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dermatologia

Czyn ni kiem, który utru dnia re ge ne ra cję
tka nek, jest za ka że nie pa to ge na mi od por ny -
mi na sto so wa ne co raz po wszech niej an ty -
bio ty ki. W Pol sce pro blem ten do ty czy oko -
ło pół mi lio na osób[1,2]. Ra ny prze wle kłe lo ka -
li zu ją się głów nie na podu dziach i są po wi kła -
niem róż nych cho rób zwią za nych z za bu rze -
nia mi krą że nia żyl ne go, tęt ni cze go i mi kro -
krą że nia, a w kon se kwen cji – ogra ni czo ne go
za o pa trze nia tka nek w skła dni ki odżyw cze
i tlen. Od kła da ne w tkan kach zbęd ne pro -
duk ty prze mia ny ma te rii pro wa dzą do znacz -
nych nie pra wi dło wo ści w me ta bo li zmie ko -
mór ko wym i roz wo ju zmian tro ficz nych.

Zgo dnie z za le ce nia mi Pol skie go To wa -
rzy stwa Le cze nia Ran w ce lu zwięk sze nia sku -
tecz no ści le cze nia ran sto su je się kon cep cję
TI ME (T – Tis sue, I – In fec tion, M – Mo i stu re
ma na ge ment, E – Ed ge of wo und): oczy szcze -
nie ra ny, opa no wa nie za ka że nia, kon tro lę
wy się ku, wil got no ści oraz brze gów ra ny[3].
W te ra pii prze pro wa dza nej zgo dnie ze stra -
te gią TI ME ko rzy sta się no wo cze snych opa -
trun ków, np. al gi nia no wych, hy dro że lo -
wych, hy drow łók ni stych, zbu do wa nych

z pian ki po liu re ta no wej, hy dro ko lo i do wych
i de kstra no me ro wych. Opa trun ki wzbo ga -
co ne są czę sto związ ka mi za wie ra ją cy mi np.
sre bro lub jod (po wi don jo du, ke da kso mer
jo du)[1,4-6]. W ce lu za pew nie nia pra wi dło we -
go oczy szcze nia ra ny z tka nek mar twi czych
oraz po bu dze nia an gio ge ne zy i na skór ko wa -
nia no wo cze sne opa trun ki po win ny speł niać
ta kie wa run ki jak[6]:
• zdol ność po chła nia nia wy się ku,
• utrzy my wa nie wil got no ści ra ny,
• za pew nie nie wy mia ny ga zo wej,
• ochro na przed pa to ge na mi,
• ła twość apli ka cji,
• hi po a ler gicz ność.

Do fi zycz ne go prze my wa nia ran prze -
wle kłych sto su je się sól fi zjo lo gicz ną, płyn
wie lo e lek tro li to wy (PWE) i płyn Rin ge ra.
Pro fi lak tycz nie wy ko rzy sty wa ne są rów nież
an ty sep ty ki, ta kie jak okte ni dy na oraz środ ki
za wie ra ją ce jod. Sto so wa nie tych sub stan cji
za pew nia wil got ne śro do wi sko go je nia,
ochro nę przed za nie czy szcze niem, wy mia nę
ga zo wą, ochro nę brze gów ra ny, roz bi cie

Jed nym z waż niej szych pro ble mów in ter dy scy pli nar nych (do ty czą cych
sku tecz no ści le cze nia) jest go je nie ran prze wle kłych. Zgo dnie z de fi -
ni cją jest to pro ces trwa ją cy po nad 8 ty go dni, na to miast w wie lu przy -
pad kach ra na nig dy nie ule ga wy go je niu.
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bio fil mu oraz lep sze wa run ki do le cze nia za -
ka żeń. Nie po win no się na to miast sto so wać
my dła, wo dy utle nio nej, Ri va no lu i Ma nu sa -
nu, po nie waż al bo nie są wy star cza ją co sku -
tecz ne, al bo są cy to to ksycz ne dla ziar ni nu ją -
cej tkan ki. W ra nach prze wle kłych pro ces
go je nia za le ży od ukrwie nia tka nek, które za -
zwy czaj jest nie do sta tecz ne, cze go skut kiem
jest cią głe nie do tle nie nie ra ny (hi po ksja).
Pod czas ostat niej de ka dy po ja wi ły się no we
kon cep cje po wsta wa nia fa zy za pal nej w trud -
no go ją cych się ra nach, ta kie jak obe cność
me ta lo pro te i naz, czyn ni ka wzro stu, za bu rze -
nia funk cji mię śni, nie do krwie nie oraz obe -
cność bio fil mu, które sku tecz nie ogra ni cza ją
moż li wość le cze nia[7]. Obe cnie do stęp nych
jest wie le no wo cze snych opa trun ków, które
mo gą być sto so wa ne do od po wie dnie go ro -
dza ju, wiel ko ści i sta nu ra ny[1,6,8-10]. Nie które
opa trun ki wzbo ga co ne są o jo ny sre bra,
które ma ją udo wo dnio ne wła ści wo ści bak te -
rio bój cze. Efek ty dzia ła nia jo nów sre bra na
struk tu ry bak te ryj ne moż na za ob ser wo wać
w mi kro sko pie elek tro no wym[11]. 

Opis przy pad ku

Pa cjent 63-let ni zgło sił się do Po ra dni
Der ma to lo gicz nej ce lem le cze nia owrzo dze -
nia podu dzia le we go ob ser wo wa ne go od
oko ło dwóch lat. Pa cjent ob cią żo ny cu krzy cą
ty pu 2, nad ci śnie niem tęt ni czym i oty ło ścią
(BMI 37) le czył owrzo dze nie przy mocz ka mi
z Octe ni sep tu, na to miast w związ ku z trud -
no ścia mi w sa mo dziel nym wy ko ny wa niu
opa trun ków (oty łość) za bie gi pie lę gna cyj ne
ro bi ła cór ka pa cjen ta. Z uwa gi na czę ste nie -
dy spo zy cje cór ki opa trun ki by ły wy ko ny wa ne
nie re gu lar nie (co 1-4 dni). Przy przy ję ciu
owrzo dze nie by ło po kry te gru bą ilo ścią
włók ni ka, skóra wo kół ra ny by ła za czer wie -
nio na, wy czu wal ny był rów nież nie przy jem -
ny za pach. W związ ku z podej rze niem in fek -
cji bak te ryj nej po bra no wy maz z ra ny do ba -
da nia mi kro bio lo gicz ne go, uzy sku jąc wy nik

do dat ni – Pseu do mo nas ae ru gi no sa (++).
Włą czo no an ty bio tyk zgo dnie z an ty bio gra -
mem (ci pro flo ksa cy na), co po zwo li ło na
znacz ną re duk cję sta nu za pal ne go. W ce lu
usu nię cia włók ni ka za sto so wa no miej sco we
le cze nie fi bry no li tycz ne, a po dwóch ty go -
dniach mięk kie ma sy włók ni ka oczy szczo no
me cha nicz nie (ryc. 1). Ob ser wo wa no wy sięk
z ra ny. Ce lem stwo rze nia ide al nych wa run -
ków do dal sze go go je nia owrzo dze nia za le -
co no za stą pie nie tra dy cyj nych ja ło wych opa -
trun ków opa trun ka mi hy drow łók ni sty mi,
które po chła nia ją du że ilo ści wy się ku wraz
z mi kro or ga ni zma mi i two rzą wil got ne śro -
do wi sko go je nia (Aqu a cel Ag Extra). Ogrom -
ną za le tą za le co nej me to dy le cze nia oka za ła
się czę sto tli wość wy ko ny wa nia opa trun ków,
który mo że po zo sta wać na ra nie na wet do
ty go dnia. Roz miar opa trun ku zo stał do bra ny
tak, by po kry wał ca łe owrzo dze nie oraz oko -
ło 2 cm po nad obrze że ra ny. Po 3 mie sią cach
le cze nia opa trun ka mi spe cja li stycz ny mi ob ser -
wo wa no zmniej sze nie śre dni cy owrzo dze nia
o oko ło 2 cm, a po ko lej nych 2 mie sią cach –
w związ ku z dal szym na skór ko wa niem
i zmniej sze niem wy mia rów ra ny – za le co no
opa trun ki w roz mia rze 10x10 cm (ryc. 2),

Ryc. 1. Owrzo dze nie podu dzia pra we go ob ser -
wo wa ne od oko ło ro ku – czę ścio wo po kry te 
włók ni kiem, w trak cie le cze nia fi bry no li tycz ne go.
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uzy sku jąc po dal szych 9 mie sią cach cał ko wi te
wy go je nie owrzo dze nia. 

Przez ca ły okres te ra pii pa cjent po zo sta -
wał pod sta łą opie ką kar dio lo ga (zmniej sze nie
obrze ków, re gu la cja ci śnie nia tęt ni cze go), chi -
rur ga na czy nio we go (kom pre sjo te ra pia), die -
te ty ka i dia be to lo ga (wy rów na nie po zio mów
gli ke mii, spa dek wa gi o 20%), co w du żym
stop niu uła twi ło wy go je nie owrzo dze nia.

Opa trun ki hy drow łók ni ste

Suk ces te ra peu tycz ny le cze nia prze wle -
kłych ran wy ma ga sto so wa nia od po wie dnich
opa trun ków, które bę dą ogra ni cza ły wy sięk
ra ny. Zgo dnie z ak tu al ną wie dzą me dycz ną
wy sięk mo że za wie rać wy so ką za war tość
pro te i naz, m.in me ta lo pro te i naz, MMP-2
i MMP-9, które są od po wie dzial ne za
przedłu żo ne go je nie ra ny. W związ ku z po -
wyż szym, neu tra li za cja i ha mo wa nie MMP
mo że istot nie wpły wać na wzrost sku tecz -
no ści le cze nia ran. Jed nym z naj sku tecz niej -
szych opa trun ków sto so wa nych w ce lu le -
cze nia prze wle kłych ran jest Aqu a cel Extra
fir my Co nva tec, który wy ka zu je dzia ła nie
pro te o li tycz ne w sto sun ku do MMP w wa -
run kach in vi tro[12]. 

Opa trun ki hy drow łók ni ste Aqu a cel
Extra oraz Aqu a cel Ag Extra są ła twe w uży -
ciu. Po za ło że niu na ra ny na są cza ją się wy -
dzie li ną, dzię ki cze mu utrzy my wa ne jest
wil got ne śro do wi sko podło ża, a skóra wo -
kół ra ny nie ule ga ma ce ra cji. Że lo wa wil -
got na stru kru ra opa trun ku umoż li wia utrzy -
my wa nie w mia rę sta łej tem pe ra tu ry i pH
w ra nie. Po nad to opa trun ki te przy spie sza -
ją oczy szcza nie owrzo dzeń z tka nek mar -
twi czych, pro wa dząc do szyb sze go go je nia.
Tech no lo gia Hy dro fi ber uży ta w opa trun -
kach Aqu a cel Extra po pra wia kon tro lę wy -
się ku i uła twia zmia nę opa trun ków. Skła da -
ją się one z czy stej kar bo ksy me ty lo ce lu lo zy
so do wej, która po zy ski wa na jest z na tu ral -
nej ce lu lo zy. Dzię ki uży ciu tej tech no lo gii
na stę pu je za mknię cie wy się ku i bak te rii
w struk tu rze opa trun ku, który do pa so wu je
się do ło ży ska ra ny, za pew nia jąc jej od po -
wie dni po ziom wil got no ści. Re a gu je on na
ilość wy się ku, two rząc żel, który ma tak że
dzia ła nie ko ją ce i prze ciw bólo we. W opa -
trun ku Aqu a cel Ag+ Extra po za włók na mi
ka ro ksy me ty lo ce e lu lo zy so do wej za to so -
wa no  po łą cze nie sre bra jo no we go, che la -
to ra (ED TA) oraz sur fak tan tu. Opa trun ki
wy ko na ne w tej tech no lo gii ni szczą bio film
i za po bie ga ją je go od na wia niu, dzia ła jąc
bak te rio bój czo w sto sun ku do flo ry bak te -
ryj nej po zba wio nej ba rie ry ochron nej. 

Opa trun ki hy drow łók ni ste mo gą być
sto so wa ne pod czas każ de go eta pu go je nia
ran sko lo ni zo wa nych lub za gro żo nych za ka -
że niem, ze śre dnim lub ob fi tym wy się kiem.
Opa trun ki te go ty pu są ide al ne w le cze niu
ran prze wle kłych (owrzo dze nia podu dzi na
podło żu nie wy dol no ści żyl nej, od le żyn,
owrzo dzeń w prze bie gu sto py cu krzy co -
wej), ale tak że ostrych (ra ny cię te, po u ra zo -
we – otar cia i ra ny szar pa ne oraz po po bra -
niu prze szcze pów). Opa trun ki hy drow łók ni -
ste oraz opa trun ki hy drow łók ni ste z jo na mi
sre bra, oprócz za sto so wa nia w le cze niu
prze wle kłych ran, ma ją rów nież za sto so wa -

Ryc. 2. Owrzo dze nie podu dzia pra we go
w okre sie in ten syw ne go go je nia (na skór ko wa nia) 
– 11 mie się cy później.



nie w le cze niu opa rzeń, za rów no u osób
do ro słych, jak i dzie ci[13].

Na ryn ku do stęp ny jest wa riant opa trun -
ku hy drow łók ni ste go Aqu a cel Sur gi cal –
prze zna czo ny wy łącz nie na ra ny po o pe ra -
cyj ne. Opa tru nek zmo dy fi ko wa no, sta bi li zu -
jąc war stwę kar bo ksy me ty lo ce lu lo zy so do -
wej po przez prze szy cie włók na mi ny lo nu
i ela sta nu oraz do da niu dwóch warstw hy -
dro ko lo i du i bło ny po liu re ta no wej. War stwa
hy dro ko lo i do wa jest przy lep na, chro ni skórę
i za pew nia bez bo le sne, nie uszka dza ją ce
skóry zdro wej, zdej mo wa nie opa trun ku.

Przed na ło że niem opa trun ku ra nę na le -
ży prze myć (np. so lą fi zjo lo gicz ną) i osu szyć,
ze szcze gól nym uwzglę dnie niem zdro wej
skóry wo kół ra ny, po nie waż opa tru nek mu -
si po kryć ca łą po wierzch nię ra ny i oko ło 
1-2 cm oto cze nia. Opa tru nek hy drow łók ni -
sty na le ży za bez pie czyć wtór nym opa trun -
kiem, np. opa trun kiem pian ko wym (np.
Aqu a cel Fo am), hy dro ko lo i do wym lub ga zą
i ban da żem. Opa trun ki mo gą po zo sta wać
na ra nie do 7 dni, jed nak w przy pad ku du żej
ilo ści wy się ku na le ży je zmie nić wcze śniej.

Podsumowanie

Le cze nie ran prze wle kłych sta no wi bar -
dzo du ży pro blem za rów no w prak ty ce le ka -
rzy der ma to lo gów, ale rów nież chi rur gów
czy dia be to lo gów. Przy czy ną jest m.in sta -
rze ją ce się spo łe czeń stwo, ale tak że współ i -
st nie nie cho rób cy wi li za cyj nych, ta kich jak
miaż dży ca czy cu krzy ca. Trud no go ją ce się
ra ny mo gą wpły wać na po gor sze nie się ja ko -
ści ży cia pa cjen tów. Do ran trud no go ją cych
się na le żą np. owrzo dze nia, od le ży ny, ra ny
i zmia ny skór ne po wsta łe w ze spo le sto py
cu krzy co wej czy miaż dży co wej. Le cze nie
jest dłu go trwa łe i wy ma ga do brej i sta łej
współ pra cy po mię dzy le ka rzem a pa cjen -
tem, a po nad to do bo ru od po wie dnich me -
tod le cze nia, w tym opa trun ków. Opa trun ki
hy drow łók ni ste, np. Aqu a cel Ag+ Extra

moż na za li czyć do no wo cze snych opa trun -
ków prze ciw bak te ryj nych, które za wie ra ją
w swo im skła dzie jo ny sre bra wraz z włók -
na mi kar bo ksy me ty lo ce lu lo zy, które po chła -
nia ją du żą ilość wy się ku, bar dzo do brze izo -
lu ją oraz eli mi nu ją za ka że nia, ob ni ża jąc ry zy -
ko wtór nych uszko dzeń skóry, a tak że ogra -
ni cza ją po wsta wa nie bio fil mu. Opa trun ki
Aqu a cel Ag są opa trun ka mi bez piecz ny mi,
prak tycz nie po zba wio ny mi dzia łań nie po żą -
da nych (opi sy wa no je dy nie miej sco we
podraż nie nie i pie cze nie). Sto so wa nie opa -
trun ków jest nie skom pli ko wa ne, wy mia na
na no wy mo że odby wać się na wet co 7 dni,
a zdej mo wa nie jest prak tycz nie bez bo le sne.
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