dzia ła niu
prze ciw bak te ryj nym, przy że ga ją cym oraz
osła nia ją cym. Środ ki sto so wa ne w te ra pii po -
win ny speł niać na stę pu ją ce kry te ria: dzia łać
bak te rio bój czo, nie ge ne ro wać opor no ści,
nie wchła niać się z miej sca po da nia oraz
w żad nym wy pad ku nie po win ny dzia łać to -
ksycz nie na ota cza ją ce tkan ki. Po mi mo bar -



dzo du żej do stęp no ści środ ków ma ją cych
wspo ma gać go je nie się ran, tyl ko nie licz ne
zo sta ły prze ba da ne pod ką tem fak tycz nej
sku tecz no ści. Me ta a na li za Co chra ne 2010
wska zu je, że naj więk szą sku tecz ność wy ka -
zu ją pre pa ra ty za wie ra ją ce jod i so le sre bra[12].

Jo dek po ta su jest skła dni kiem pre pa ra tów
jo do wych, le ków wy krz tu śnych oraz le ków
sto so wa nych w nie do czyn no ści tar czy cy.
Kom pleks jo du z po li me rem po li wy ny lo pi ro li -
do nu jest pre pa ra tem do brze roz pu szczal nym
w wo dzie, istot ną za le tą jest przedłu żo ne dzia -
ła nie an ty sep tycz ne. Do dat ko wo nie draż ni
błon ślu zo wych oraz skóry. Oprócz dzia ła nia
bak te rio bój cze go po wo du je zmniej sze nie ry -
zy ka miej sco wych za ka żeń wi ru so wych i/lub
grzy bi czych. W sprze da ży do stęp ne są rów -
nież pre pa ra ty (np. Io do sorb maść) umoż li -
wia ją ce dłuż sze uwal nia nie jo du z pre pa ra tu,
a tak że po chła nia nie nadmia ru wy dzie li ny. Pre -
pa ra ty jo do we w po sta ci kre mu na no si się
bez po śre dnio na zmia nę lub sto su je pod opa -
trun kiem uszczel nia ją cym. Do prze płu ki wa nia
na le ży sto so wać 10% roz twór, którym prze -
my wa się cho ro bo wo zmie nio ną skórę kil ka
ra zy dzien nie. Szcze gól ną uwa gę na le ży za -
cho wać, sto su jąc dłu go trwa le pre pa ra ty jo do -
we na du że po wierzch nie cia ła (po wy żej
30%) ze wzglę du na moż li wość wy stą pie nia
skut ków ubocz nych, zwią za nych z nadmier -
nym gro ma dze niem jo du w orga ni zmie[1].

So le sre bra dzia ła ją sil nie prze ciw bak te ryj -
nie (an ty sep tycz nie i od ka ża ją co), w więk szych
stę że niach ne kro tycz nie[14]. Sul fa dia zy dian sre -
bra oraz sul fa tia zo lan sre bra łą czą w so bie
dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne sul fo na mi du i sre -
bra. Pre pa ra ty przy spie sza ją go je nie się ran,
dzia ła ją prze ciw bólo wo i prze ciw za pal nie. Na
ryn ku do stęp ne są pre pa ra ty w po sta ci ma ści,
kre mów, roz two rów, a tak że pla strów – 
sy ste mów trans der mal nych, uwal nia ją cych
jo ny sre bra. Pre pa ra ty za wie ra ją ce związ ki
sre bra po win ny być sto so wa ne 2-3 ra zy
dzien nie. Istot ną wła ści wo ścią sul fa dia zy dia nu
i sul fa tia zo la nu sre bra jest sku tecz ne od dzia ły -

wa nie w przy pad ku za ka żeń Pseu do mo nas.
Miód Ma nu ka[2, 13] na pod sta wie 19 ba -

dań zo stał pod da ny me ta a na li zie Co chra ne
w 2010 ro ku, która nie wy ka za ła ko rzy st ne -
go dzia ła nia pre pa ra tu na trud no go ją ce się
ra ny i owrzo dze nia. Pol skie ba da nie prze -
pro wa dzo ne w 2013 ro ku[2] po twier dza
wy ni ki z 2010 ro ku tyl ko w przy pad ku
owrzo dzeń żyl nych, gdzie je dy nym wy -
mier nym aspek tem te ra pii by ło zmniej sze -
nie do le gli wo ści bólo wych. Wy ka za no na -
to miast dzia ła nie wspo ma ga ją ce go je nie się
ran w przy pad ku ran po o pa rze nio wych,
po o pe ra cyj nych i owrzo dzeń w prze bie gu
sto py cu krzy co wej. Miód wy ka zu je wła ści -
wo ści an ty o ksy da cyj ne i prze ciw bak te ryj ne,
zmniej sza obrzęk i kontr ak cję ra ny, in du ku -
je an gio ge ne zę i gra nu la cję. Po bu dza na -
skór ko wa nie oraz zmniej sza ry zy ko po -
wsta nia blizn prze ro słych. Ak tyw ność an ty -
bak te ryj ną mio du przy pi su je się wy so kiej
osmo lal no ści, ni skie mu pH, za war to ści
związ ków fi to che micz nych, oksy da zy glu -
ko zo wej i kwa su glu ko no we go, które
sprzy ja ją miej sco we mu wy dzie la niu nad -
tlen ku wo do ru. Ba da nie na mo de lu my sim,
prze pro wa dzo ne przez Ja poń czy ków, nie
wy ka za ło podob nej ak tyw no ści do ba da nia
pol skie go – praw do po dob nie du ża zmien -
ność skła du mio du mo że wpły wać na je go
dzia ła nie te ra peu tycz ne[2].

Pre pa ra ty osła nia ją ce

Dzię ki po zna niu za rów no pro ce sów pa -
to lo gicz nych, jak i na praw czych, w ostat nich
la tach po ja wi ły się no we me to dy te ra peu -
tycz ne, da ją ce moż li wość po mo cy znacz nie
więk szej gru pie pa cjen tów. Jed nym z naj waż -
niej szych pro ble mów, z ja ki mi mu si zmie rzyć
się no wo cze sna te ra pia ran prze wle kłych,
jest stwo rze nie śro do wi ska, sprzy ja ją ce go
pra wi dło we mu go je niu ra ny, czy li za mie nie -
nie śro do wi ska ra ny prze wle kłej na śro do wi -
sko ra ny ostrej. Opa trun ki ak tyw ne utrzy mu -
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ją wil got ne śro do wi sko ra ny oraz izo lu ją ją
przed wni ka niem czyn ni ków ze wnę trz nych,
przede wszy st kim bak te rii i pły nów, za pew -
nia jąc jed no cze śnie pra wi dło wą wy mia nę ga -
zo wą i sta łą tem pe ra tu rę, a do dat ko wo nie
po wo du jąc wzro stu ry zy ka roz wo ju in fek cji.
Od po wie dnia wil got ność wią że się rów nież
ze zmniej sze niem bo le sno ści, po bu dza mi gra -
cję i na skór ko wa nie, przy spie sza jąc w ten spo -
sób od twa rza nie war stwy ochron nej. Ro dzaj
pre pa ra tu mu si być wła ści wie do bra ny do ro -
dza ju ra ny lub owrzo dze nia. Istot ny mi czyn ni -
ka mi w cza sie do bo ru ta kie go pre pa ra tu są:
wiel kość ubyt ku, lo ka li za cja, wy sięk, cha rak te -
ry sty ka dna owrzo dze nia. Współ cze sne pre -
pa ra ty osła nia ją ce speł nia ją kry te ria Tur ne ra,
pre kur so ra „mo kre go” le cze nia ran[2].

Hy dro ko lo i dy za pew nia ją wil got ne śro -
do wi sko i sta łą tem pe ra tu rę we wnątrz ra ny,
dzię ki utrzy ma niu sta łe go pH, które uła twia

dzia ła nie en zy mów pro te o li tycz nych oraz
ak tyw ność fi bry no li tycz ną. Umoż li wia ją do -
stęp tle nu, sty mu lu jąc an gio ge ne zę i ni we lu -
jąc do le gli wo ści bólo we. Istot nym dzia ła niem
po pra wia ją cym kon dy cję ra ny jest ab sor bo -
wa nie nadmia ru wy się ku i za mie nia nie go
w żel. Hy dro ko lo i dy unie moż li wia ją wni ka -
nie drob no u stro jów po przez ze wnę trz ną
war stwę ochron ną[13].

Hy dro że le w swo jej struk tu rze za wie ra -
ją bar dzo du że ilo ści wo dy. Od po wie dnie
utka nie siat ki struk tu ral nej za pew nia wil got -
ne śro do wi sko ra ny. Na ryn ku do stęp ne są
dwie po sta ci pre pa ra tów: płyt ki że lo we i że -
le amor ficz ne[15].

Pre pa ra ty hy drow łók ni ste są do stęp ne
w po sta ci mięk kich pły tek, skła da ją cych się
z me ty lo ce lu lo zy. Dzię ki nie re gu lar ne mu
utka niu po chła nia ją wy sięk wraz z bak te ria mi
we wnątrz opa trun ku[1].
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Opa trun ki al gi nia no we są to włók na al gi -
nia nów wap nia, po zy ski wa ne z bru nat nic.
Dzia ła ją ana lo gicz nie do po zo sta łych pre pa -
ra tów, za mie nia jąc wy sięk w żel, do dat ko wo
two rząc wil got ne śro do wi sko, sprzy ja ją ce
pro ce som re ge ne ra cyj nym[1].

Ostat nim pre pa ra tem, który dzia ła
ochron nie na ra nę, jest pian ka po liu re ta no wa,
skła da ją ca się z czą ste czek po liu re ta nu lub po -
li di me ty lo si lo ksa nu, które po chła nia ją wy sięk
i po bu dza ją ziar ni no wa nie, za pew nia jąc wil -
got ne śro do wi sko oraz uszczel nienie ra ny[1].

Le cze nie trud no go ją cych się ran i owrzo -
dzeń to pro blem, z którym co raz czę ściej
spo ty ka my się w co dzien nej prak ty ce. Istot ną
spra wą jest wy e li mi no wa nie lub ogra ni cze nie
wpły wu czyn ni ka wy wo łu ją ce go, a na stęp nie
przy stą pie nie do wła ści wej te ra pii miej sco -
wej. Omówio ną po wy żej te ra pię kon wen -
cjo nal ną war to uzu peł nić no wo cze sny mi me -
to da mi, ta ki mi jak lecz ni cze opa trun ki z larw
much plu jek, kar bo ksy te ra pia czy sy stem
VAC (va cu um-as si sted clo su re). Naji stot niej -
szą kwe stią po zo sta je ta kie do bra nie me tod,
które rów no cze śnie oka żą się naj sku tecz niej -
sze przy naj mniej szej licz bie dzia łań nie po żą -
da nych oraz za pew nią nam ak cep ta cję i do -
brą współ pra cę ze stro ny pa cjen ta. 
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