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Sku tecz ność nie zjo ni zo wa ne go sre bra 
mi kro ni zo wa ne go, kwa su mle ko we go i ce ra mi dów
w le cze niu opa rzeń I stop nia oraz od le żyn

Opa rze nia, owrzo dze nia i od le ży ny sta no wią istot ny pro blem w co dzien -
nej prak ty ce le ka rzy wie lu spe cjal no ści – pe dia trów, in ter ni stów, chi rur -
gów i der ma to lo gów. Le cze nie, w szcze gól no ści owrzo dzeń i od le żyn, wy -
ma ga wie le cza su i cier pli wo ści za rów no ze stro ny le ka rza, jak i pa cjen ta. 

Aby moż li wie jak naj bar dziej uła twić ten
pro ces, na ryn ku me dycz nym po ja wia ją się co -
raz now sze pre pa ra ty lecz ni cze ma ją ce za pew -
nić cho rym ma ksy mal ny kom fort sto so wa nia
i wy mier ne efek ty le cze nia. W prak ty ce le kar -
skiej naj le piej spraw dza ją się pre pa ra ty łą czo ne,
mi ni ma li zu ją ce moż li wość wy stą pie nia dzia łań
nie po żą da nych u nie rzad ko znacz nie ob cią żo -
ne go pa cjen ta. Aby unik nąć sto so wa nia wie lu
an ty bio ty ków, a w kon se kwen cji po wsta nia le -
ko o por no ści bak te ryj nej, w le cze niu prze wle -
kłych ran z po wo dze niem sto so wa ne są związ -
ki sre bra. Kwas mle ko wy i ce ra mi dy znaj du ją
za sto so wa nie ja ko sku tecz ne wspo ma ga nie go -
je nia i wy god na ba za dla pre pa ra tu.

Wła ści wo ści nie zjo ni zo wa ne go sre bra 
mi kro ni zo wa ne go

Sre bro już od cza sów sta ro żyt nych by ło
wy ko rzy sty wa ne w le cze niu wszel kie go ro dza -
ju ran. So le sre bra wy ka zu ją sil ne dzia ła nie prze -
ciw bak te ryj ne wo bec sze ro kie go spek trum
drob no u stro jów, dzia ła jąc sku tecz nie już w nie -
wiel kich stę że niach[1]. Do kład ne prze ciw bak te -
ryj ne dzia ła nie sre bra nie zo sta ło w peł ni wy ja -
śnio ne. Udo wo dnio no na to miast, że ka tio ny
Ag+ od dzia łu ją elek tro sta tycz nie z ko mór ka mi
bak te rii wy ka zu ją cych ujem ną po la ry za cję[2].

Sre bro zmie nia struk tu rę bak te ryj nej ścia ny
ko mór ko wej i ni szczy otocz kę ją dro wą, co
umoż li wia wią za nie się z ma te ria łem ge ne tycz -
nym bak te rii oraz ha mo wa nie pro ce su re pli ka -
cji DNA i RNA. Po nad to za bu rza trans port jo -
nów w ko mór ce, pro wa dząc tym sa mym do jej
śmier ci. Wy ka zu je tak że wła ści wo ści grzy bo-
i wi ru so bój cze o nie ja snym me cha ni zmie dzia -
ła nia[3]. Sre bro jest sto so wa ne w me dy cy nie
pod wie lo ma po sta cia mi. Już pod czas I woj ny
świa to wej, w cza sach, gdy nie zna no an ty bio -
ty ków, do opa try wa nia ran nych z po wo dze -
niem wy ko rzy sty wa no azo tan sre bra. Później
do le cze nia ran i opa rzeń sto so wa no sól sre -
bro wą sul fa dia zy ny. Na to miast sól sre bro wa
kwa su al gi no we go znaj du je po wszech ne za -
sto so wa nie w pro fi lak ty ce za ka żeń ran. Obe -
cnie, dzię ki roz wi nię tym tech ni kom bio tech -
no lo gicz nym, two rzo ne są związ ki sre bra na -
no czą stecz ko we go czy też mi kro ni zo wa ne go
o wy ższej si le dzia ła nia.

So le sre bra są z po wo dze niem wy ko rzy -
sty wa ne w le cze niu róż nych scho rzeń der ma -
to lo gicz nych: opa rzeń pierw sze go stop nia, ran
po wsta łych w prze bie gu po wi kłań cu krzy cy,
owrzo dzeń na tle nie wy dol no ści żyl nej, od le -
żyn. Spo śród roż nych po sta ci sre bra naj sku -
tecz niej sze dzia ła nie wy ka zu je mi kro ni zo wa ne
nie zjo ni zo wa ne o gąb cza stej struk tu rze.
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W ce lu okre śle nia to le ran cji róż nych form
sre bra prze pro wa dzo no próbę bio lo gicz ną 
in vi vo na my szach. Czą stecz ki na no sre bra i sre -
bra mi kro ni zo wa ne go zo sta ły wszcze pio ne
w mię sień przy krę go słu po wy my szy. Efek ty
bio lo gicz ne by ły ob ser wo wa ne w dniach 7, 14,
30, 90 i 180 od wszcze pie nia. Za rów no na no -
sre bro, jak i sre bro mi kro ni zo wa ne oka za ły się
być do brze to le ro wa ne w dniach 7 i 14. W 30
dniu próby bio lo gicz nej u my szy z wszcze pio -
nym na no sre brem za ob ser wo wa no zwięk szo -
ny stan za pal ny wo kół im plan tu, pod czas gdy
nie ob ser wo wa no ta kich dzia łań nie po żą da -
nych u my szy z wszcze pio nym im plan tem ze
sre bra mi kro ni zo wa ne go[5].

Wła ści wo ści kwa su mle ko we go

Kwas mle ko wy, tak chęt nie sto so wa ny
w der ma to lo gii este tycz nej dzię ki swo je mu
dzia ła niu pro re ge ne ra cyj ne mu, znaj du je rów -
nież za sto so wa nie w le cze niu drob nych uszko -
dzeń skór nych. Za li cza się do gru py al fa-hy dro -
ksy kwa sów (AHA). Po wsta je w pro ce sie fer -
men ta cji cu krów przez bak te rie kwa su
mle ko we go. 

Sto so wa ny ze wnę trz nie ma wła ści wo ści
złu szcza ją ce, na wil ża ją ce i nor ma li zu ją ce pro ces
ro go wa ce nia. Sprzy ja pra wi dło wym podzia łom
ko mór ko wym[6].

W li te ra tu rze do stęp nych jest nie wie le
ba dań opi su ją cych dzia ła nie kwa su mle ko -
we go na go je nie ran. Udo wo dnio no, że
po chod ne kwa su mle ko we go, wy twa rza -
ne w wy ni ku gli ko li zy wy stę pu ją cej w cza -
sie pro li fe ra cji ko mórek, sprzy ja ją go je niu
ra ny i pra wi dło wej an gio ge ne zie. Obie cu -
ją ce wy ni ki pre zen tu je ba da nie do ty czą ce
ak tyw no ści związ ków kwa su mle ko we go
w miej scu uszko dze nia skóry. Bel gij scy na -
u kow cy prze pro wa dzi li próbę bio lo gicz ną
na my szach, w której po da wa no mle cza ny
na otwar te ra ny. W ba da niu po twier dzo no
ko rzy st ny wpływ mle cza nów na zwięk szo -
ną mi gra cję ko mórek en do ge nicz nych oraz

lep sze ukrwie nie, a za tem szyb sze za my -
ka nie się ran[7].

Wła ści wo ści ce ra mi dów ty pu 3

Ce ra mi dy to orga nicz ne związ ki che micz ne
z gru py sfin go li pi dów, na tu ral nie wy stę pu ją ce
w war stwie ro go wej na skór ka i bu du ją ce skór -
ną ba rie rę li pi do wą. 

Wraz z na sy co ny mi kwa sa mi tłu szczo wy -
mi i cho le ste ro lem ce ra mi dy two rzą nie prze -
pu szczal ną dla wo dy ba rie rę, aby za po biec
nadmier ne mu pa ro wa niu wo dy z po wierzch -
ni skóry. Ce ra mi dy ucze st ni czą w wie lu ko -
mór ko wych me cha ni zmach prze ka zy wa nia
sy gna łów, które m.in. re gu lu ją podział ko -
mórek i ich róż ni co wa nie. 

Zna nych jest 11 ro dza jów ce ra mi dów
w ludz kiej skórze, z cze go ce ra mi dy ty pu 
3 wy ka zu ją ma ksy mal ny tro pizm wo bec ce ra -
mi dów skóry ludz kiej, przy czy nia jąc się do re -
ge ne ra cji struk tur bło no wych i zwięk sza jąc
wła ści wo ści prze wo dze nia skóry[8]. Na zni -
szcze nie ba rie ry li pi do wej zna czą cy wpływ ma
sto so wa nie my deł i de ter gen tów, dla te go tak
waż na jest jej sta ła odbu do wa. Po nad to wraz
z wie kiem ma le je zdol ność do syn te zy ce ra mi -
dów, po 40. r.ż. wska za ne jest więc ich eg zo -
gen ne uzu peł nia nie.

W skórze uszko dzo nej pro mie nio wa niem
UV czy sta na mi za pal ny mi do cho dzi do na tych -
mia sto we go prze rwa nia ba rie ry li pi do wej, co
prze kła da się na sil ne wy su sze nie skóry i na si la -
nie wszel kich pro ce sów za pal nych. Tkan ki po -
zba wio ne ba rie ry li pi do wej są na ra żo ne na
wtar gnię cie drob no u stro jów, a pro ce sy re ge -
ne ra cji zo sta ją po waż nie za bu rzo ne. Tyl ko uzu -
peł nia jąc ba rie rę li pi do wą, moż na od two rzyć
ko rzy st ne, wil got ne i nie prze pu szczal ne śro do -
wi sko dla pra wi dło we go go je nia się ra ny. 

Le cze nie opa rzeń I stop nia

Opa rze nia pierw sze go stop nia obej mu ją
tyl ko na skórek. Uszko dzo na po wierzch nia jest
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za czer wie nio na, bo le sna i su cha. Naj czę ściej
opa rze nia pierw sze go stop nia są wy ni kiem na -
si lo nej eks po zy cji na dzia ła nie pro mie ni ultra fio -
le to wych lub nie wiel kie go ura zu ter micz ne go.
Opa rze nia te go ty pu zwy kle go ją się w cią gu 5-
10 dni, naje fek tyw niej w wil got nym (ale nie
mo krym) śro do wi sku, które sprzy ja wła ści we -
mu na wo dnie niu ko mórek[9].

Aby zła go dzić nie przy jem ne do le gli wo ści
zwią za ne z uszko dze niem skóry, sto su je się
z po wo dze niem pre pa ra ty o lek kiej kon sy -
sten cji, za wie ra ją ce jo ny sre bra oraz skła dnik
li pi do wy, ta ki jak ce ra mi dy ty pu 3 przy spie sza -
ją ce pro ces na skór ko wa nia i re du ku ją ce wy -
su sze nie, uczu cie ścią gnię cia uszko dzo nej
skóry[10]. Cho ciaż pa cjen ci z opa rze nia mi po -
wierz chow ny mi nie wy ma ga ją żad nych le -
ków, na pod sta wie po twier dzo nych da nych
wy ka za no, że miej sco we nie ste ro i do we
środ ki prze ciw za pal ne, sub stan cje na wil ża ją ce
i alo es ła go dzą ból[11].

Związ ki sre bra ma ją udo ku men to wa ne
sku tecz ne dzia ła nie w le cze niu opa rzeń.
W wę gier skim ba da niu, które obej mo wa ło
gru pę 73 pa cjen tów pe dia trycz nych z opa rze -
niem czę ścio wej gru bo ści skóry pierw sze go
i dru gie go stop nia (IIA), do wie dzio no wy so kiej
sku tecz no ści opa trun ków w for mie pian ki za -
wie ra ją cych jo ny sre bra. W 6. i 7. do bie le cze -
nia do cho dzi ło do uzu peł nia nia po wierz chow -
nych ubyt ków na skór ka. Spo śród wszy st kich
pa cjen tów ob ję tych ba da niem u żad ne go
z nich nie ob ser wo wa no nad ka że nia ra ny. Ja -
ko wnio sek au to rzy po twier dza ją an ty bak te ryj -
ną sku tecz ność opa trun ków za wie ra ją cych
sre bro, pod kre śla ją rów nież nie du ży koszt le -
cze nia, for mę przy ja zną ma łym pa cjen tom,
a tak że – przede wszy st kim – do bry efekt ko -
sme tycz ny le cze nia[12].

Le cze nie owrzo dzeń

Owrzo dze nia sta no wią po waż ny pro blem
w prak ty ce der ma to lo gicz nej. Naj czę ściej zlo -
ka li zo wa ne na podu dziach moż na podzie lić na

żyl ne, tęt ni cze i mie sza ne. Owrzo dze nia żyl ne
są prze wle kłe, czę sto o wie lo let nim prze bie gu,
brze gi ra ny nie są wy ra źnie od gra ni czo ne od
zdro wej skóry, ma ją ten den cję do sze rze nia
się. Na to miast owrzo dze nia tęt ni cze cha rak te -
ry zu ją się sil ną bo le sno ścią, do brym od gra ni -
cze niem od ota cza ją cej tkan ki (wy sztan co wa -
niem). Do owrzo dzeń moż na za li czyć też od -
le ży ny, po wsta ją ce na sku tek dłu go trwa łe go
uci sku, czę sto wią żą ce się z nad ka że nia mi
i mar twi cą tka nek. U cho rych na cu krzy cę, na
sku tek ma kro an gio pa tii i na si lo nej miaż dży cy
tęt nic po wo do wa nej prze wle kłą hi per gli ke -
mią, wy stę pu je ze spół sto py cu krzy co wej.
Scho rze nia te znacz nie ob ni ża ją ja kość i kom -
fort ży cia cho rych ze wzglę du na dłu gi czas go -
je nia, prze wle kłość, skłon ność do za ka żeń
i wi docz ne upo śle dze nie funk cjo no wa nia za ję -
tej czę ści cia ła. W przy pad ku owrzo dzeń
podu dzi i ze spo łu sto py cu krzy co wej nie pra -
wi dło we i zbyt późno roz po czę te le cze nie
mo że skut ko wać po waż ny mi kon se kwen cja -
mi, z am pu ta cją koń czy ny włącz nie.

Mi kro ni zo wa ne sre bro, ja ko je den ze skła -
dni ków zło żo nych opa trun ków, ma udo wo -
dnio ne sku tecz ne dzia ła nie w le cze niu owrzo -
dzeń podu dzi. Sre bro dzia ła bak te rio bój czo
m.in. wo bec bak te rii Esche ri chia co li, Sta phy lo -
coc cus au reus, Pseu do mo nas ae ru gi no sa bę dą -
cych czę sty mi pa to ge na mi bio rą cy mi udział
w po wsta wa niu owrzo dzeń[13].

Nie miec cy au to rzy 15-let niej me ta a na li -
zy oce nia ją cej sku tecz ność związ ków
srebrowych prze a na li zo wa li 851 ar ty ku łów
do ty czą cych le cze nia róż nych po sta ci
owrzo dzeń. Oce nia no pra ce do ty czą ce
owrzo dzeń po wsta ją cych na tle nie wy dol -
no ści żyl nej, od le żyn, owrzo dzeń stóp zwią -
za nych z po wi kła nia mi cu krzy cy, a tak że
głębokich ran po wsta łych pod czas ura zów.
Wy ka za no istot ną sku tecz ność dzia ła nia sre -
bra. Po za dzia ła niem bak te rio bój czym pod -
kre śla no po pra wę ja ko ści ży cia pa cjen tów
i ko rzy st ny sto su nek sku tecz no ści dzia ła nia
do ko sztu le cze nia[14].



Po nad to opa trun ki w for mie pian ki są
szcze gól nie po le ca ne w le cze niu owrzo dzeń,
gdyż ta ka po stać le ku apli ko wa na na ra nę za -
pew nia wła ści we wil got ne śro do wi sko go je nia
się ra ny, jest też wy god na w sto so wa niu (zwła -
szcza na więk sze po wierzch nie skóry).

Przy sto so wa niu pre pa ra tów za wie ra ją cych
sre bro bar dzo waż ne jest uwzglę dnie nie, czy
pa cjent nie re a gu je aler gicz nie na sto so wa ny
pre pa rat. Aler gia na sre bro jest du żo rzad sza
niż aler gia na ni kiel, jed nak nie po win no się
o niej za po mi nać w co dzien nej prak ty ce. Ob ja -
wy obej mu ją spek trum kon tak to we go za pa le -
nia skóry. W ce lu pre wen cji na le ży py tać pa -
cjen tów o wcze śniej sze re ak cje uczu le nio we
na sre bro, a po cząt ko wo za le cić sto so wa nie
środ ka na nie wiel ką po wierzch nię skóry. 

Pod su mo wa nie

Po moc pa cjen to wi z pro ble mem prze wle -
kłych ran po win na być sku tecz na, szyb ka i po -
zba wio na efek tów ubocz nych. Bar dzo waż ną
kwe stią w le cze niu scho rzeń o cha rak te rze
owrzo dzeń i od le żyn jest za po bie ga nie za ka że -
niu ra ny. Sto so wa nie an ty bio ty ków czę sto do -
pro wa dza do le ko o por no ści i po wsta wa nia
bar dziej zja dli wych szcze pów bak te rii. Sto so -
wa nie pre pa ra tów sre bro wych wciąż za pew nia
sku tecz ność i bez pie czeń stwo dzia ła nia. Skła -
dni ki wspo ma ga ją ce przy spie sza ją pro ces go je -
nia i podwyż sza ją kom fort użyt ko wa nia. 

Pod su mo wu jąc, nie zjo ni zo wa ne sre bro
mi kro ni zo wa ne, kwas mle ko wy i ce ra mi dy ty -
pu 3 w jed nym pre pa ra cie sta no wią sku tecz -
ne i bez piecz ne po łą cze nie w wal ce z róż ne -
go ro dza ju pro ble ma mi skór ny mi. Miej sco we
dzia ła nie bak te rio bój cze za bez pie cza przed
nad ka że niem ra ny, a wszy st kie trzy skła dni ki
dzia ła ją re ge ne ru ją co, na wil ża ją co i nor ma li zu -
ją pro ces pra wi dło we go ro go wa ce nia. Pian -
ko wa for ma pre pa ra tu za pew nia wy go dę
i sku tecz ność sto so wa nia.
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Barbara Sadkowska
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