
dermatologia

Pa to ge ne za owrzo dze nia zwią za na jest naj czę ściej z za bu rze nia mi na -
czy nio wy mi żyl ny mi lub tęt ni czy mi. Po nad 80% to owrzo dze nia żyl ne[1]

po wsta ją ce na tle nie wy dol no ści żyl nej, w wy ni ku nie le czo nych ży la ków
czy za krze pi cy żył głę bo kich.

Opatrunki hydrowłókniste 
w leczeniu owrzodzeń 

Nad ci śnie nie żyl ne, bę dą ce skut kiem wy -
mie nio nych pro ce sów cho ro bo wych, po wo -
du je roz wój zmian tro ficz nych skóry. We
wcze snym okre sie cho ro by po ja wiają się
obrzęk, ru mień, świąd, pę che rze i łu szcze nie.
W dal szych sta diach skóra sta je się po gru bia ła,
z nadmier ną pig men ta cją i su cho ścią. Po gru -
bie nie skóry mo że świad czyć o two rze niu się
li po der ma to skle ro zy. W koń co wej fa zie po ja -
wia się owrzo dze nie. Owrzo dze nie żyl ne
zwy kle lo ka li zu je się w dol nej czę ści podu dzi,
naj czę ściej w oko li cy ko st ki przy środ ko wej,
w miej scu, gdzie nad ci śnie nie żyl ne jest naj -
wyż sze. Rzad szą lo ka li za cją jest po wierzch nia
prze d nia, bocz na czy tyl na podu dzia. Owrzo -
dze nie żyl ne ma nie re gu lar ne brze gi i ten den -
cję do ob fi te go wy się ku. Za zwy czaj to wa rzy -
szy mu siat ka drob nych na czyń. Skóra wo kół
owrzo dze nia zwy kle jest za czer wie nio na, co
wska zu je na to czą cy się pro ces za pal ny. Świe -
że owrzo dze nia bę dą ce na stęp stwem prze -
wle kłej nie wy dol no ści żyl nej za zwy czaj są ma -
łe i po wierz chow ne. Wraz z po stę pem cho -
ro by po wsta ją owrzo dze nia roz le głe i głę bo -
kie. Cho ro ba ma prze bieg prze wle kły z wie -

lo krot ny mi na wro ta mi. Zmia ny ustę pu ją z po -
zo sta wie niem blizn. Le cze nie owrzo dzeń żyl -
nych jest ko sztow ne i dłu go trwa łe. Wy ma ga
te ra pii ogól nej i miej sco wej. Pod sta wo wym
le cze niem miej sco wym jest oczy szcza nie
owrzo dze nia z tka nek mar twi czych, wy dzie li -
ny i stru pów, od po wie dnio do bra ne opa trun -
ki, za pew nia ją ce wil got ne le cze nie ra ny oraz
kom pre sjo te ra pia ja ko te ra pia wspo ma ga ją ca
le cze nie. Nie jed no krot nie ko niecz ne jest le -
cze nie przy czy no we, in wa zyj ne – skle ro te ra -
pia, chi rur gia żył, le cze nie prze ciw bólo we, fle -
bo tro po we czy an ty bio ty ko te ra pia.

Ko lo ni za cja owrzo dze nia przez 
drob no u stro je

Pro ces go je nia się owrzo dze nia jest bar -
dzo zło żo ny. Jed ną z waż niej szych przy czyn
utru dnia ją cych go je nie się owrzo dze nia jest
ko lo ni za cja ra ny przez bak te rie i/lub grzy by[2].
Od po wiedź za pal na na obe cność bak te rii po -
wo du je pro duk cję du żej ilo ści wol nych ro dni -
ków tle no wych oraz en zy mów li tycz nych ni -
szczą cych tkan kę. Licz na flo ra bak te ryj na na
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po wierzch ni ra ny po wo du je wzrost ak tyw no -
ści ma kro fa gów, neu tro fi lów i de struk cję ma -
cie rzy po za ko mór ko wej. Pro te a zy wy dzie la -
ne przez bak te rie ni szczą czyn ni ki wzro stu
oraz in ne biał ka istot ne w pro ce sie go je nia[2].
W ra nie po wsta je nadmier ny wy sięk na sku tek
za ka że nia drob no u stro ja mi, który do dat ko wo
za bu rza pro ces go je nia, de gra du je czyn ni ki
wzro stu i ma cie rzy, ha mu je pro li fe ra cję ko -
mórek[2]. W żyl nych owrzo dze niach podu dzi
czę sto wy stę pu je mie sza na flo ra bak te ryj na.
Bez tle now ce ob ser wo wa ne są w 30%
owrzo dzeń bez cech in fek cji[3]. W ba da niach
stwier dzo no, że po nad 80% prze wle kłych
owrzo dzeń na koń czy nach dol nych jest sko lo -
ni zo wa nych przez drob no u stro je[4]. Ist nie je
wy ra źna ko re la cja po mię dzy go je niem a ilo -
ścią bak te rii w owrzo dze niu[3]. Naj czę ściej
czyn ni kiem etio lo gicz nym za ka że nia są S. au -
reus, S. py o ge nes, P. ae ru gi no sa, ale tak że E.
co li, Clo stri dium sp. oraz Bac te rio i des sp.[3]. Po -
stę po wa nie w przy pad ku za ka żo ne go owrzo -
dze nia uza leż nio ne jest od po zio mu za ka ża nia
i pro ce su go je nia się ra ny. Ko lo ni za cja przy
rów no cze snym bar dzo do brym go je niu się
owrzo dze nia nie wy ma ga po sie wów ani le -
cze nia prze ciw bak te ryj ne go[3]. Zwięk sze nie
ilo ści wy dzie li ny w ra nie, przy kry za pach, na -
si la ją cy się ból, za ha mo wa nie go je nia wy ma -
ga ją wdro że nia le cze nia an ty bak te ryj ne go.
W przy pad ku in fek cji po wierz chow nej zwy kle
wy star czą opa trun ki hy drow łók ni ste z jo na mi
sre bra wy ka zu ją ce wła ści wo ści prze ciw drob -
no u stro jo we. Miej sco wo an ty bio ty ków nie
po win no się sto so wać, po nie waż na ło żo ne na
po wierzch nię owrzo dze nia (te tra cy kli na, gen -
ta my cy na, ne o my cy na) opóźnia ją ziar ni no wa -
nie, mo gą draż nić po wierzch nię owrzo dze nia
oraz szyb ko ule ga ją roz kła do wi. Do dat ko wo
an ty bio ty ki o dzia ła niu miej sco wym mo gą
przy czy nić się do po wsta nia opor no ści bak te -
rii, dzia łać to ksycz nie na tkan ki, a tak że wy wo -
ły wać re ak cje aler gicz ne. W przy pad ku głę bo -
kiej in fek cji w miej scu owrzo dze nia, czyn ni -
ków współ i st nie ją cych ta kich jak cu krzy ca, ob -
ni żo na od por ność lub in ne cho ro by utru dnia -

ją ce go je nie ran, ko niecz ne jest wdro że nie an -
ty bio ty ko te ra pii sy ste mo wej.

Opa trun ki ak tyw ne w le cze niu 
owrzo dzeń żyl nych

Jed nym z naji stot niej szych ele men tów
w le cze niu ran prze wle kłych, w tym owrzo -
dzeń żyl nych podu dzi, jest sto so wa nie wła -
ści wych opa trun ków. Sto so wa nie tra dy cyj -
nych opa trun ków wy ko na nych z ga zy wy ka -
zu je zni ko mą sku tecz ność, jest uciąż li we dla
pa cjen ta i per so ne lu me dycz ne go, jak i ko -
sztow ne[5]. Opa trun ki z ga zy nie two rzą wil -
got ne go śro do wi ska go je nia, nie przy le ga ją
ści śle do ra ny, są czę sto przy czy ną bólu pod -
czas ich usu wa nia z po wierzch ni owrzo dze -
nia i bar dzo czę sto pro wa dzą do uszko dze -
nia i zry wa nia no wo po wsta łych ko mórek[6].
Ce lem te ra pii miej sco wej owrzo dze nia żyl -
ne go jest oczy szcze nie ra ny, kon tro la za ka -
że nia oraz sty mu la cja pro ce sów pro li fe ra cyj -
nych i utrzy ma nie opty mal nych wa run ków
za pew nia ją cych go je nie się owrzo dze nia. 

Oczy szcze nie owrzo dze nia mo że my uzy -
skać za po mo cą środ ków en zy ma tycz nych,
me cha nicz nych – oczy szcze nie chi rur gicz ne
czy ultra dźwię ka mi lub wspie ra jąc pro ce sy au -
to li zy dzię ki sto so wa niu hy dro że li hy dro ko lo i -
do wych. Ry zy ko in fek cji zmniej sza tak że płu -
ka nie dna owrzo dze nia oraz dzia ła nie miej -
sco we roz two ra mi an ty sep tycz ny mi, dzia ła ją -
cy mi bak te rio bój czo i bak te rio sta tycz nie,
a jed no cze śnie bez piecz ny mi dla zdro wych
tka nek, po zba wio ny mi dzia ła nia cy to to ksycz -
ne go. Do pie ro wła ści wie oczy szczo ne
owrzo dze nie mo że my po kryć opa trun kiem
ini cju ją cym i sty mu lu ją cym na tu ral ny pro ces
go je nia. Za sto so wa nie opa trun ków ak tyw -
nych w le cze niu owrzo dzeń żyl nych opie ra
się na kon cep cji wil got ne go le cze nia ran opra -
co wa nej w 1962 przez Win te ra, a opi sa nej
do kła dnie w 1972 ro ku przez Tur ne ra[7].
Stwier dził on, że za mknię cie ra ny za po mo cą
spe cjal ne go pół prze pu szczal ne go opa trun ku,
po chła nia ją ce go nadmiar wy dzie li ny, po wo -
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du je przy spie sze nie go je nia owrzo dze nia
o 50%. Opa trun ki ak tyw ne za bez pie cza ją
owrzo dze nie przed do stę pem bak te rii,
a kwa śny od czyn pod opa trun kiem zwięk sza
licz bę gra nu lo cy tów wie lo ją drza stych ha mu ją -
cych wzrost pa to gen nych bak te rii oraz uła twia
ak tyw ność wła snych en zy mów pro te o li tycz -
nych, przy spie sza jąc oczy szcza nie ra ny z tka -
nek mar twi czych. Kwa śne pH i hi po ksja pod
opa trun kiem po bu dza ją an gio ge ne zę i przy -
spie sza ją ziar ni no wa nie. Hi po ksja po wo du je
po nad to zmniej szo ną pro duk cję pro sta glan -
dy ny E2. Opa trun ki hy drow łók ni ste za po bie -
ga ją two rze niu się stru pów i zle pów włók ni ka.
Chro nią też włók na ner wo we przed nadmier -
ną sty mu la cją i bólem. Ce chy ide al ne go opa -
trun ku sfor mu ło wał w 1979 ro ku Tur ner. Ide -
al ny opa tru nek po wi nien utrzy my wać wy so ką
wil got ność po mię dzy nim a ra ną, nie przy le gać
do ra ny, po sia dać wła ści wo ści po chła nia ją ce
nadmiar wy się ku z ra ny, być nie prze pu szczal -
nym dla bak te rii, utrzy my wać od po wie dnią
tem pe ra tu rę – zbli żo ną do tem pe ra tu ry cia ła,
być ni sko to ksycz ny i nie a ler gi zu ją cy, nie uszka -
dzać no wo po wsta łej tkan ki pod czas je go wy -
mia ny[7]. Mo dy fi ka cję te o rii ide al ne go opa trun -
ku po dał Sa kiel, twier dząc, że do bry opa tru -
nek po wi nien być ja ło wy i nie to ksycz ny, ogra -
ni czać pa ro wa nie wo dy z po wierzch ni ra ny,
do brze przy le gać do ra ny, nie draż nić skóry,
być moc ny i wy trzy ma ły, stwa rzać sku tecz ną
ba rie rę przed wni ka niem drob no u stro jów do
ra ny, być ła twy do za kła da nia i zdej mo wa nia,
przy zdej mo wa niu nie po wo do wać do le gli -
wo ści bólo wych, być ła twy do prze cho wy wa -
nia i sto sun ko wo ta ni[8].

Opa trun ki ak tyw ne zwy kle pro du ko wa ne
są w po sta ci jed no- lub dwu war stwo wych
pły tek, za wie ra ją cych sub stan cję bio lo gicz nie
czyn ną i chro nią cą war stwę ze wnę trz ną.

Wy bór wła ści we go opa trun ku za le ży od
umiej sco wie nia, roz le gło ści, głę bo ko ści i cha -
rak te ru ra ny, in ten syw no ści wy się ku, obe -
cno ści za ka że nia i fa zy go je nia[9]. W le cze niu
owrzo dzeń żyl nych naj czę ściej znaj du ją za -
sto so wa nie:

• hy dro ko lo i dy – utrzy mu ją wil got ne śro -
do wi sko, uła twia ją oczy szcza nie ra ny,

• al gi nia ny i opa trun ki ty pu hy dro fi bre – ab -
sor bu ją du że ilo ści wy się ku i za nie czy -
szczeń, utrzy mu ją wil got ne śro do wi sko,

• opa trun ki zło żo ne i mie sza ne.

Opa trun ki hy dro fi ber 
(hy drow łókien ne)

Opa trun ki hy dro fi ber zbu do wa ne są
w ca ło ści z kar bo ksy me ty lo ce lu lo zy so do wej
(Na CMC), która jest też głów nym skła dni kiem
hy dro ko lo i dów. Pod czas pro duk cji z kar bo ksy -
me ty lo ce lu lo zy so do wej kształ to wa ne są
włók na, z których for mo wa ny jest opa tru nek
w po sta ci pły tek lub taśm[10]. Dzia ła nie opa trun -
ków hy dro fi ber po le ga na na tych mia sto wej
pio no wej ab sorp cji pły nu wy się ko we go bez -
po śre dnio do wnę trza struk tu ry włók na[10].
Opa trun ki te są w sta nie po chła niać bar dzo
du żą ilość wy się ku, 25 ra zy wię cej niż sa me
wa żą, 5 ra zy wię cej niż ga za i znacz nie więk szą
ilość niż opa trun ki al gi nia no we. W kon tak cie
z ra ną su chy opa tru nek hy dro fi ber szyb ko ule -
ga prze mia nie w mięk ki, przej rzy sty żel, do kła -
dnie wy peł nia ją cy ra nę i utrzy mu ją cy wil got ne
śro do wi sko, za pew nia ją ce pra wi dło we wa -
run ki dla go je nia się ra ny. Osią gnię cie ma ksy -
mal ne go kon tak tu mię dzy opa trun kiem
a dnem ra ny po wo du je zmniej sze nie do mi ni -
mum pu stych prze strze ni, w których gro ma dzi
się wy sięk i mo gą na mna żać się bak te rie. Za -
mknię cie wy się ku we wnątrz struk tu ry włók na
mi ni ma li zu je ry zy ko ma ce ra cji i podraż nie nia
tka nek. Opa trun ki po sia da ją zdol ność se kwe -
stra cji bak te rii cho ro bo twór czych, dzię ki te mu
mo gą być sto so wa ne w le cze niu ran sko lo ni -
zo wa nych przez bak te rie, co ide al nie spraw -
dza się w le cze niu owrzo dzeń żyl nych. Po -
chła nia ne przez opa tru nek drob no u stro je są
unie ru cha mia ne w struk tu rze że lu ja ce go opa -
trun ku. Przed za sto so wa niem opa trun ku
owrzo dze nie na le ży oczy ścić, prze myć, a na -
stęp nie zde zyn fe ko wać pły nem bak te rio bój -
czym lub bak te rio sta tycz nym. W przy pad ku
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ran po wierz chow nych opa trun ki po win ny być
za kła da ne w for mie kom pre sów z mar gi ne -
sem 2-3 cm po za brzeg ra ny lub opa trun ków
wie lo war stwo wych, w których war stwa kon -
tak to wa wy ko na na jest w Tech no lo gii Hy dro -
fi ber®. Opa trun ki mo gą być sto so wa ne też do
wy peł nia nia ran głę bo kich, gdyż pro du ko wa ne
są w for mie ta śmy o wy mia rach 2x45 cm.
Opa trun ki hy dro fi ber z jo na mi sre bra Ag-

prze zna czo ne są dla ran z więk szym nad ka że -
niem bak te ryj nym i wy dzie li ną śre dnią lub du -
żą. Już w XIX wie ku za ob ser wo wa no, że sre -
bro po wo du je śmierć bak te rii, ple śnia ków,
grzy bów, ale nie zna no je szcze me cha ni zmu
dzia ła nia. Obe cnie wia do mo, że jo ny sre bra
bez po śre dnio dzia ła ją na ko mór ki bak te rii[11,12].
Pro wa dzą do uszko dze nia re pli ka cji ko mórek,
wią żąc się z DNA bak te rii[4]. Cy to to ksycz ne
dzia ła nie na drob no u stro je po le ga na in te gra cji
jo nów sre bra z gru pą sul fhyr dy lo wą oraz in ny -
mi biał ka mi. Pro wa dzi to do za bu rze nia pod -
sta wo wych pro ce sów ko mór ko wych, pro wa -
dząc do apop to zy[13].

Uwal nia ne jo ny sre bra z opa trun ku do
podło ża ra ny wy ka zu ją wła ści wo ści bak te rio -
bój cze na sze ro kie spek trum mi kro or ga ni -
zmów, w tym tle no we i bez tle no we bak te -
rie, wi ru sy oraz grzy by. Wy ka zu ją dłu go trwa -
łe dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne oraz niż szą
skłon ność opor no ści bak te rii. Jo ny sre bra
skra ca ją czas go je nia owrzo dzeń żyl nych oraz
przy spie sza ją two rze nie no wej tkan ki na błon -
ko wej[4,5]. An ty bak te ryj ne opa trun ki z jo na mi
sre bra zosta ły po wszech nie za ak cep to wa ne,
szcze gól nie w sy tu a cjach, gdy licz ba drob no -
u stro jów mo że opóźniać pro ces go je nia,
a za sto so wa nie te ra pii an ty bio ty ko wej ogól -
no u stro jo wej nie jest je szcze wska za ne[6].

Opa trun ki hy dro fi ber (hy drow łók ni ste)
moż na przy ci nać i zwi jać, dla te go bar dzo ła -
two do pa so wać je to kształ tu i roz mia ru
owrzo dze nia. Wy ma ga ją przy kry cia od po wie -
dnim opa trun kiem wtór nym, np.: ga za + ban -
daż, opa trun kiem hy dro ko lo i do wym lub pian -
ko wym (z war stwą kon tak to wą hy dro fi ber).
Zgo dnie z za le ce nia mi pro du cen ta opa tru nek

moż na po zo sta wić na ra nie do 7 dni, jed nak że
czas uza leż nio ny jest od stop nia wil got no ści ra -
ny, ilo ści wy się ku, nad ka że nia bak te ryj ne go.
Zwy kle opa tru nek zmie nia się po mię dzy 
2. a 6. dniem od na ło że nia. Je śli opa tru nek jest
su chy, aby go usu nąć, na le ży zwil żyć go ste ryl -
ną wo dą lub roz two rem 0,9% Na Cl na 30
mi nut przed usu nię ciem i od cze kać, aż opa tru -
nek przy bie rze for mę mięk kie go, ko he rent ne -
go że lu. Le cze nie owrzo dzeń żyl nych podu dzi
przy po mo cy opa trun ków hy dro fber umoż li -
wia jed no cze sne sto so wa nie kom pre so te ra pii.

Wnio ski

1. Opa trun ki hy dro fi ber (hy drow łók ni ste)
do sko na le spraw dza ją się w le cze niu
owrzo dzeń żyl nych z wy się kiem i/lub
z nad ka że niem bak te ryj nym.

2. Sto so wa nie opa trun ków hy dro fi ber (hy -
drow łók ni stych) skra ca czas le cze nia
owrzo dze nia i stwa rza opty mal ne wa -
run ki dla go je nia się ra ny.

3. Opa trun ki hy dro fi ber (hy drow łók ni ste)
są ła twe w sto so wa niu za rów no dla pa -
cjen ta, jak i per so ne lu me dycz ne go, jed -
no cze śnie ob ni ża jąc ko szty le cze nia.
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