
dermatologia

Skóra od gry wa klu czo wą ro lę w ochro nie przed czyn ni ka mi me cha nicz -
ny mi i in fek cja mi, za bu rze nia mi rów no wa gi pły no wej i dys re gu la cją ter -
micz ną. Jed no cze śnie po zwa la na per cep cję bodź ców ze śro do wi ska ze -
wnę trz ne go, syn te ty zo wa nie wi ta mi ny D oraz bie rze udział w re ak cjach
od por no ścio wych. W mo wie po tocz nej sło wa „ra na” i „owrzo dze nie”
by wa ją sto so wa ne za mien nie, jed nak z me dycz ne go punk tu wi dze nia
róż ni ca mię dzy ni mi ma klu czo wy cha rak ter.

Nowoczesne metody leczenia, pielęgnacji
i dezynfekcji ran przewlekłych

Zgo dnie z de fi ni cją ra na to prze rwa -
nie cią gło ści zdro wej skóry na sku tek
ura zu me cha nicz ne go, ter micz ne go lub
che micz ne go. Owrzo dze nie zaś do ty czy
zmian za cho dzą cych pod wpły wem ura -
zu w skórze już wcze śniej do tknię tej
prze wle kły mi pro ce sa mi cho ro bo wy mi,
np. za bu rze niem krą że nia ob wo do we go
czy cu krzy cą. Te i wie le in nych czyn ni -
ków mo że pro wa dzić do nie wy star cza -
ją ce go go je nia, które wy ma ga in ter wen -
cji me dycz nej.

Le cze nie ran i owrzo dzeń sta no wi
istot ny i bar dzo po wszech ny pro blem, dla -
te go wie lo krot nie podej mo wa no się opra -
co wa nia no wych i sku tecz nych stra te gii
pro mu ją cych pra wi dło we go je nie. W wa -
run kach kli nicz nych stan dar do we pro ce sy
le cze nia obej mu ją: opa no wa nie sta nu za -
pal ne go, oczy szcza nie owrzo dze nia oraz
wy bór od po wie dnich opa trun ków. 

W wa run kach fi zjo lo gicz nych pro ces
go je nia za czy na się he mo sta zą i po wsta -
niem skrze pli ny. Zle pia ją ce się płyt ki uwal -
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nia ją czyn ni ki wzro sto we ak ty wu ją ce ma -
kro fa gi i fi bro bla sty. Na stęp ne eta py go je -
nia to wcze sny i późny okres za pa le nia.
W tym cza sie odby wa się wę drów ka po -
bu dzo nych neu tro fi lów, ma kro fa gów i lim -
fo cy tów do miej sca uszko dze nia. Ko mór ki
te usu wa ją drob no u stro je i uszko dzo ne
ko mór ki, a w po łą cze niu z włók ni kiem
two rzą strup. Na stęp nym eta pem pro ce su
go je nia jest ziar ni no wa nie, które cha rak te -
ry zu je się wzmo żo ną pro li fe ra cją fi bro bla -
stów i ko mórek śród błon ka pod wpły wem
czyn ni ków wzro sto wych i me dia to rów za -
pa le nia po cho dzą cych z ma kro fa gów. Fi -
bro bla sty wy twa rza ją rów nież pier wot ną
ma cierz po za ko mór ko wą – w jej struk tu rę
wbu do wu ją się no wo utwo rzo ne na czy -
nia. Po wsta nie bli zny, w wy ni ku prze -
kształ ce nia się ma cie rzy po za ko mór ko wej,
koń czy pro ces go je nia ra ny. Ten zło żo ny
me cha nizm w prak ty ce wy ma ga do pa so -
wy wa nia po stę po wa nia w za leż no ści od
eta pu go je nia. 

Opa tru nek od daw na jest uwa ża ny za
klu czo wy ele ment le cze nia ran. Co wię cej,
jest przy kła dem naj mniej ob cią ża ją ce go le -

cze nia ze wnę trz ne go. W cią gu ostat nich
de kad tra dy cyj ne opa trun ki z ga zy ba weł -
nia nej zo sta ły za stą pio ne przez sze ro ką ga -
mę opa trun ków na ba zie po li me rów. Jed -
ną z naj szyb ciej roz wi ja nych grup opa trun -
ków są opa trun ki hy dro że lo we. Sta no wą
one wod ną kom po zy cję na tu ral nych i syn -
te tycz nych usie cio wa nych po li me rów. Za -
pew nie nie wil got ne go śro do wi ska jest jed -
nym z naj waż niej szych wa run ków, który
na le ży speł nić, aby roz po czął się pro ces
go je nia. Zbyt nie prze su sze nie ra ny nie sie
za so bą ry zy ko wy stą pie nia mar twi cy, a jej
me cha nicz ne oczy szcze nie po wo du je po -
więk sze nie roz mia ru owrzo dze nia.

Dzię ki za a wan so wa nej bu do wie
opa trun ki hy dro że lo we do sko na le przy -
le ga ją do skóry i są ja ło we. Znacz na wy -
trzy ma łość me cha nicz na umoż li wia jed -
no cze sne sto so wa nie kom pre sjo te ra pii,
która w przy pad ku owrzo dzeń żyl nych
jest nie odłącz nym ele men tem le cze nia.
War to za zna czyć, że te go ro dza ju opa -
trun ki nie ma ją du żych wła ści wo ści ab -
sorp cyj nych, dla te go nie za le ca się ich
sto so wa nia w przy pad ku ran z du żą ilo -
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Ryc. 1,2. Owrzo dze nie podu dzia u 53-let nie go pa cjen ta po wsta łe na podło żu nie wy dol no ści żyl nej.
Przed przy stą pie niem do oczy szcza nia me cha nicz ne go sto so wa no opa tru nek AQUA-GEL przez 
3 dni, uzy sku jąc uwo dnie nie mas włók ni ko wych co znacz nie uła twi ło opra co wa nie owrzo dze nia.



ścią wy się ku, roz mię ka ją cej mar twi cy
czy tre ścią rop ną.

W prak ty ce opa tru nek ma po stać
trans pa rent ne go pła ta hy dro że lu o gru bo -
ści oko ło  3 mm. Sto so wa nie prze zro czy -
stych opa trun ków uła twia mo ni to ro wa nie
pro ce su go je nia bez co dzien nej zmia ny
opa trun ku, która nie jed no krot nie jest bo -
le sna i cza so chłon na. Pół płyn na kon sy sten -
cja umoż li wia za sto so wa nie opa trun ku na -
wet w trud no do stęp nych oko li cach cia ła,

a wy so ka za war tość wo dy – po nad 90% –
sta no wi gwa ran cję nie to ksycz no ści.

Spe cjal nym ro dza jem ran, który wy ma -
ga osob ne go omówie nia są opa rze nia.
Stwier dze nie głę bo ko ści opa rze nia  bez po -
śre dnio po ura zie mo że być trud ne – nie -
kie dy peł na oce na jest moż li wa do pie ro po
4-5 dniach. Z te go po wo du pierw szym za -
le ca nym po stę po wa niem jest schło dze nie
skóry. Umie szcze nie opa rzo ne go miej sca
pod chłod ną bie żą cą wo dą jest świet nym
roz wią za niem na pierw sze kil ka na ście mi -
nut, jed nak nie za wsze ist nie je ta ka moż li -
wość. Na ło że nie opa trun ku hy dro że lo we -
go za pew nia wła ści wą wy mia nę cie płą
i rów no wa gę wil got no ści. Sta no wi tak że
pre wen cję wtór nych za ka żeń po przez izo -
la cję ra ny od śro do wi ska ze wnę trz ne go.

Wła ści wo ści chło dzą ce opa trun ków
hy dro że lo wych są wy ko rzy sty wa ne tak że
w me dy cy nie este tycz nej i re kon struk cyj -
nej. Po pu lar ne na ca łym świe cie za bie gi
z uży ciem la se rów po zwa la ją na osią gnię -
cie do brych efek tów wła śnie dzię ki kon -
tro lo wa ne mu ura zo wi ter micz ne mu. Za -
bie gi la se ro we mo gą słu żyć za rów no po -
pra wie kon dy cji skóry, a tak że wspo ma gać
pro ces le cze nia prze wle kłych cho rób
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Ryc. 4,5. 60-let nia pa cjent ka po za bie gu fo to odm ła dza ją cym z uży ciem la se ra CO2.

Ryc. 3. Wykorzystanie opatrunku Aqua-gel u Pacjentki
po przeszczepie naskórka z powodu bielactwa.



skóry w których do cho dzi do nie kon tro lo -
wa ne go prze ro stu. Za do wa la ją cy efekt
naj czę ściej wy ma ga odby cia cy klu za bie -
gów, których efek tem ubocz nym jest zwy -
kle na si lo ny ru mień, obrzęk oraz uczu cie
pie cze nia. Opa trun ki moż na przed na ło że -
niem de li kat nie schło dzić w lo dów ce.

Ła twy do bór opa trun ków AQUA-GEL
za pew nia du ża ilość roz mia rów do stęp -
nych na ryn ku. Co wię cej, opa trun ki
w pię ciu naj czę ściej sto so wa nych roz mia -
rach (6x12cm, 10x12cm, 12x12cm,
12x24cm) znaj du ją się na li ście le ków re -
fun do wa nych i mo gą być prze pi sy wa ne na
re cep tę za czę ścio wą od płat no ścią 30%
w le cze niu ran prze wle kłych. 

Oma wia jąc le cze nie ran, nie moż na po -
mi nąć pre pa ra tów od ka ża ją cych. Tak zwa ne
ra ny czy ste mo gą być prze my wa ne roz two -
rem de ter gen tu w wo dzie, jed nak w przy -
pad ku ran za ka żo nych me cha nicz ne oczy -
szcze nie wy ma ga za sto so wa nia an ty sep ty ku.
Ra ny ob ję te pro ce sem in fek cyj nym sta no wią
zbyt po waż ny pro blem kli nicz ny, by po wo -
dze nie te ra pii opie rać na pro duk cie o sła bo
po twier dzo nej  sku tecz no ści prze ciw drob -
no u stro jom czy dzia ła ją cym to ksycz nie
wzglę dem tka nek pa cjen ta, dla te go an ty sep -

tyk sto so wa ny w le cze niu ran po wi nien speł -
niać od po wie dnie kry te ria. Na pol skim ryn ku
jed ną z naj czę ściej sto so wa nych sub stan cji
jest okte ni dy na, czę sto w po łą cze niu z fe no -
ksy e ta no lem. Lek wy ka zu je bar dzo sku tecz -
ne dzia ła nie bak te rio bój cze, grzy bo bój cze
i wi ru so bój cze. Nie ste ty w prak ty ce kli nicz -
nej czę sto ob ser wu je się pie cze nie po za sto -
so wa niu pre pa ra tu na ra ny lub bło ny ślu zo -
we. Co wię cej nie jed no krot nie wy ko ny wa -
ne ce lo wa ne te sty płat ko we po twier dza ły
re ak cję nadwraż li wo ści na skła dni ki te go pre -
pa ra tu. W ostat nich la tach al ter na tyw nym
pro duk tem stał się pre pa rat Mi cro da cyn. Jest
to roz twór po nad tlen ków, który łą czy wy so -
ką sku tecz ność prze ciw drob no u stro jo wą
z bez pie czeń stwem sto so wa nia. Do tych czas
w pi śmien nic twie brak jest do nie sień o aler -
gi zu ją cym lub draż nią cym dzia ła niu pre pa ra -
tu. Mi cro da cyn jest cał ko wi cie bio zgod ny
i bez piecz ny dla zdro wych tka nek, nie
podraż nia bło ny ślu zo wej oraz gał ki ocznej,
dla te go też mo że być po le ca ny przy za bie -
gach ble fa ro pla sty ki. Co wię cej ba da nia in vi -
tro su ge ru ją sku tecz ność prze ciw za pal ną po -
przez wpływ na re duk cję wy dzie la nia hi sta -
mi ny przez ma sto cy ty. Pre pa rat za wie ra
pod chlo ryn so du oraz kwas pod chlo ra wy
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Ryc. 6,7. 67-let ni pa cjent po la se ro wym le cze niu rhi no phy ma przy uży ciu la se ra CO2.



w ni skich stę że niach  0,004% dla obu sub -
stan cji, co wa run ku je je go cha rak te ry stycz ny
za pach, ale tak że ni we lu je nie przy jem ną
woń to wa rzy szą cą prze wle kłym ra nom.

Pod su mo wu jąc, go je nie się ran jest
zło żo nym pro ce sem, za leż nym od wie lu
ty pów ko mórek i me dia to rów współ dzia -
ła ją cych w wy so ce wy ra fi no wa nej se -
kwen cji cza so wej. Od chy le nia od pra wi -
dło wo prze bie ga ją ce go pro ce su go je nia
ta kie jak bli zna prze ro sto wa, ke lo id lub
owrzo dze nie upo śle dza ją funk cję skóry ja -
ko ba rie ry. Już w dru giej po ło wie XX wie -
ku udo wo dnio no, że szyb sze go je nie ran
na stę pu je w śro do wi sku o od po wie dnim
po zio mie wil go ci. Pro ste w za sto so wa niu
opa trun ki hy dro że lo we za pew nia jąc ta kie
wa run ki uła twia ją opra co wa nie ra ny, co
da je szan sę na po ja wie nie się no wej ziar ni -
ny i roz po czę cie pro ce su epi te lia li za cji.
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