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WST!P
Pomimo coraz wi!kszej dost!pno"ci licznych pre-

paratów o#dzia$aniu przeciwdrobnoustrojowym oraz 
wspomagaj%cym proces gojenia, leczenie ran prze-
wlek$ych jest sta$ym wyzwaniem dla wspó$czesnej 
medycyny i#znacz%cym problemem ekonomicznym 
w#opiece zdrowotnej. Szacuje si!, &e w#krajach uprze-
mys$owionych problem ran przewlek$ych dotyczy 
ok. 1–1,5% populacji oraz ok. 3% populacji powy&ej  
60. roku &ycia [1, 2]. Wed$ug najnowszych danych 
w#Polsce jest niemal 500 tys. takich pacjentów, a#w#USA 
nawet 4,5 mln. Cz!sto"' wyst!powania ran przewle-
k$ych stale wzrasta, co wi%&e si! m.in. z#post!puj%cym 
procesem starzenia si! spo$ecze(stwa. Takie schorze-
nia, jak cukrzyca, mia&d&yca naczy( obwodowych czy 

oty$o"', predysponuj% do wyst!powania ran przewle-
k$ych. Najcz!stsze ich postacie to: owrzodzenie &ylne, 
mieszane lub t!tnicze goleni, zespó$ stopy cukrzyco-
wej oraz odle&yny. Równie istotnym czynnikiem jest 
obecno"' drobnoustrojów, które mog% prowadzi' 
do rozwoju zaka&enia, a#tym samym zak$ócaj% proces 
gojenia. Dlatego niezwykle wa&ne jest kompleksowe 
leczenie miejscowe obejmuj%ce stosowanie specjali-
stycznych opatrunków i#preparatów o#dzia$aniu anty-
septycznym, które s% kluczowym elementem procesu 
terapeutycznego [3–5].

Niniejsze opracowanie ma na celu usystematyzowa-
nie wiedzy na temat dost!pnych metod leczenia ran, ze 
szczególnym uwzgl!dnieniem ran nara&onych lub ob-
j!tych procesem infekcji, a#tak&e porównanie dost!p-
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nych "rodków o#dzia$aniu antyseptycznym, które mog% 
dodatkowo wspomaga' proces gojenia.

OCENA MIKROBIOLOGICZNEGO STANU RANY
Bakterie s% najwa&niejszym czynnikiem etiologicz-

nym zaka&enia ran. W#ranach przewlek$ych najcz!"ciej 
izolowanymi bakteriami tlenowymi s%: Staphylococcus 
aureus, gronkowce koagulazoujemne, paciorkowce 
beta-hemolizuj%ce, Enterococcus sp., Corynebacterium 
sp., Escherichia coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Prote-
us sp. i#Pseudomonas aeruginosa. Coraz cz!"ciej wykry-
wane s% równie& Acinetobacter sp. i#Stenotrophomonas 
maltophilia. W"ród mikroorganizmów beztlenowych 
przewa&aj% bakterie z#rodzaju Peptostreptococcus, 
Clostridium, Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, 
Fusobacterium oraz Propionibacterium acnes. Istotnym 
czynnikiem patogennym w#zaka&eniach ran s% równie& 
grzyby, g$ównie z#rodzaju Candida [6].

Du&y problem stanowi% zaka&enia ran pooperacyj-
nych. Znaczenie tych infekcji wynika zarówno z#wyd$u-
&ania si! procesu gojenia ran pooperacyjnych, a#co za 
tym idzie – z#ryzyka powik$a( septycznych, jak i#istot-
nego zwi!kszania kosztów terapii. Wed$ug opubliko-
wanych wyników bada( przeprowadzonych w#Polsce 
w"ród pacjentów po zabiegach w#ranach dominowa$y 
nast!puj%ce bakterie: Staphylococcus aureus oporny na 
metycylin! (methicyllin-resistant Staphylococcus aure-
us – MRSA) – 31,2%, Acinetobacter baumannii – 26,4%, 

Pseudomonas aeruginosa – 24,7%, S. aureus wra&liwy 
na metycylin! (methicillin-sensitive Staphylococcus au-
reus – MSSA) – 21,2%, Enterobacter cloacae – 16,8%, 
Enterococcus faecalis – 15,6%, Enterococcus faecium 
– 13,8%, Escherichia coli – 10,5%. W#1–5% izolowano 
równie& inne pa$eczki Gram-ujemne: Stenotrophomo-
nas maltophilia, Serratia marcescens oraz nale&%ce do 
rodzaju Klebsiella, Proteus i#Citrobacter. W"ród grzy-
bów dominowa$y: Candida albicans – 67,3%, Candida 
glabrata – 21,2%, Candida tropicalis – 5,8%, Aspergillus 
spp. – 3,9% [7]. Najcz!stsze patogeny izolowane z#ran 
zaka&onych przedstawiono w#tabeli 1 [6–12]. 

Warto podkre"li', &e w#ranach mog% si! pojawi' tak-
&e patogeny rzadko wyst!puj%ce u#cz$owieka, takie jak: 
Alcaligenes faecalis, Citrobacter amalonaticus, Kocuria 
kristinae i#Pseudomonas stutzeri [8]. Rzadkie i#nietypowe 
wtórne zaka&enia ran przewlek$ych mog% by' spowo-
dowane przez Erysipelothrix rhusiopathiae pochodz%cy  
z# surowego mi!sa oraz Mycobacterium marinum  
i#M. ulcerans wyst!puj%ce w#zbiornikach wodnych [9]. 
Dlatego niezwykle istotna jest prawid$owa diagnosty ka 
mikrobiologiczna. Wykazano, &e jedynie ok. 7% posie-
wów z#ran jest ja$owych [10]. Jednocze"nie w#klasycz-
nych hodowlach izolowane s% "rednio dwa gatunki 
bakterii, natomiast metody molekularne, np. sekwen-
cjonowanie 16S rDNA, pozwalaj% na wykrycie w#tej 
samej próbce "rednio 15 gatunków bakterii tlenowych 
i#beztlenowych. Metody molekularne mog% s$u&y' 

TABELA 1. Najcz!stsze patogeny izolowane z#zaka&onych ran (na podstawie [6–12])

Bakterie tlenowe i"fakultatywnie 
beztlenowe (rozwijaj#ce si$ zarówno 
w"obecno%ci tlenu, jak i"warunkach 

beztlenowych) 

Bakterie beztlenowe (rozwijaj#ce si$ 
w"warunkach beztlenowych)

Grzyby

Staphylococcus aureus
gronkowce koagulazoujemne
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia
Corynebacterium sp.
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Enterobacter cloacae
Proteus mirabilis
Serratia marcescens
Citrobacter sp.
Morganella morganii
Providencia stuartii
Streptococcus agalactiae
Haemophilus in!uenzae

Peptostreptococcus sp.
Clostridium sp.
Bacteroides sp.
Prevotella sp.
Porphyromonas sp.
Fusobacterium sp.
Veillonella sp.
Propionibacterium acnes

Candida albicans
Candida glabrata
Candida tropicalis
Aspergillus sp.
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równie& do identy)kacji bakterii niehodowalnych lub 
trudno hodowalnych [11]. Nie oznacza to jednak, &e na 
co dzie( musimy pos$ugiwa' si! analiz% molekularn%. 
Ograniczeniem s% koszty bada( oraz brak wytycznych, 
jak nale&y interpretowa' w#praktyce klinicznej wyniki 
uzyskane za pomoc% takich metod.

W#razie rozwoju zaka&enia, niezale&nie od czynnika 
etiologicznego, nale&y podj%' leczenie [13]. Szczególn% 
sytuacj% jest rana przewlek$a, w#przypadku której istot-
nego znaczenia nabiera wysi!k. Wilgotne "rodowisko 
rany, ob)te w#substancje od&ywcze to doskona$e wa-
runki do rozwoju drobnoustrojów. Zgodnie z#aktualny-
mi danymi we wszystkich ranach przewlek$ych obecna 
jest kolonizacja bakterii. Wiadomo, &e kolonizacja nie 
jest równoznaczna z#infekcj%, chocia& mo&e do niej 
prowadzi'. Bakterie i#grzyby mog% wyst!powa' w#ra-
nie w#formie planktonicznej (w#postaci pojedynczych 
komórek) oraz w#postaci bio)lmu. Bio)lm jest struk-
tur% z$o&on% cz!sto z#ró&nego rodzaju organizmów 
otoczonych wytworzon% przez nie warstw% substancji 
organicznych i#nieorganicznych. Najbardziej istotne s% 
polimery zewn%trzkomórkowe tworz%ce tzw. matriks. 
Wewn%trz bio)lmu wiele bakterii przechodzi w#stan 
hibernacji, czyli w#formy metabolicznie nieaktywne, 
oporne na dzia$anie antybiotyków. Wraz ze wzrostem 
bio)lmu uwalniaj% si! z#niego mikroorganizmy w#for-
mie planktonicznej lub drobne jego fragmenty, które 
przemieszczaj% si! i#mog% przytwierdza' do innych 
cz!"ci $o&yska rany, tworz%c nowe kolonie. Prowadzi to 
do rozprzestrzenienia si! infekcji, a#w#skrajnych przy-
padkach do infekcji uogólnionej (posocznicy). Drobno-
ustroje obecne w#bio)lmie, chronione przez matriks, 
unikaj% odpowiedzi immunologicznej gospodarza, 
a#tak&e charakteryzuj% si! wysokim stopniem oporno-
"ci na antybiotyki. W#trakcie zaka&enia komórki uk$adu 
odporno"ciowego gospodarza uwalniaj% enzymy, cy-
tokiny i#reaktywne formy tlenu (ROS), które powoduj% 
niszczenie tkanek i#nasilenie procesu zapalnego. Na-
st!pstwem mo&e by' zaburzenie gojenia lub ca$kowite 
jego zahamowanie [14, 15]. Niestety, antybiotyki cha-
rakteryzuj% si! najcz!"ciej niskim stopniem penetracji 
w#obr!bie bio)lmu, a#tym samym ma$% skuteczno"ci%. 
Wobec tego w#ranach z#bio)lmem miejscowe zasto-
sowanie antybiotyku mo&e spowodowa' tymczasowe 
zmniejszenie liczby mikroorganizmów, jednak komórki 
nieaktywne metabolicznie wewn%trz bio)lmu s% rezer-
wuarem rozwoju zaka&enia. Po zako(czeniu dzia$ania 
antybiotyku nast!puje odtworzenie struktury bio)l-
mu. Zastosowanie antybiotykoterapii w#leczeniu ran 

przewlek$ych mo&e te& prowadzi' do rozwoju opor-
no"ci drobnoustrojów na antybiotyki [15]. Rozpozna-
nie pocz%tkowego zaka&enia rany mo&e by' trudne 
m.in. z#powodu braku odpowiednich metod diagno-
stycznych. Klasyczne metody hodowli umo&liwiaj% 
diagnostyk! jedynie cz!"ci gatunków zasiedlaj%cych 
ran!. Problemem jest identy)kacja mikroorganizmów 
beztlenowych oraz trudno hodowalnych i#niehodowal-
nych. Dlatego niezwykle wa&ne s% objawy kliniczne su-
geruj%ce rozwój bio)lmu i#zaka&enia w#ranie. Nale&% do 
nich m.in. du&a ilo"' znekrotyzowanej tkanki w#$o&ysku 
rany, po$yskliwo"' (szklisto"') rany, pow$oka )bryno-
wa, zwi!kszony wysi!k, nieprzyjemny zapach lub brak 
post!pów w#procesie gojenia [14]. Obecnie w#celu po-
twierdzenia wyst!powania bio)lmu oraz identy)kacji 
patogenów coraz cz!"ciej stosuje si! nowoczesne me-
tody, takie jak mikroskopia si$ atomowych, spektrome-
tria masowa MALDI-TOF MS oraz sekwencjonowanie 
nowej generacji (NGS). Niestety bardzo wysoka cena 
aparatury stanowi barier! uniemo&liwiaj%c% ich po-
wszechne zastosowanie w#praktyce klinicznej [15].

Bio)lm jako struktura z$o&ona z#ró&norodnych 
organizmów wykazuje du&% odporno"' na dzia$anie 
antybiotyków, w#tym tak&e stosowanych miejscowo. 

Z#tego powodu szczególnego znaczenia nabieraj% 
metody miejscowego usuwania materia$u biologicznego 

oraz usuwania bezpo"rednich przyczyn powstania 
owrzodzenia.

Profilaktyka w#walce z#biofilmem polega na usu-
waniu drobnoustrojów, które nie zd%&y$y wytworzy' 
bariery ochronnej. Jednym ze sprawdzonych sposo-
bów jest skuteczne oczyszczenie rany (debridement). 
W#zale&no"ci od lokalizacji i#wielko"ci owrzodzenia 
stosowane s% ró&ne metody – od chirurgicznych po-
przez enzymatyczne, biologiczne, autolityczne po 
oczyszczanie za pomoc% urz%dze( wykorzystuj%cych 
ultrad*wi!ki [15].

Mo&na powiedzie', &e prawid$owa diagnostyka 
mikrobiologiczna to kluczowy element procesu lecze-
nia ran. Warunkiem uzyskania wiarygodnego wyniku 
badania mikrobiologicznego jest prawid$owe prze-
prowadzenie wszystkich jego etapów, tj. pobrania, 
przechowywania i#transportu materia$u do laborato-
rium, samego procesu analitycznego oraz interpretacji 
uzyskanego wyniku. W#tym celu konieczna jest sta$a 
wspó$praca mikrobiologów z#klinicystami. Wa&ne jest 
uwzgl!dnienie najnowszej wiedzy z#zakresu czynników 
etiologicznych zaka&e(, ich mechanizmów oporno"ci 
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oraz patogenno"ci, a#tak&e analiza sytuacji epidemio-
logicznej w#danej placówce. Kompleksowa diagnostyka 
mikrobiologiczna umo&liwia pe$n% analiz! zagro&enia 
i#pozwala na ograniczenie rozprzestrzeniania si! zaka-
&e( wewn%trz placówki [16]. Szczególne znaczenie ma 
prawid$owe dostarczenie takiego materia$u w#dobie 
pandemii COVID-19. Nale&y jednak podkre"li', &e rana 
nie jest miejscem generuj#cym zaka&enie wirusem 
SARS-CoV-2.

DODATKOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Dodatkowe badania diagnostyczne przeprowadza 

si! w#celu ustalenia etiologii leczonej rany. Pozwalaj% 
one na wprowadzenie optymalnego schematu tera-
peutycznego, niekiedy obejmuj%cego redukcj! innych 
czynników wp$ywaj%cych niekorzystnie na proces go-
jenia, m.in. zaburze( ukrwienia. Jednym z#takich ba-
da( jest ocena wska*nika kostka-rami! (ankle-brachial 
index – ABI), który pozwala na wst!pn% ocen! stopnia 
ukrwienia t!tnic ko(czyn dolnych. Do uzyskania pe$-
nego obrazu klinicznego niezb!dne jest jednak wyko-
nanie diagnostyki obrazowej (duplex-Doppler) obejmu-
j%cej ocen! uk$adu t!tniczego i#&ylnego. W#pierwszym 
przypadku badanie umo&liwia wykrycie obecno"ci od-
cinkowych zw!&e( lub niedro&no"ci poszczególnych 
odcinków t!tnic z#okre"leniem nast!pstw hemodyna-
micznych zmian i#stopnia rozwoju kr%&enia obocznego. 
Ultrasonogra)czne mapowanie uk$adu t!tniczego po-
zwala na podj!cie decyzji o#konieczno"ci wdro&enia po-
st!powania rewaskularyzacyjnego oraz#na wybór jego 
formy [17]. Badanie uk$adu &ylnego umo&liwia ocen! 
dro&no"ci i#wydolno"ci g$ównych pni &y$ g$!bokich, po-
wierzchownych i#przeszywaj%cych oraz okre"lenie, czy 
etiologia &ylna ma znaczenie w#przypadku danej rany 
i#jak du&e [18].

Jednoczesna obrazowa ocena uk$adu &ylnego i#t!t-
niczego decyduje o#mo&liwo"ci prowadzenia terapii 
zachowawczej, m.in. o#zastosowaniu kompresjoterapii 
w#przypadku owrzodze( o#etiologii &ylnej. Je"li owrzo-
dzenia utrzymuj% si! przez wiele tygodni pomimo pra-
wid$owego leczenia, nale&y pami!ta' o#diagnostyce 
histopatologicznej, która pozwala na ustalenie przy-
czyny, np. w#przypadku owrzodzenia nowotworowego 
czy piodermii zgorzelinowej. Nale&y podkre"li', &e klu-
czowa jest czujno"' onkologiczna i#wykluczenie pro-
cesu nowotworowego w#ranie, do którego mo&e doj"' 
w#zwi%zku z#przewlek$ym stanem zapalnym. Najcz!st-
sz% postaci% nowotworu w#ranach przewlek$ych jest rak 
kolczystokomórkowy.

Dodatkowe badania diagnostyczne umo&liwiaj% 
wprowadzenie leczenia polegaj%cego na bezpo"rednim 
usuwaniu przyczyny zaburze( gojenia, co w#po$%czeniu 
z#leczeniem miejscowym mo&e znacznie zwi!kszy' sku-
teczno"' procesu terapeutycznego [15, 19].

PATOFIZJOLOGIA ZAKA'E( RAN PRZEWLEK)YCH
Drobnoustroje mog% przedostawa' si! do rany 

poprzez relokacj! bytuj%cych na skórze gospodarza 
)zjologicznych drobnoustrojów, zasiedlenie drobno-
ustrojów ze "rodowiska zewn!trznego spowodowane 
ruchem powietrza lub poprzez wod!. +ród$em mo&e 
by' te& personel i#sprz!t u&yty do zmiany opatrunku.

Zanim pojawi% si! cechy zaka&enia, musz% powsta' 
szczególne warunki sprzyjaj%ce jego rozwojowi. W#pierw-
szej kolejno"ci dochodzi do kontaminacji, a#nast!pnie 
kolonizacji krytycznej. Kontaminacja to stan zaka&enia 
rany drobnoustrojami przy jednoczesnym braku reakcji 
ze strony gospodarza. Procesy zachodz%ce w#ranie nie 
ulegaj% zmianie i#nie pogarszaj% stanu rany, natomiast 
namna&anie si! bakterii mo&e prowadzi' do upo"ledze-
nia procesów gojenia, a#w#efekcie stymulacji procesu 
zapalnego. Taki stan nazywamy kolonizacj% krytyczn%. 
Etap ten mo&e bezpo"rednio poprzedza' infekcj! [15, 
20, 21]. W#zale&no"ci od liczby drobnoustrojów, tempa ich 
namna&ania oraz stanu immunologicznego gospodarza 
wyró&niamy nast!puj%ce stany mikrobiologiczne rany: 
kontaminacja, kolonizacja, kolonizacja krytyczna, infekcja 
miejscowa, infekcja ogólnoustrojowa (tab. 2, ryc. 1) [15].

Nale&y pami!ta', &e obecno"' drobnoustrojów w#ra-
nie wykazana metodami mikrobiologicznymi nie jest 
jednoznaczna z#infekcj%. O#rozwoju zaka&enia "wiadcz% 
znaczne pogorszenie si! stanu rany, opó*nienie procesu 
gojenia oraz nasilone dolegliwo"ci bólowe przy jedno-
czesnej silnej odpowiedzi immunologicznej organizmu 
[15, 20, 21]. Bior%c pod uwag! wszystkie powy&sze czyn-
niki, mo&na stwierdzi', &e ryzyko infekcji jest proporcjo-
nalne do liczby patogenów i#ich wirulencji, tj. zdolno"ci 
do wywo$ania infekcji, oraz odwrotnie proporcjonalne 
do wydolno"ci uk$adu odporno"ciowego pacjenta [22].

Post!powanie oraz dobór "rodków przeciwbakteryj-
nych i#opatrunków specjalistycznych zale&% od stanu 
rany. Klasy)kuj%c rany na niezaka&one, zaka&one oraz 
zagro&one infekcj%, mo&na pos$u&y' si! skal% W.A.R. 
(Wounds At Risk) [15, 20, 23].

Nale&y równie& uwzgl!dni' czynniki ryzyka wyst%-
pienia infekcji, do których zaliczamy: 
t� I#czynnik – zwi%zany z#etiologi% zaka&enia (rodzaj 

i#w$a"ciwo"ci chorobotwórcze drobnoustroju) [15];
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t� II czynnik – elementem wp$ywaj%cym na ryzyko za-
ka&enia jest kondycja chorego (skrajne grupy wie-
kowe, zaburzenia odporno"ci, z$e od&ywianie, wy-
niszczenie, stres, nadu&ywanie alkoholu, nikotynizm, 
niedokrwienie tkanek w#postaci mikro- i#makroan-
giopatii, oty$o"', choroby infekcyjne, nowotwory) 
[24]; u#45% chorych na cukrzyc! z#zespo$em stopy 
cukrzycowej dochodzi do rozwoju cech zaka&enia 
[25], os$abiona odporno"' u#pacjentów z#cukrzyc% 
spowodowana jest ograniczon% aktywno"ci% komó-
rek odpowiedzialnych za poszczególne fazy obrony 
przed infekcj%, w#tym leukocytów i#monocytów, oraz 
zmniejszeniem ich zdolno"ci do chemotaksji i#fago-
cytozy;

t� III czynnik – nieprawid$owe leczenie, brak wdro&e-
nia antybiotykoterapii niedostateczna piel!gna-
cja rany (np. nieprzeprowadzanie regularnych 
zabiegów oczyszczania rany, niew$a"ciwa anty-
septyka).

TABELA 2. Zmiany stanu mikrobiologicznego rany [15]

Stan mikrobiologiczny 
rany

Opis Post$powanie

kontaminacja drobnoustroje s% obecne w#ranie, przylegaj%  
do tkanek, nie proliferuj%

u&ycie bezpiecznych dla tkanek "rodków 
przeciwdrobnoustrojowych

kolonizacja drobnoustroje s% obecne w#ranie i#namna&aj% 
si!, ale nie ma klinicznie istotnej odpowiedzi 

immunologicznej gospodarza

kolonizacja krytyczna dochodzi do znacznego namna&ania si! 
drobnoustrojów, ale brak klasycznych oznak 
infekcji poza opó*nieniem gojenia na skutek 

wydzielania toksyn przez bakterie

u&ycie bezpiecznych dla tkanek "rodków 
przeciwdrobnoustrojowych z#dodatkiem 

surfaktantu w#celu dodatkowego oczyszczenia, 
rozbicia i#usuni!cia bio)lmu, na tym etapie 

nale&y rozwa&y' potrzeb! u&ycia opatrunków 
specjalistycznych zawieraj%cych substancje 

przeciwdrobnoustrojowe, istotna jest redukcja 
liczby drobnoustrojów oraz przywrócenie 

równowagi mikrobiologicznej rany

infekcja miejscowa wyst!puj% objawy kliniczne, dochodzi do 
odpowiedzi immunologicznej gospodarza oraz 

typowych oznak infekcji (zaczerwienienie ok. 
2 cm mierzone od brzegu rany z#tendencj% do 

rozszerzania si!)

u&ycie bezpiecznych dla tkanek "rodków 
przeciwdrobnoustrojowych z#dodatkiem 

surfaktantu w#celu dodatkowo oczyszczenia, 
rozbicia i#usuni!cia struktury bio)lmu, na 
tym etapie nale&y dodatkowo miejscowo 

zastosowa' preparat o#potwierdzonej 
skuteczno"ci bójczej i#du&ym indeksie 

biozgodno"ci, nie jest rekomendowane 
zastosowanie miejscowych antybiotyków, 

zaleca si! tak&e u&ycie opatrunków 
specjalistycznychz dodatkiem  substancji 

przeciwdrobnoustrojowej

infekcja 
ogólnoustrojowa

poza objawami infekcji miejscowej dochodzi 
do reakcji immunologicznej ustrojowej 

przejawiaj%cej si! m.in. leukocytoz%, wzrostem 
st!&enia bia$ka C-reaktywnego, prokalcytoniny 

itd.

kontynuowanie post!powania jak w#przypadku 
infekcji miejscowej, dodatkowo nale&y poda' 

antybiotyk dzia$aj%cy ogólnoustrojowo 
i#przeciwdzia$a' rozwojowi sepsy

RYC. 1. Interakcja mi!dzy bakteri% i#gospodarzem. Narasta-
j%ce problemy kliniczne

Kontaminacja

Kolonizacja 

Kolonizacja krytyczna 

Zaka&enie miejscowe

Zaka&enie 
rozprzestrzeniaj%ce si!

Zaka&enie uogólnione

Zalecana obserwacja

Zalecana interwencja – 
zastosowanie miejscowych 
antyseptyków  
i/lub opatrunków 
przeciwbakteryjnych
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Ryzyko infekcji =

liczba patogenów , zdolno"'  
patogenów do wywo$ania choroby

wydolno"' uk$adu  
odporno"ciowego pacjenta

W#rzeczywisto"ci prawid$owe ró&nicowanie mi!-
dzy kolonizacj%, a#kolonizacj% krytyczn% i#infekcj% jest 
bardzo trudne, szczególnie u#pacjentów z#ranami prze-
wlek$ymi. Stanowi to wyzwanie nawet dla do"wiadczo-
nego klinicysty. W#celu oceny ilo"ci mikroorganizmów 
w#ranie nale&y wykona' badanie mikrobiologiczne [15]. 

POST!POWANIE ZGODNE Z"OBRAZEM 
KLINICZNYM RANY 

W#celu doboru post!powania miejscowego rany 
mo&na podzieli' na niezaka&one, zaka&one i#zagro&o-
ne infekcj%. Kliniczne objawy infekcji w#du&ym stopniu 
zale&% od stopnia jej rozwoju. W#pocz%tkowym etapie 
stwierdza si! subtelne objawy (nieprzyjemny zapach, 
nieznaczne zaczerwienienie tkanek wokó$ rany, ból  
i/lub wysi!k), jednak proces gojenia mo&e by' zaburzo-
ny jedynie w#niewielkim stopniu. W#kolejnych stadiach 
obserwuje si! symptomy infekcji miejscowej, takie jak 
zaczerwienienie (rumie(), obrz!k, ropny wysi!k, a#tak&e 
ból. W#etapie trzecim widoczne s% jawne oznaki miej-
scowego zaka&enia oraz cechy zaj!cia s%siaduj%cych 
tkanek. Ponadto dochodzi do zapalenia tkanki $%cznej 
oraz naczy( ch$onnych, co znacznie pogarsza miejsco-
wy stan rany, a#tak&e tkanek otaczaj%cych. W#najci!&-
szym stadium zaka&enia obserwuje si! dodatkowo 
objawy infekcji ogólnoustrojowej (gor%czka, leukocy-

toza), co mo&e prowadzi' do rozwoju sepsy oraz za-
gra&aj%cego &yciu uszkodzenia narz%dów. W#zale&no"ci 
od stadium zaka&enia konieczne jest wprowadzenie 
odpowiedniego leczenia miejscowego (antyseptyki, 
opatrunki zawieraj%ce substancje przeciwbakteryjne), 
a#w#powa&niejszych stanach równie& antybiotykotera-
pii ogólnoustrojowej [15, 16]. Szczegó$owy opis etapów 
klinicznych rozwoju infekcji oraz post!powania pro)lak-
tycznego i#leczniczego przedstawia tabela 3 [15, 26].

Rany na etapie 3. i 4. wymagaj% zastosowania anty-
biotyków ogólnoustrojowych. Terapi! najlepiej prowa-
dzi' z#wykorzystaniem "rodków przeciwdrobnoustro-
jowych dzia$aj%cych miejscowo (je"li rana jest otwarta, 
a#jej $o&ysko wymaga interwencji) [15, 26].

Tak&e w#przypadku ran niezaka&onych nale&y przyj%' 
odpowiedni algorytm post!powania. Wed$ug wytycz-
nych europejskich towarzystw leczenia ran niezaka&one 
rany nale&y regularnie monitorowa'. W#trakcie procesu 
gojenia zalecane jest przemywanie rany lawasepty-
kiem zawieraj%cym surfaktant, co zwi!ksza skuteczno"' 
oczyszczania. Zastosowanie tego typu "rodków pozwa-
la równie& na zachowanie wilgotnego "rodowiska rany. 
Szczególnie wa&na jest ochrona przed kontaminacj% 
bakteryjn% poprzez zastosowanie opatrunków [15].

RANA ZAGRO'ONA INFEKCJ* 
Do oceny potencjalnego zagro&enia infekcj% s$u&y 

skala W.A.R., która opiera si! na ocenie czynników ry-
zyka i#predyspozycji do wyst%pienia zaka&enia, a#tym 
samym umo&liwia podj!cie odpowiednich dzia$a( 

TABELA 3. Etapy kliniczne rozwoju infekcji oraz post!powanie pro)laktyczne i#lecznicze

Etap kliniczny rozwoju infekcji Post$powanie pro+laktyczne i"lecznicze

etap 1: gojenie nieznacznie zaburzone, 
bez oznak infekcji, zwi!kszony wysi!k, 
nadwra&liwo"' i#odczucia bólowe

wdro&enie wolnego od drobnoustrojów lawaseptyku z#dodatkiem substancji 
przeciwdrobnoustrojowych bez cech substancji cytotoksycznej, równocze"nie 
nale&y zastosowa' specjalistyczne opatrunki w#celu zapewnienia wilgotnego 
"rodowiska rany oraz cech umo&liwiaj%cych leczenie objawowe pacjenta

etap 2: w#ranie widoczne 
oznaki narastaj%cej infekcji, 
znacznie zwi!kszony wysi!k 
o#charakterystycznym zapachu, obrz!k, 
zaczerwienienie, zwi!kszona ciep$ota 
wokó$ rany

wdro&enie wolnego od drobnoustrojów lawaseptyku z#surfaktantem 
i#dodatkiem substancji przeciwdrobnoustrojowej, równocze"nie nale&y 
zastosowa' specjalistyczny opatrunek o#dzia$aniu przeciwdrobnoustrojowym, 
celem jest zatrzymanie rozwoju infekcji i#powrót do etapu 1, niezale&nie od 
tego, czy rany na etapie 2 s% ostre czy przewlek$e, zastosowanie sterylnego 
"rodka przeciwdrobnoustrojowego jest konieczne, aby przywróci' równowag! 
mikrobiologiczn% rany

etap 3 i#4: rana jest obj!ta procesem 
infekcyjnym, wyst!puj% objawy 
kliniczne, takie jak wzrost temperatury 
cia$a, zaczerwienienie wokó$ rany 
ze znacznie podwy&szon% ciep$ot%, 
ból, wysi!k ropny, charakterystyczny 
zapach, obrz!k

oprócz wolnych od drobnoustrojów lawaseptyków z#zawarto"ci% surfaktantów 
usuwaj%cych bio)lm i#substancji przeciwbakteryjnych nale&y wdro&y' miejscowe 
leczenie lekiem antyseptycznym oraz opatrunki specjalistyczne z#zawarto"ci% 
substancji przeciwbakteryjnej, a#tak&e antybiotykoterapi! ogólnoustrojow%
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tera peutycznych b%d* pro)laktycznych. Skala ta zo-
sta$a opracowana przez mi!dzynarodow% grup! eks-
pertów zajmuj%cych si! problematyk% leczenia ran. 
Za ran! zagro&on% infekcj% uznaje si! tak%, która ma 
predyspozycje do wyst%pienia zaka&enia. Ka&demu 
z#czynników ryzyka przypisano warto"' parame-
tryczn% (1, 2 lub 3). Je"li suma punktów przypisanych 
czynnikom ryzyka jest równa lub przekracza 3, rana 
zostaje uznana za zagro&on% infekcj% i#nale&y pod-
j%' stosowne dzia$ania terapeutyczne. Szczegó$owe 
informacje na temat oceny ryzyka infekcji przedsta-
wiono w#tabeli 4 [15, 20, 27].

Niektóre rany s% szczególnie zagro&one rozwojem 
infekcji z#powodu dzia$ania czynników endogennych, 
egzogennych, a#tak&e zwi%zanych z#uk$adem immuno-
logicznym. Szczegó$owa klasy)kacja powy&szych czyn-
ników zosta$a przedstawiona w#tabeli 5 [27]. 

W#przypadku ran zagro&onych infekcj% konieczne 
jest u&ycie produktów leczniczych dzia$aj%cych 

miejscowo z#zawarto"ci% surfaktantu i#substancji 
przeciwbakteryjnej oraz opatrunków specjalistycznych 

z#substancj% przeciwbakteryjn% lub bez substancji 
przeciwbakteryjnej.

Schemat post!powania w#leczeniu ran obj!tych za-
ka&eniem obejmuje:
t� opracowanie chirurgiczne lub mechaniczne oczysz-

czanie rany (gaziki, g%bki, skalpel, $y&eczki kostne, 
ultrad*wi!ki); indywidualnie mo&na rozwa&y' me-
tody enzymatyczne i#biologiczne,

t� miejscowe stosowanie  preparatów przeciwdrobno-
ustrojowych (nie antybiotyków!),

t� u&ycie opatrunków specjalistycznych, 
t� ewentualnie zastosowanie antybiotykoterapii ogól-

noustrojowej [15, 20].

KLINICZNE OBJAWY INFEKCJI RANY
Do klinicznych objawów infekcji ran nale&%: miejsco-

we zaczerwienienie, miejscowy ból, miejscowe zwi!k-
szenie ciep$oty cia$a, uszkodzenia tkanek, obrz!k oraz 
ropny wysi!k. Jednak w#przypadku ran przewlek$ych 
zmiany "wiadcz%ce o#pocz%tkowym stadium infekcji 
mog% si! ró&ni' od wy&ej wspomnianych. Zgodnie 
z#wytycznymi zaproponowanymi przez mi!dzynarodo-
wy zespó$ ekspertów (skala Delphi) do symptomów in-
fekcji ran przewlek$ych zaliczane s% dodatkowo: wysoki 
poziom bólu, zaburzenia procesu gojenia, zwi!kszony 

TABELA 4. Stopnie zagro&enia rany infekcj% (skala W.A.R.) [27]

Klasa 
ryzyka

Przyk,ady Punkty W.A.R. (punkty mog# 
by- sumowane, je%li czynników 
jest wi$cej ni& jeden)

I a) nabyte choroby immunosupresyjne (np. cukrzyca)
b) upo"ledzenia immunologiczne nabyte na skutek terapii (np. 

cyklosporynami, metotreksatem, glikokortykoidami lub przeciwcia$ami)
c) nowotwór lity
d) uogólnione zaburzenia hematologiczne
e) zaburzenia w#gojeniu rany pooperacyjnej skutkuj%ce nieplanowanym 

gojeniem wtórnym
f) rany potencjalnie ci!&ko skontaminowane okolicy odbytu czy narz%dów 

moczowo-p$ciowych
g) problemy higieniczne zwi%zane ze "rodowiskiem zawodowo-bytowym
h) wiek powy&ej 80 lat
i) rana niegoj%ca si! d$u&ej ni& rok
j) rozmiar rany przekraczaj%cy 10 cm2

k) rany przewlek$e (niezale&nie od etiologii) o#g$!boko"ci < 1,5 cm
l) przed$u&enie hospitalizacji > 3 tygodni

ka&dy z#wymienionych 
czynników ryzyka to 1 punkt

II a) ci!&kie nabyte upo"ledzenie odporno"ci (np. infekcja HIV)
b) ci!&ko skontaminowane rany ostre
c) uk%szenia, rany k$ute, postrzelenia, o#g$!boko"ci 1,5–3,5 cm

ka&dy z#wymienionych 
czynników ryzyka to 2 punkty

III a) oparzenia obejmuj%ce > 15% powierzchni cia$a
b) rany pozostaj%ce w#bezpo"rednim kontakcie z#narz%dami lub strukturami 

pe$ni%cymi okre"lone funkcje (np. stawami) oraz rany zawieraj%ce cia$o 
obce

c) ci!&kie wrodzone upo"ledzenia odporno"ci, takie jak 
agammaglobulinemia

d) uk%szenia, rany k$ute oraz postrza$y, g$!bsze ni& 3,5 cm

ka&dy z#wymienionych 
czynników ryzyka to 3 punkty
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wysi!k, uszkodzenie tkanek przyrannych oraz przykry 
zapach wydobywaj%cy si! z#rany. Wed$ug niektórych 
*róde$ do objawów infekcji mo&na zaliczy' równie& 
odbarwienie (zmian! koloru tkanek), „krucho"'” ($a-
twe krwawienie) ziarniny, pogorszenie si! stanu rany 
w#wyniku tzw. tworzenia si! kieszeni (pocketing) oraz 
powstawania ognisk rozpadu tkankowego (breakdown). 
Obecno"' tego rodzaju zmian mo&e "wiadczy' o#to-
cz%cej si! infekcji. Potwierdzenie tego stanu wymaga 
jednak wykonania badania mikrobiologicznego [19, 
28]. Ponadto objawy mog% si! ró&ni' w#zale&no"ci od 
charakteru rany oraz stopnia infekcji.

Post!powanie w#przypadku rozpoznania infekcji w#ranie 
obejmuje:
t� opracowanie chirurgiczne, mechaniczne oczyszczanie 

dna rany,
t� miejscowe stosowanie preparatów odka&aj%cych (nie 

antybiotyków!),
t� stosowanie opatrunków specjalistycznych 

z#zawarto"ci% substancji przeciwbakteryjnej, 
t� ewentualne zastosowanie antybiotykoterapii 

ogólnoustrojowej. 
W#celu potwierdzenia zaka&enia nale&y wykona' badanie 
mikrobiologiczne.
Je"li zastosowano antybiotykoterapi! empiryczn%, terapia 
powinna by' zmieniona po wykonaniu antybiogramu, zgod-
nie z#jego wynikami (je&eli nie ma post!pu gojenia rany).
Je"li bioptat zosta$ pobrany u#pacjenta, który wcze"niej 
by$ poddany antybiotykoterapii ogólnoustrojowej, 
oceniaj%c punkty ryzyka, trzeba kierowa' si! wirulencj% 
drobnoustrojów, a#nie ich mianem. W#zale&no"ci od stanu 
mikrobiologicznego rany nale&y podj%' odpowiednie 
dzia$anie pro)laktyczne b%d* terapeutyczne. 

Na rycinie 2 przedstawiono schemat post!powa-
nia z#ran%. W#sytuacji pogorszenia stanu rany, która 
nie wykazywa$a infekcji (oznakowane na rycinie jako 
2A) lub która uleg$a pogorszeniu (oznakowane na 
rycinie jako 2C), nale&y ponownie dokona' oceny 
klinicznej m.in przy u&yciu skali W.A.R. Je&eli suma 
punktów wynosi < 3, nale&y post!powa' zgodnie 
z#algorytmem (3B), je&eli natomiast wynik w#skali 
W.A.R. wynosi > 3, nale&y post!powa' zgodnie z#al-
gorytmem oznakowanym na rycinie jako 3C. W#tym 
wypadku w#ranach zaka&onych oprócz dostosowane-
go do rany produktu zawieraj%cego surfaktant i#doda-
tek substancji przeciwbakteryjnej nale&y dodatkowo 
zgodnie z#zaleceniami konsensusu Kramera i#wsp. 
zastosowa' jedn% z#substancji antyseptycznych (di-
chlorowodorek oktenidyny, poliheksanid, zwi%zki na 
bazie podchlorynów) w#celu skutecznego zwalczenia 
miejscowego zaka&enia. Rekomenduje si! tak&e u&y-
cie opatrunków specjalistycznych dostosowanych do 
potrzeb rany, zawieraj%cych substancj! przeciwbak-
teryjn% [20].

W#ranie zagro&onej infekcj% stosuje si! produkty 
z#zawarto"ci% surfaktantu i#substancji przeciwbakteryjnej 

w#celu oczyszczania i#usuni!cia bio)lmu oraz 
opatrunki specjalistyczne z#dodatkiem substancji 

przeciwbakteryjnej.
W#ranie zaka&onej oprócz produktów s$u&%cych do 

oczyszczania i#usuni!cia bio)lmu stosuje si! preparaty 
odka&aj%ce oraz opatrunki specjalistyczne z#dodatkiem 

substancji przeciwbakteryjnej.

TABELA 5. Klasy)kacja czynników zwi!kszaj%cych ryzyko infekcji rany [15, 21, 27]

Czynniki zwi$kszaj#ce ryzyko infekcji rany

Czynniki endogenne i"immunologiczne Czynniki egzogenne i"niezwi#zane z"uk,adem 
immunologicznym

t� wrodzone niedobory odporno"ci
t� nabyte niedobory odporno"ci
t� cukrzyca
t� podesz$y wiek
t� wczesny okres &ycia (wcze"niaki, niemowl!ta, ma$e 

dzieci)
t� choroby przewlek$e 
t� niedo&ywienie, oty$o"' 

t� silnie zanieczyszczone rany (postrza$owe, k%sane, 
urazowe)

t� cia$a obce in situ
t� rany pooperacyjne po zabiegach 
t� warunki wysokiej ekspozycji na drobnoustroje
t� specy)czna patogenno"' i#wirulencja drobnoustrojów
t� zagro&enie uwarunkowane lokalizacj%
t� zagro&enia "rodowiskowe (np. zawodowe
t�  i#wynikaj%ce z#trybu &ycia)
t� niezdrowy styl &ycia, u&ywki 
t� czynniki psychosocjalne – hospitalizacja, pobyt w#domu 

opieki 
t� z$e standardy opieki i#leczenia ran
t� leki (glikokortykoidy, insulina, leki cytostatyczne oraz 

terapia immunosupresyjna)
t� rany oparzeniowe
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W#zale&no"ci od stadium zaka&enia obok odpowiedniego 
leczenia miejscowego (leki odka&aj%ce, opatrunki 

zawieraj%ce substancje przeciwbakteryjne) konieczne 
mo&e by' wprowadzenie antybiotykoterapii 

ogólnoustrojowej [15, 16].

Nale&y zachowa' szczególn% ostro&no"' u#pacjentów 
z#cukrzyc%, chorobami o#pod$o&u autoimmunologicznym, 

niedotlenieniem lub z$% perfuzj% tkanek oraz w#stanie 
immunosupresji.

SCHEMAT POST!POWANIA W"LECZENIU RAN 
PRZEWLEK)YCH . STRATEGIA TIME

Podstaw% procesu terapeutycznego jest w$a"ciwe 
opracowanie i#leczenie miejscowe rany zgodnie ze stra-
tegi% okre"lan% akronimem TIME. Zosta$a ona wprowa-
dzona przez grup! ekspertów Europejskiego Towarzy-
stwa Leczenia Ran i#stanowi zbiór zasad obejmuj%cych: 
T (tissue debridement) – ocen! stanu rany i#jej oczysz-
czenie, I#(infection and in!ammation control) – kontrol! 
infekcji i#rozwoju procesu zapalnego, M (moisture balan-

RYC. 2. Schemat post!powania z#ran%

Rana/owrzodzenie

1. Ocena kliniczna ran wg skali W.A.R.

2. Rana niezagro&ona infekcj%

2A. Kontrola stanu rany 3A. Wykonaj diagnostyk! mikrobiologiczn%

Opatrunek specjalistyczny bez 
substancji przeciwbakteryjnej

Opatrunek specjalistyczny z#zawarto"ci% substancji przeciwbakteryjnej

2B. Rana nie uleg$a 
pogorszeniu

Rana 
powierzchowna/

ma$a

Rana 
powierzchowna/

ma$a

Oczyszczanie, 
przemywanie, 
lawaseptyka 

z#zastosowaniem 
produktów 

zawieraj%cych 
surfaktanty 

+ substancja 
przeciwbakte-

ryjna i/lub
chirurgiczne,

)zyczne
oczyszczanie

Rana 
powierzchowna/

ma$a

Oczyszczanie, 
przemywanie, 

usuwanie bio)l-
mu z#zastosowa-
niem produktów 

zawieraj%cych 
surfaktanty + 

substancja prze-
ciwbakteryjna  

– u&ycie  
powierzchniowo 

gazika  
ze "rodkiem  

odka&aj%cym

Produkt 
z#zawarto"ci% 
surfaktantu  

do oczyszczania  
rany

Produkt  
zawieraj%cy  
surfaktant  

z#dodatkiem  
substancji  
przeciw- 

bakteryjnej

2C. Rana uleg$a 
pogorszeniu

Rana rozleg$a/
g$!boka

Rana rozleg$a/
g$!boka

Oczyszczanie, 
przemywanie, 

usuwanie  
bio)lmu  

z#zastosowaniem 
produktów 

zawieraj%cych 
surfaktanty + 

substancja  
przeciwdrobno-

ustrojowa

Rana rozleg$a/
g$!boka

Oczyszczanie, 
przemywanie, 

usuwanie bio)l-
mu z#zastosowa-
niem produktów 

zawieraj%cych 
surfaktanty + 

substancja  
przeciwdrobno-

ustrojowa

3. Rana zagro&ona infekcj%

3B. Miano bakteryjne < 105

4. Rana zaka&ona

3C. Miano bakteryjne > 105

Rana zagojona

W.A.R. < 3 W.A.R. > 3
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ce) – utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotno"ci 
w#ranie, E (edges, epidermization stimulation) – ochron! 
brzegów rany oraz stymulacj! naskórkowania. Poszcze-
gólne sk$adowe strategii TIME powinny by' stosowane 
równocze"nie niezale&nie od procesu gojenia, ze szcze-
gólnym naciskiem na ten element, który w#danym mo-
mencie stanowi najwi!kszy problem [19].

Zgodnie z#t% strategi% przygotowanie rany (T – tissue 
debridement) polega na jej w$a"ciwym opracowaniu, co 
pozwala na utrzymanie czystego "rodowiska rany, a#tym 
samym zwi!ksza skuteczno"' terapii miejscowej. Tkanki 
martwicze oraz zmienione zapalnie, w$óknik i#bio)lm za-
burzaj% naturalny proces gojenia. Dlatego ich usuni!cie 
jest bardzo istotnym elementem leczenia miejscowego. 
Ponadto procedura oczyszczania zmniejsza ryzyko roz-
przestrzeniania si! infekcji. Etap ten najcz!"ciej polega 
na chirurgicznym opracowaniu rany [19], jednak istnieje 
wiele alternatywnych metod, których zastosowanie wy-
maga wcze"niejszego uzgodnienia z#zespo$em interdy-
scyplinarnym, w#sk$ad którego powinien wchodzi' do-
"wiadczony chirurg. Innym wa&nym aspektem leczenia 
ran jest kontrola zaka&enia i#zapalenia (I#– infection and 
in!ammation control). Pomocne s% leki i#"rodki odka&a-
j%ce, które stosuje si! zarówno w#pro)laktyce, jak i#le-
czeniu zaka&enia, cz!sto w#po$%czeniu ze specjalistycz-
nym opatrunkiem zawieraj%cym substancje o#dzia$aniu 
przeciwdrobnoustrojowym. Jest to wa&ne uzupe$nienie 
etapu oczyszczania rany, poniewa& jednoczesne u&ycie 
leków odka&aj%cych ogranicza rozwój bio)lmu bakte-
ryjnego. Aby proces gojenia przebiega$ prawid$owo, 
istotne jest zapewnienie odpowiedniej wilgotno"ci 
(M – moisture balance), co umo&liwia kontrol! wysi!ku 
oraz ochron! rany przed wysuszeniem lub maceracj%, 
a#jednocze"nie pozwala na zachowanie równowagi en-
zymatycznej oraz ograniczenie bólu. W#celu utrzymania 
optymalnej wilgotno"ci zalecane s% ró&norodne "rodki 
dzia$aj%ce miejscowo, np. hydro&ele b%d* terapia podci-
"nieniowa (negative pressure wound therapy – NPWT). 
Ostatnim wa&nym elementem leczenia jest piel!gnacja 
skóry otaczaj%cej ran!, co pozwala na pobudzenie pro-
cesu naskórkowania (E – edges, epidermization stimu-
lation). Odpowiednio prowadzone zabiegi higieniczne 
umo&liwiaj% wzmocnienie bariery ochronnej skóry oraz 
usuni!cie zanieczyszcze(. Wa&nym elementem leczenia 
ran przewlek$ych jest utrzymanie odpowiedniej kondy-
cji skóry otaczaj%cej ran!. Istnieje du&o czynników, które 
mog% prowadzi' do maceracji naskórka, co sprzyja roz-
wojowi infekcji, a#w#konsekwencji powi!kszeniu si! rany. 
Dlatego niezwykle istotna jest odpowiednia piel!gna-

cja skóry otaczaj%cej ran! oraz stosowanie preparatów 
niewykazuj%cych dzia$ania dra&ni%cego i#uczulaj%cego. 
Z#tego powodu nale&y unika' alergenów kontaktowych, 
np. mleczanu etakrydyny czy balsamu peruwia(skiego 
[16, 19].

Metody oczyszczania ran (T – tissue debridement)
Chirurgiczne oczyszczanie (debridement) charakte-

ryzuje si! najwy&sz% skuteczno"ci% w#usuwaniu mar-
twicy oraz redukcji bio)lmu. Metoda ta jest stosunko-
wo prosta, jednak niesie ze sob% ryzyko zwi!kszonego 
krwawienia, a#tak&e mo&e wi%za' si! z#wysokim pozio-
mem bólu. Mimo &e jest to najbardziej agresywny spo-
sób opracowywania rany, stosuje si! go powszechnie 
w#ranach urazowych (ci!tych, k$utych i#szarpanych) 
oraz ranach zaka&onych, np. w#zespole stopy cukrzy-
cowej. Nale&y pami!ta', &e metoda ta nie mo&e by' 
stosowana w#przypadku piodermii zgorzelinowej, gdy& 
uraz mechaniczny powoduje progresj! choroby. Warto 
jednak podkre"li', &e w#trakcie tej procedury usuwane 
s% równie& okoliczne zdrowe tkanki. W"ród dost!pnych 
metod mechanicznego oczyszczania rany coraz wi!k-
sz% popularno"' zyskuj% g%bki poliuretanowe w#po$%-
czeniu z#lawaseptykami z#zawarto"ci% surfaktantu oraz 
opatrunki mono)lamentowe, których zastosowanie jest 
mniej bolesne dla pacjenta ni& oczyszczenie chirurgicz-
ne [29, 30].

Niekiedy oczyszczanie chirurgiczne stosuje si! 
jednocze"nie z#nekrektomi% enzymatyczn%. W#proce-
sie tym wykorzystuje si! preparaty zawieraj%ce enzy-
my proteolityczne, które up$ynniaj% tkanki martwicze  
(np. kolagenaza). Metoda ta jest polecana zw$aszcza 
w#przypadku ma$ych, g$!bokich ran oparzeniowych 
leczonych w#warunkach ambulatoryjnych. Jej g$ówn% 
wad% jest stosunkowo wysoki koszt oraz mo&liwo"' 
zastosowania jedynie na ograniczon% powierzchni! 
[30, 31]. Preparatów enzymatycznych nie wolno $%czy' 
z#opatrunkami zawieraj%cymi detergenty oraz metale 
(srebro lub jod), które hamuj% dzia$anie enzymów.

Kolejn% metod% wykorzystywan% w#procesie oczysz-
czania rany jest biochirurgia za pomoc% larwoterapii. 
To biologiczne oczyszczanie rany przy u&yciu larw 
Lucilia sericata, które wydzielaj% enzymy powoduj%ce 
rozpuszczanie tkanek martwiczych oraz usuni!cie kolo-
nizuj%cych je mikroorganizmów. Jest to metoda wysoce 
selektywna – w#trakcie tej procedury tkanki zdrowe po-
zostaj% w#stanie nieuszkodzonym. Wykorzystuje si! j% 
przede wszystkim w#oczyszczaniu ran w#zespole stopy 
cukrzycowej, a#co najwa&niejsze – mo&e by' stosowa-
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na równolegle z#preparatami o#dzia$aniu antyseptycz-
nym. Jej ograniczeniem jest l!k i#psychologiczny opór 
pacjentów, a#tak&e stosunkowo wysoka cena [16, 32]. 
Dobr% alternatyw% dla chirurgicznego oczyszczania ran 
i#larwoterapii s% ultrad*wi!ki o#niskiej cz!stotliwo"ci, 
które pozwalaj% na oczyszczenie w$óknika oraz reduk-
cj! bio)lmu w#dnie rany.

Prawid$owo goj%ca si! rana mo&e równie& zosta' 
oczyszczona samoistnie w#wyniku autolizy. Jest to pro-
ces naturalny b!d%cy efektem aktywno"ci enzymów 
proteolitycznych oraz fagocytów, który mo&e by' wspo-
magany poprzez utrzymanie wilgotnego "rodowiska 
rany. Mog% w#tym pomóc niektóre opatrunki aktywne, 
np. hydro&ele czy hydrokoloidy. Dobór odpowiedniej 
metody oczyszczania rany jest niezwykle istotny dla 
prawid$owego procesu gojenia i#zapewnia w$a"ciwe 
przygotowanie uszkodzonych tkanek do dalszego le-
czenia.

Lawaseptyki – produkty stosowane w#oczyszczaniu ran 
Do klasycznych lawaseptyków zaliczamy sól fizjo-

logiczn% oraz roztwór Ringera, jednak wed$ug naj-
nowszych bada( 0,9% NaCl mo&e powodowa' wzrost 
proliferacji komórek mezotelialnych, zaburzenia uk$adu 
)brynolizy oraz spadek aktywno"ci IL-6, a#tym samym 
wp$ywa' niekorzystnie na regeneracj! tkanek [15, 33]. 
Stosowanie lawaseptyków jest równie& uzupe$nieniem 
kompleksowego procesu oczyszczania. U&ywa si! ich do 
wyp$ukiwania rany, a#je&eli jest to konieczne, równie& do 
zwil&enia opatrunku, w#szczególno"ci w#celu destabiliza-
cji struktury bio)lmu, zw$aszcza w#ranach przewlek$ych. 

Idealny lawaseptyk powinien zawiera' surfaktant 
– substancj! obni&aj%c% napi!cie powierzchniowe 
w#ranie, co pozwala na destabilizacj! bio)lmu. Do naj-
skuteczniejszych surfaktantów zaliczamy betain!, etylo- 
heksylogliceryn! (oxadermol) i#poloksamer. Ponadto 
lawaseptyk powinien wykazywa' si! nisk% cytotoksycz-
no"ci% oraz brakiem negatywnego wp$ywu na proces 
gojenia. Powinien równie& wykazywa' przed$u&one 
dzia$anie, nie wchodzi' w#interakcje z#substancjami za-
wartymi w#opatrunkach oraz nie powodowa' dolegli-
wo"ci bólowych w#trakcie aplikacji. Wa&n% w$a"ciwo"ci% 
jest równie& brak rozk$adu pod wp$ywem pH rany oraz 
obci%&e( bia$kowych. Obecnie powszechnie wykorzy-
stuje si! lawaseptyki, które zawieraj% dodatek substan-
cji przeciwdrobnoustrojowej (np. dichlorowodorek ok-
tenidyny, poliheksanidyna, podchloryny). Warto jednak 
podkre"li', &e substancje te powinny charakteryzowa' 
si! szerokim spektrum aktywno"ci, dobr% penetracj% 

przez struktury bio)lmowe, a#tak&e nie mog% induko-
wa' rozwoju oporno"ci bakterii. 

Po$%czenie surfaktantów oraz substancji prze-
ciwdrobnoustrojowych wspomaga proces oczyszcza-
nia rany oraz zapewnia dzia$anie antyseptyczne [15, 16].

Obecnie w#lawaseptyce ran przewlek$ych prefero-
wanymi preparatami s% 0,05% roztwory oktenidyny + 
ethyloheksylogliceryna (oxadermol) lub poliheksanid 
w#po$%czeniu z#betain%, p$ynem Ringera lub poloksa-
merem oraz podchloryny (które nie zawieraj% surfak-
tantów). Preparaty te s% dost!pne w#postaci p$ukanek 
do przemywania (lawaseptyki) oraz w#postaci &elu [20]. 

Terapia podci"nieniowa  
(negative pressure wound therapy – NPWT)

Terapia podci"nieniowa nie wykazuje &adnego 
bezpo"redniego dzia$ania przeciwdrobnoustrojowe-
go. Dlatego stosowanie NPWT w#po$%czeniu z#p$yna-
mi zawieraj%cymi substancje antybakteryjne zgodnie 
z#wytycznymi European Wound Management Associa-
tion (EWMA) – nazywane NPWTi – jest coraz cz!"ciej 
wykorzystywane jako obiecuj%ca metoda leczenia ran 
z#du&ym obci%&eniem biologicznym. G$ówn% zalet% 
NPWT jest pobudzenie perfuzji tkanek oraz procesu 
granulacji, jednak samo leczenie podci"nieniem nie 
dzia$a bakteriobójczo, a#wi!c mo&e nie by' wystarcza-
j%ce w#przypadku ran obj!tych infekcj%. Liczne badania 
wskazuj%, &e zastosowanie NPWTi wraz z#u&yciem roz-
tworów antyseptycznych przynosi dodatkowe korzy"ci 
i#wspomaga proces leczenia. Wed$ug obowi%zuj%cych 
wytycznych EWMA w#NPWTi dopuszczalne jest sto-
sowanie wielu substancji, zarówno lawaseptyków, jak 
i#antyseptyków (m.in. 0,9% NaCl, oktenidyny, polihek-
sanidyny, roztworów zawieraj%cych kwas octowy b%d* 
podchloryn). Nale&y jednak "ci"le przestrzega' zalece( 
dotycz%cych czasu trwania zabiegu oraz jego cz!sto"ci, 
co zapewnia bezpiecze(stwo i#skuteczno"' leczenia. 
W#przypadku antyseptyków zawieraj%cych oktenidyn! 
nale&y równie& uwzgl!dni' ryzyko wyst%pienia martwi-
cy aseptycznej w#razie zbyt d$ugiego kontaktu z#tkank%. 
Dlatego wa&ne jest, aby czas wprowadzania oktenidy-
ny (dwell time) wynosi$ maksymalnie 3 min. Zaleca si!, 
aby leczenie prowadzi' 4–8 dni przy 2 cyklach NPWTi 
dziennie [2].

Kontrola infekcji i"rozwoju procesu zapalnego  
(I"– infection and in!ammation control)

Preparaty stosowane w#walce z#zaka&eniem musz% 
by' sklasy)kowane jako produkty lecznicze (pharma-
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cological drugs – PD). W#praktyce na rynku dost!pne 
s% równie& wyroby medyczne (medical devices – MD). 
Ró&ni% si! one g$ównie mechanizmem dzia$ania. Pro-
dukty lecznicze dzia$aj% w#sposób farmakologiczny, 
metaboliczny i/lub immunologiczny, natomiast wyroby 
medyczne s$u&%ce do przemywania ran dzia$aj% jedynie 
w#sposób )zyczny. Oznacza to, &e w#zwalczaniu oznak 
infekcji stosujemy leki odka&aj%ce o#potwierdzonej 
skuteczno"ci przeciwdrobnoustrojowej w#okre"lonym 
czasie [20].

Wybieraj%c antyseptyk, nale&y zwróci' uwag! na jego 
kompatybilno"' chemiczn% z#u&ywanym opatrunkiem. 

W#leczeniu ran zagro&onych infekcj% oraz obj!tych 
procesem infekcyjnym mo&na u&ywa' równocze"nie 

produktów do przemywania rany z#dodatkiem 
surfaktantu i#substancji przeciwbakteryjnej i/lub 

antyseptyku oraz opatrunków z#zawarto"ci% srebra.

W#ranach z#cechami infekcji i#w#ranach zagro&onych 
infekcj% zawsze nale&y u&ywa' antyseptyku i#opatrunku 

z#zawarto"ci% substancji przeciwbakteryjnej.

Zgodnie z#rozporz%dzeniem Ministra Zdrowia 
(Dz.U. z#24.08.2005 r.) do grupy antyseptyków zalicza-
ne s%: „produkty lecznicze, w#tym produkty lecznicze 
weterynaryjne, które niszcz% drobnoustroje i#hamuj% 
ich wzrost oraz s% stosowane miejscowo na uszkodzo-
ne tkanki, w#szczególno"ci rany i#oparzenia, a#tak&e 
na skór! pacjenta przed zabiegami”. Dlatego nale&y 
zwróci' uwag! na kategori! rejestracyjn% produktu – 
zaleca si! stosowanie antyseptyków, które s% zakwa-
li)kowane jako produkty lecznicze, gdy& producent 
w#trakcie procesu ich rejestracji zobowi%zany jest do 

przedstawienia wyników bada( klinicznych, które 
potwierdzaj% skuteczno"' oraz bezpiecze(stwo ich 
stosowania [15].

Stosowanie leków odka&aj%cych jest zalecane za-
równo w#pro)laktyce zaka&e( oraz zapobieganiu ich 
nawrotom u#pacjentów z#grup ryzyka, jak i#w#procesie 
leczenia ran obj!tych infekcj%. Leki odka&aj%ce sto-
sowane w#leczeniu ran powinny charakteryzowa' si! 
szerokim spektrum dzia$ania przeciwdrobnoustrojo-
wego, obejmuj%cym bakterie Gram-dodatnie, Gram-
-ujemne, z#uwzgl!dnieniem szczepów opornych na 
antybiotyki (MRSA, vancomycin-resistant Enterococcus 
– VRE) oraz grzyby. Jednak równie istotnym czynni-
kiem warunkuj%cym prawid$owy proces gojenia jest 
niska cytotoksyczno"' antyseptyku. Pomocny w#wy-
borze odpowiedniego preparatu mo&e by' indeks 
biozgodno"ci (biocompatibility index – BI). Warto"'  
BI > 1 wskazuje, &e dany produkt ma szerokie spek-
trum dzia$ania wobec drobnoustrojów oraz niski po-
ziom cytotoksyczno"ci wobec )broblastów czy kera-
tynocytów, a#tym samym jego stosowanie nie wp$ywa 
negatywnie na proces gojenia (tab. 6). Wa&ne jest rów-
nie&, aby preparat antyseptyczny cechowa$ si! wyso-
kim stopniem penetracji przez struktury bio)lmu, nie 
indukowa$ narastania oporno"ci, a#tak&e nie powodo-
wa$ niezgodno"ci z#innymi substancjami zawartymi 
w#opatrunkach i#mia$ zdolno"' tzw. przed$u&onego 
dzia$ania (residua e"ect). 

Przed zastosowaniem %rodka antyseptycznego nale&y 
uwzgl$dni- poni&sze zasady:
t� Konieczne jest okre"lenie prawid$owego rozpoznania 

(tj. etiologi!) ka&dej przewlek$ej, niegoj%cej si! rany! 
Najlepszy antyseptyk oka&e si! nieskuteczny, je"li 
przyczyna zaka&enia nie b!dzie odpowiednio leczona.

t� Oczyszczenie i#opracowanie chirurgiczne ran 
(przewlek$ych) stanowi podstaw! post!powania. 
W#przeciwnym razie antyseptyki mog% by' 
nieskuteczne.

t� Leczenie ran nale&y prowadzi' zgodnie z#faz% gojenia, 
szczególnie w#przypadku stosowania opatrunków. 
Ka&da zmiana opatrunku powinna by' wykonywana 
dok$adnie i#zgodnie z#podstawowymi zasadami 
antyseptyki [20].

Sposoby post$powania z"ranami zaka&onymi
Wskazaniem do u&ycia leków odka&aj%cych miejsco-

wo jest pro)laktyka w#celu ochrony przed infekcj% w#ra-
nie u#pacjentów z#ranami oparzeniowymi, z#obni&on% 
odporno"ci%, z#ranami w#okolicach oko$oodbytniczych 
i#ze wspó$istniej%cymi chorobami podstawowymi.

TABELA 6. Wska*nik biokompatybilno"ci ró&nych antysepty-
ków [20]

Substancja Escherichia coli Staphylococcus 
aureus

OCT 1,7 2,1

PHMB 1,5 1,4

PVP-I#(roztwór wodny 
odnosz%cy si! do I2) 

0,9 1,0

CHD 0,7 0,7

triklosan 0,2 0,5

Ag-bia$ko (odnosz%cy 
si! do Ag+) 

0,2 0,1

Ag(I)-sulfadiazyna 
i#azotan srebra 

niemierzalne

OCT – oktenidyna, PHMB – poliheksanidyna, PVP-I#– powidon jodu, 
CHD – chlorheksydyna
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Antyseptyki (leki odka&aj%ce) stosuje si! do leczenia 
powierzchniowego ran, je"li to konieczne w#po$%czeniu 
z#opatrunkami specjalistycznymi z#dodatkiem substan-
cji antybakteryjnej. Je"li infekcji w#ranie towarzysz% ob-
jawy o#charakterze ogólnym, nale&y oprócz wdro&enia 
post!powania miejscowego w$%czy' antybiotyk poda-
wany ogólnoustrojowo (w#zale&no"ci od stanu rany).

Leczenie skojarzone stosuje si!, je&eli nast%pi pogor-
szenie stanu klinicznego rany lub s% wyk$adniki kliniczne 
i#laboratoryjne sugeruj%ce rozprzestrzenianie si! zaka&e-
nia. Je"li pacjent nie ma objawów uogólnienia, ale rany 
przewlek$e z#umiejscowionym zaka&eniem nie wykazuj% 
zmniejszenia objawów infekcji i#stanu zapalnego oraz 
gojenia, po 14 dniach stosowania leku odka&aj%cego 
wraz z#opatrunkami specjalistycznymi zawieraj%cymi 
substancje antybakteryjne nale&y zwery)kowa' stan pa-
cjenta i#rany, wys$a' próbki do analizy mikrobiologicznej 
i#rozwa&y' w$%czenie antybiotyku ogólnie.

Stosowanie antyseptyku nale&y przerwa':
t� kiedy ust%pi% objawy zaka&enia,
t� kiedy rana zaczyna si! goi',
t� kiedy pacjent do"wiadcza ubocznych efektów dzia-

$ania antyseptyku [15].

Antybiotyki do stosowania miejscowego powinny 
by' u&ywane w#leczeniu ran tylko w#szczególnych 

okoliczno"ciach przez do"wiadczonych klinicystów (np. 
gentamycyna w#postaci g%bki w#zaka&eniach w#zespole 

stopy cukrzycowej w#przypadku cech zapalenia ko"ci 
i#szpiku kostnego). Poza t% sytuacj% kliniczn% zgodnie 

z#zaleceniami International Working Group on the 
Diabetic Foot (IWGDF) preparaty zawieraj%ce antybiotyki 

do stosowania miejscowego nie s% rekomendowane 
w#leczeniu infekcji stopy cukrzycowej.

Równowaga wilgotno%ci w"ranie  
(M – moisture balance) 
Opatrunki aktywne stosowane wspomagaj%co w#leczeniu 
ran obj!tych procesem infekcji 

Zgodnie z#opracowaniami wielu ekspertów w#ra-
nach obj!tych procesem infekcji zalecane jest stoso-
wanie specjalistycznych opatrunków, które mog% do-
datkowo wspomaga' proces leczenia. Wskazane jest 
stosowanie ró&norodnych produktów zawieraj%cych 
substancje o#dzia$aniu przeciwdrobnoustrojowym, któ-
re jednocze"nie pozwol% na utrzymanie odpowiednie-
go poziomu wilgotno"ci rany i#chroni% jej brzegi przed 
maceracj%, a#tak&e wykazuj% aktywno"' przeciwbio-
)lmow%. Nie oznacza to jednak, &e w#fazie zaka&enia 
nie mo&na u&y' opatrunków aktywnych jednocze"nie 

z#opatrunkami nieposiadaj%cymi takich w$a"ciwo"ci,  
np. jako opatrunkami wtórnymi.

Algorytm zastosowania opatrunków u#pacjentów 
z#ranami z#ryzykiem zaka&enia i#zaka&onymi prezentu-
je tabela 7.

Opatrunki hydrow$ókniste maj% zdolno"' absorp-
cji wysi!ku, po czym ulegaj% przemianie w#spójny &el, 
dzi!ki czemu chroni% tkanki przed maceracj%. Pozwala 
to na dok$adne przyleganie do $o&yska rany i#umo&liwia 
utrzymanie wilgotnego "rodowiska, a#tym samym po-
budza proces oczyszczania autolitycznego i#zapewnia 
optymalne warunki dla gojenia si! rany. Ten rodzaj opa-
trunku przeznaczony jest do ran ze "rednim i#ob)tym 
wysi!kiem [15, 16].

Opatrunki hydrokoloidowe zasadniczo nie maj% 
w$a"ciwo"ci przeciwdrobnoustrojowych i#wskazane s% 
do ran suchych, bez cech zaka&enia, jednak poprzez 
up$ynnianie suchych tkanek martwiczych pozwalaj% 
cz!sto na odkrycie znajduj%cych si! pod nimi zaka&o-
nych mas martwicy wilgotnej.

Alternatyw% jest zastosowanie opatrunków pianko-
wych (poliuretanowych), które równie& charakteryzuje 
wysoka ch$onno"'. Zapewniaj% one optymalny poziom 
wilgotno"ci w#ranie, a#dodatkowo maj% w$a"ciwo"ci 
termoizolacyjne. Opatrunki piankowe s% szczególnie 
zalecane w#fazie oczyszczania rany oraz w#przypadku 
wyst!powania ob)tego wysi!ku. Mog% zawiera' jony 
srebra. Nie nale&y stosowa' ich jednocze"nie ze "rod-
kami zawieraj%cymi jodopowidon [15, 16].

Dobieraj%c typ opatrunku, nale&y uwzgl!dni' ilo"' 
wysi!ku w#ranie, poniewa& jego zadaniem jest rów-
nie& utrzymanie optymalnego poziomu wilgotno"ci. 
W#przypadku obfitego wysi!ku poza opatrunkiem 
o#w$a"ciwo"ciach przeciwdrobnoustrojowych nale&y 
zastosowa' opatrunek o#du&ej ch$onno"ci (tzw. super-
absorbent), który absorbuje wysi!k i#zmniejsza wtórne 
namna&anie si! bakterii w#$o&ysku rany.

Nale&y podkre"li' znaczenie nowoczesnej techno-
logii TLC (technologia lipidokoloidowa), która jest sto-
sowana zarówno w#opatrunkach bez substancji prze-
ciwdronoustrojowych, jak i#w#opatrunkach z#jonami 
srebra. Ostatnio dost!pne s% tak&e opatrunki zawiera-
j%ce macierz goj%c% TLC-NOSF, która w#kontakcie z#wy-
si!kiem z#rany ulega z&elowaniu i#skraca czas gojenia, 
hamuj%c szkodliwe dzia$anie metaloproteinaz macierzy 
pozakomórkowej.

W#ranach obj!tych procesem infekcji zalecane s% 
tak&e opatrunki w#postaci &elu zawieraj%ce oktenidy-
n! (OCT) lub poliheksanidyn! (PHMB). Preparaty te s% 
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rekomendowane do stosowania w#ranach suchych, 
z#ma$ym i#"rednim wysi!kiem. Pozwalaj% one na za-
chowanie optymalnie wilgotnego "rodowiska, ponie-

wa& w#sytuacji pojawienia si! wysi!ku poch$aniaj% go, 
przechodz%c w#posta' p$ynn%, natomiast w#przypadku 
ran suchych zapewniaj% odpowiednie nawil&enie [15]. 

TABELA 7. Proponowany schemat zastosowania opatrunków aktywnych (w#poszczególnych obszarach rany cechy stanu zapal-
nego mog% by' ró&nie nasilone, ponadto dany typ opatrunku inaczej zachowuje si! w#przypadku ran o#ró&nej etiologii, z#tego 
powodu przyporz%dkowanie danego typu opatrunku do cech stanu zapalnego w#ranie jest orientacyjne)

Rodzaj opatrunku Rana z"cechami 
infekcji

Rana z"ryzykiem 
infekcji

Rana bez cech 
infekcji

b$ony poliuretanowe (folie) +

siatkowe + + +

hydrokoloidowe +

&elowe +

&ele hydrokoloidowe +

hydropolimery +

hydrow$ókniste z#zawarto"ci% karboksymetylocelulozy 
sodowej

+ + +

w$ókienne, w$óknikowe + + +

hydroaktywne z#mechanizmem p$ucz%co-absorpcyjnym + + +

poliakrylanowe +/– + +

lipidokoloidowe (TLC) + + +

piankowe + + +

superabsorbenty + + +

kolagenowe +

biopolimerowe +

opatrunki zawieraj#ce dodatek substancji przeciwdrobnoustrojowych

jony srebra + +

srebro nanokrystaliczne + +

poliheksanidyna + +

dichlorowodorek oktenidyny + +

jodopowidon + +

chlorheksydyna + +

opatrunki zawieraj#ce dodatek substancji wi#&#cych bakterie

chlorek dialkilokarbamoilu + + +/–

opatrunki zawieraj#ce dodatek substancji poch,aniaj#cych przykry zapach

w!giel aktywowany + + +/–

opatrunki zawieraj#ce dodatkowe warstwy

z#warstw% TLC-NOS + + +

z#warstw% silikonow% + + +

z#warstw% hydro&elow% +

z#dodatkiem cynku + +

z#dodatkiem kalaminy + +

z#emulsj% kseroformu + +
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Dost!pne s% te& opatrunki zawieraj%ce jodopowidon, 
szczególnie polecane w#sytuacji zaka&onych ran nie-
dokrwiennych w#okresie oczekiwania na zabiegi rewa-
skularyzacyjne.

W# przypadku stosowania innych preparatów 
o#dzia$aniu antyseptycznym zawsze nale&y wzi%' pod 
uwag! potencjalne interakcje pomi!dzy opatrunkiem 
a#substancj% przeciwdrobnoustrojow%. Po aplikacji 
opatrunek powinien dobrze wype$nia' $o&ysko rany, 
co pozwala na jej izolacj! od "rodowiska zewn!trzne-
go. Niekiedy jednak mo&e to powodowa' trudno"ci 
w#zmianie opatrunku, dlatego zaleca si! nas%czenie 
go roztworem lawaseptyku w#celu ograniczenia doleg-
liwo"ci bólowych [15, 16].

Ochrona brzegów rany oraz stymulacja naskórkowania  
(E – edges, epidermization stimulation) 

Ochrona i#dba$o"' o#brzegi rany przewlek$ej, a#tak-
&e stymulacja naskórkowania pobudzaj% gojenie si! 
rany. Nale&y zwraca' uwag! na utrzymanie odpowied-
niej wilgotno"ci w#ranie i#stymulacj! naskórkowania 
– dost!pne s% specjalne produkty maj%ce w#sk$adzie 
para)n!, substancje pobudzaj%ce naskórkowanie, wy-
kazuj%ce dzia$anie przeciwzapalne, np. bisabolol, wy-
ci%gi ro"linne, )tokolagen. Do zapewnienia optymal-
nego "rodowiska dla brzegów rany rekomendowane 
jest u&ywanie opatrunków specjalistycznych, takich 
jak poliuretany, hydrokoloidowych, poch$aniaj%cych 
nadmierne ilo"ci wysi!ku, co chroni brzegi rany przed 
maceracj% i#nadka&eniem. Dobór substancji ochronnej 
i#przyspieszaj%cej naskórkowanie musi by' uzale&niony 
od fazy gojenia rany. Nale&y równie& bardzo dok$adnie 
zapozna' si! z#opisem produktu w#celu stwierdzenia, 
w#jakiej fazie rany jest rekomendowany.

Nieprawid$owe leczenie ran mo&e prowadzi' do 
maceracji skóry otaczaj%cej owrzodzenie, powstania 
wyprysku alergicznego lub z#podra&nienia oraz infekcji 
bakteryjnej lub grzybiczej skóry otaczaj%cej ran!. Aby 
temu zapobiec, w#piel!gnacji skóry wokó$ rany zaleca 
si! stosowanie preparatów myj%cych niewykazuj%cych 
dzia$ania dra&ni%cego, o#lekko kwa"nym pH, nawil&anie 
skóry preparatami hipoalergicznymi przeznaczonymi 
do skóry wra&liwej oraz ochron! skóry wokó$ rany ma-
"ciami oboj!tnymi o#w$a"ciwo"ciach hydrofobowych, 
np. wazelin%. W#przypadku stwierdzenia zaostrzenia si! 
wyprysku mo&liwe jest równie& krótkotrwa$e stosowa-
nie kremów z#kortykosteroidami oraz leków przeciwhi-
staminowych. W#przypadku braku poprawy konieczna 
jest jednak konsultacja dermatologiczna oraz wykona-

nie testów alergicznych w#celu wykluczenia czynnika 
powoduj%cego alergi! kontaktow% [16]. Cz!stymi aler-
genami kontaktowymi w#przypadku ran przewlek$ych 
s%: balsam peruwia(ski, antybiotyki stosowane miej-
scowo, Rivanol, anestezyna, kit pszczeli oraz pochod-
ne gum. Ten ostatni alergen jest istotny w#przypadku 
stosowania banda&y do kompresjoterapii, dlatego 
tak wa&ne jest stosowanie podk$adek lub wy"ció$ek 
ochronnych przed ich zastosowaniem.

PRZEGL*D SUBSTANCJI O"DZIA)ANIU 
PRZECIWDROBNOUSTROJOWYM 

Dost!pne aktualnie "rodki o#dzia$aniu antysep-
tycznym mog% by' stosowane samodzielnie b%d* 
w#po$%czeniu ze zwi%zkami zmniejszaj%cymi napi!cie 
powierzchniowe, tzw. surfaktantami, co dodatkowo 
u$atwia proces oczyszczenia ran. Wybór preparatu 
o#dzia$aniu antyseptycznym w#du&ym stopniu zale&y 
od stanu klinicznego i#rodzaju rany. Stosuj%c dany pro-
dukt, zawsze nale&y przestrzega' zalece( producenta 
oraz potencjalnych specjalnych "rodków ostro&no"ci, 
gdy& ka&dy preparat stosowany niezgodnie z#przezna-
czeniem mo&e niekorzystnie wp$ywa' na organizm.

W#niniejszym opracowaniu nie dokonano opisu an-
tybiotyków stosowanych w#leczeniu ran przewlek$ych, 
skupiono si! jedynie na ich leczeniu miejscowym.

Zgodnie z#aktualnymi wymaganiami Farmakopei 
Polskiej i#Farmakopei Europejskiej wszelkie "rodki apli-
kowane bezpo"rednio na rany g$!bokie oraz obejmu-
j%ce du&% powierzchni! skóry powinny by' stosowane 
jedynie w#postaci sterylnych produktów.

Poni&ej prezentujemy cechy najcz!"ciej stosowa-
nych substancji antyseptycznych. W#tabeli 8 znajduje 
si! zestawienie dost!pnych w#Polsce substancji prze-
ciwdrobnoustrojowych, natomiast w#tabeli 9 zebrano 
wskazania do zastosowania poszczególnych substancji 
antyseptycznych w#ró&nych sytuacjach klinicznych.

Dichlorowodorek oktenidyny
Dichlorowodorek oktenidyny jest substancj% katio-

nowo czynn% wykorzystywan% zarówno w#wyrobach 
medycznych do irygacji rany, jak i#lekach odka&aj%cych. 
Jej mechanizm dzia$ania polega na#$%czeniu si! z#ujem-
nie na$adowanymi kwasami t$uszczowymi zewn!trz-
nych pow$ok komórkowych bakterii oraz grzybów, co 
prowadzi do ich uszkodzenia i#w#efekcie "mierci drob-
noustrojów. Spektrum dzia$ania oktenidyny jest bardzo 
szerokie i#obejmuje: bakteryjne formy wegetatywne, 
bakterie Gram-ujemne, Gram-dodatnie (w#tym MRSA, 
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TABELA 9. Wskazania do zastosowania poszczególnych substancji antyseptycznych w#ró&nych sytuacjach klinicznych (na pod-
stawie [20, 23, 39])

Wskazanie Substancja antybakteryjna 

I"wybór II wybór

krytycznie skolonizowane rany, rany zagro&one 
infekcj%

PHMB (0,02%, 0,04%, 0,1%)  
OCT 0,05%

OCT/PE, podchloryn, srebro

oparzenia PHMB, OCT (0,05%) OCT/PE, podchloryn

rany k%sane, k$ute i#postrza$owe PVP-I# podchloryn

rany skolonizowane przez MDRO lub zaka&one OCT/PE (0,1 %) OCT 0,05%, PHMB, srebro

pro)laktyka SSI OCT/PE –

dekontaminacja ran ostrych i#przewlek$ych podchloryn, PHMB – 

p$ukanie jamy otrzewnej podchloryny –

ryzyko ekspozycji OUN podchloryny PVP-I

rany bez drena&u podchloryny –

TABELA 8. Zestawienie substancji antyseptycznych stosowanych do leczenia ran w#Polsce 

Nazwa substancji 
przeciwdrobnoustrojowej

St$&enie Posta- Nazwy preparatów handlowych 
dost$pnych w"Polsce

dichlorowodorek oktenidyny + 
fenoksyetanol (PE)

0,1% p$yn Octenisept

0,1% aerozol do dezynfekcji 
skóry 

MaxiSeptic

0,1% aerozol do dezynfekcji 
skóry 

Oktaseptal

0,1% aerozol do dezynfekcji 
skóry 

Linoseptic

0,1% &el Linoseptic

dichlorowodorek oktenidyny + 
etyloheksylogliceryna (oxadermol) 

0,05% p$yn Octenilin

dichlorowodorek oktenidyny + 
hydroksyetyloceluloza

0,05% &el Octenilin

poliheksanid + p$yn Ringera 0,02% p$yn Lavanid
Lavanid0,04%

poliheksanid + betaina 0,1% p$yn Prontosan®

0,1% &el Prontosan®

poliheksanid + poloksamer 0,1% p$yn Sutrisept

0,1% &el Strusiptet

PVP-jod 7,5% p$yn Braunol®

10% ma"' Braunovidon

PVP-jod 10% p$yn Betadine

100 mg/g ma"' Betadine

produkty na bazie podchlorynu 0,004% p$yn Microdacyn60® Wound Care

0,006% &el Microdacyn®Hydrogel 

0.005% p$yn Granudacyn®

0,004% &el Granulacyn®

0,03% &el Aqvitox®D

0,03% p$yn Aqvitox®
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ORSA, VRSA, VRE), grzyby, wirusy oraz pierwotniaki. Co 
wi!cej, substancja ta charakteryzuje si! dobr% pene-
tracj% przez struktury bio)lmu. Oktenidyna wykazuje 
skuteczno"' wobec bio)lmu wytworzonego przez pa-
togeny cz!sto infekuj%ce rany, takie jak Pseudomonas 
aeruginosa i#Staphylococcus aureus (równie& MRSA), 
a#tak&e hamuje formowanie bio)lmu przez Acinetobac-
ter baumannii, w#tym szczepy wielolekooporne (mul-
tidrug-resistance – MDR) [15, 16].

Oktenidyna nie wykazuje dzia$ania genotoksycz-
nego oraz kancerogennego, a#jednocze"nie ma niski 
potencja$ cytotoksyczny wobec komórek gospodarza. 
Niekiedy stosuje si! równie& mieszanin! ró&nych sub-
stancji, co pozwala na rozszerzenie spektrum dzia$ania 
oraz znaczne zwi!kszenie efektywno"ci leczenia [15, 16, 
20]. W#produktach leczniczych o#dzia$aniu antyseptycz-
nym stosowanych w#leczeniu ran chlorowodorek okte-
nidyny jest wykorzystywany w#st!&eniu 0,1% w#po$%-
czeniu z#fenoksyetanolem (PE) (2%).

Z#uwagi na dobr% penetracj! tkankow% 0,1% roz-
twór OCT/PE jest odpowiedni do leczenia ran ostrych, 
zaka&onych, pourazowych, w#tym ran skolonizowa-
nych przez MRSA i#szczepy MDRO [18]. Zastosowanie 
preparatu skojarzonego OCT/PE jest preferowan% opcj% 
post!powania w#przypadku dekolonizacji ran skoloni-
zowanych MDRO lub ran zaka&onych [20]. 

Przeciwwskazania do stosowania produktów zawie-
raj%cych oktenidyn!: p$ukanie jamy otrzewnej, przetok 
i#innych struktur, z#których nie jest si! w#stanie wyp$u-
ka' zaaplikowanej substancji, stosowanie w#przestrze-
ni pozaotrzewnowej, stosowanie na chrz%stk! szklist% 
i#struktury OUN oraz uczulenie na substancj! czynn%. 
Nie ma bada( dotycz%cych stosowania preparatów za-
wieraj%cych oktenidyn! przez kobiety w#ci%&y.

Obecnie na rynku dost!pny jest równie& lawaseptyk 
(po$%czenie oktenidyny z#etyloheksylogliceryn%) oraz 
opatrunek w#postaci &elu (zawieraj%cy hydroksyetylo-
celuloz!) – wyroby medyczne, które oprócz dzia$ania 
przeciwdrobnoustrojowego zapewniaj% optymalny 
poziom wilgoci w#ranie. Oktenidyna zawarta jest tak-
&e w#kremie do ochrony brzegów rany, co pozwala na 
ograniczenie stanu zapalnego skóry wokó$ rany. Okte-
nidyny nie nale&y $%czy' z#produktami zawieraj%cymi 
PVP-J. Dwudziestoletnie do"wiadczenie kliniczne po-
twierdza natomiast doskona$% kompatybilno"' i#syner-
gizm w#stosowaniu oktenidyny z#opatrunkami zawie-
raj%cymi srebro. Do tej pory nie stwierdzono klinicznej 
oporno"ci drobnoustrojów na oktenidyn!, nie uda$o 
si! równie& uzyska' jej w#warunkach in vitro, stosuj%c 

st!&enia poni&ej warto"ci minimalnego st!&enia hamu-
j%cego antyseptyku (minimum inhibitory concentration 
– MIC) (badanie prowadzono wzgl!dem MRSA i#Pseudo-
monas aeuroginosa) [34].

W#2018 r. pojawi$o si! doniesienie o#mo&liwej opor-
no"ci Pseudomonas aeruginosa na dzia$anie oktenidyny. 
Shepherd i#wsp. [35] wykazali, &e poddawana 32-krot-
nemu rozcie(czeniu oktenidyna spowodowa$a rozwój 
oporno"ci bakterii. Wnioski badaczy by$y jednoznaczne: 
szczep Pseudomonas aeruginosa z#nabyt% tolerancj% zo-
sta$ ca$kowicie poddany eradykacji w#trakcie zastoso-
wania st!&e( oktenidyny, które s% stosowane w#produk-
tach handlowych. Tym samym potwierdzono, &e rozwój 
oporno"ci na oktenidyn! w#warunkach klinicznych jest 
ma$o prawdopodobny.

Podchloryny
Podchloryny to antyseptyki b!d%ce mieszanin% 

podchlorynu sodu i#kwasu podchlorawego (NaOCl/
HOCl). S% zwi%zkami bezpiecznymi dla tkanek ludzkich, 
co wynika m.in. z#niskich st!&e(, nieprzekraczaj%cych 
120 ppm. Nowoczesne roztwory wykazuj% wysok% 
tolerancj! tkankow% i#nisk% cytotoksyczno"' w#st!&e-
niach nieprzekraczaj%cych 0,006% NaOCl i#HOCl lub 
dla substancji jednosk$adnikowej 0,06% NaOCl. Maj% 
wysoki indeks biozgodno"ci. W#przeciwie(stwie do 
substancji powierzchniowo czynnych stosowanych 
do odka&ania ran HOCl powstaje w#wyniku aktywacji 
ludzkich neutrofilów przez drobnoustroje oraz „wy-
buchu tlenowego” w#ich fagolizosomach i#stanowi 
wa&ny sk$adnik naturalnych mechanizmów bakte-
riobójczych. NaOCl lub mieszanina NaOCl/HOCl s% 
zalecane jako "rodki do oczyszczania i#odka&ania ran 
g$!bokich, pourazowych oraz ran przewlek$ych, w#tym 
odle&yn czy zespo$u stopy cukrzycowej. Podchloryny 
w#st!&eniach nieprzekraczaj%cych 0,006% s% równie& 
dopuszczone do przemywania jamy otrzewnowej, 
"ci!gien,#ko"ci i wyeksponowanych elementów uk$a-
du nerwowego. Szczególne znacznie mo&e mie' ich 
zastosowanie w#przypadku przep$ukiwania przetok. 
Zwi%zki te wykazuj% szerokie dzia$anie przeciwdrobno-
ustrojowe, obejmuj%ce bakterie Gram-dodatnie i#Gram- 
ujemne (w#tym MRSA, ORSA, VRSA, VRE), wirusy, grzyby 
i#przetrwalniki bakteryjne [36, 37]. W#pracy podsumo-
wuj%cej dzia$anie antyseptyków Kramera i#wsp. z#2018 r.  
podkre"lono, &e dzia$anie podchlorynów na bio)lm jest 
nieco skuteczniejsze ni& kombinacja PHMB w#po$%cze-
niu z#betain%, a#dzia$anie odka&aj%ce jest szybsze ni& 
PVP-I, OCT i#PHMB, nale&y jednak zwróci' uwag!, &e 
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nie wykazano dla nich efektu rezydualnego, co stwier-
dzono dla OCT czy PHMB. W#badaniach nad cytotok-
syczno"ci% i#dzia$aniem bakteriobójczym szerokiego 
zakresu st!&e( NaOCl (0,00025–0,5%) wykazano cz!-
"ciow% aktywno"' przeciwdrobnoustrojow% podchlo-
rynów w#st!&eniach 0,025–0,25%, natomiast st!&enia 
podchlorynu od 0,05% znacz%co hamowa$y rozwój 
)broblastów, które odgrywaj% istotn% rol! w#procesie 
gojenia rany [15, 16, 20]. Nie ma bada( dotycz%cych 
mo&liwo"ci stosowania podchlorynów u#kobiet w#ci%&y.

Poliheksanidyna
Poliheksanidyna (polyhexamethylenebiguanide – 

PHMB) selektywnie oddzia$uje na cytoplazm! i#b$on! 
cytoplazmatyczn% oraz uszkadza DNA drobnoustrojów. 
Spektrum dzia$ania tego zwi%zku jest bardzo szerokie 
i#obejmuje zarówno bakterie Gram-ujemne, jak i#Gram-
-dodatnie (w#tym MRSA i#VRE) oraz grzyby i#niektóre 
wirusy. Poliheksanidyna mo&e by' stosowana samo-
dzielnie b%d* w#po$%czeniu z#surfaktantem – betain%, 
która zwi!ksza jej skuteczno"' wobec struktur bio)lmu. 
-rodki na bazie PHMB w#Polsce dost!pne s% w#st!&e-
niu 0,1%, z#dodatkiem surfaktantu (poloksamer, beta-
ina) oraz w#st!&eniach 0,02% i#0,04 % w#po$%czeniu 
z#roztworem Ringera. Dost!pne s% równie& produkty 
w#postaci &elu, a#tak&e opatrunków aktywnych. PHMB 
mo&na bezpiecznie $%czy' z#opatrunkami zawieraj%cy-
mi srebro.

Nale&y pami!ta', &e odnotowano nieliczne przy-
padki reakcji anafilaktycznej. Przyk$adem mo&e by' 
reakcja anafilaktyczna trzeciego stopnia u#pacjenta, 
u#którego zastosowano PHMB po wcze"niejszym u&yciu 
chlorheksydyny (CHD). W#zwi%zku z#tym uczulenie na 
CHD mo&e stanowi' czynnik ryzyka rozwoju ana)laksji 
w#trakcie stosowania PHMB. Dyskusja nad rzekomymi 
w$a"ciwo"ciami rakotwórczymi PHMB zosta$a ostatecz-
nie zako(czona i#opisana w#nowelizacji Konsensusu 
Kramera i#wsp. z#2019 r. [20]. Podkre"la on, &e w#bada-
niach in vivo na modelu zwierz!cym nie stwierdzono 
ryzyka mutagenno"ci, teratogenno"ci ani karcynogen-
no"ci. W#jednym z#bada( wykazano istotn% redukcj! 
namna&ania ludzkiego papillomawirusa pod wp$ywem 
PHMB, co mo&e sta' si! kolejnym wskazaniem do jego 
u&ycia [38]. Przeciwwskazania do stosowania produk-
tów zawieraj%cych PHMB to: p$ukanie jamy otrzewnej, 
stosowanie w#przestrzeni pozaotrzewnowej, stosowa-
nie na chrz%stk! szklist% i#struktury OUN. Poliheksanidy-
na jest równie& przeciwwskazana w#okresie pierwszych 
4 miesi!cy ci%&y. W#przypadku stosowania tej substancji 

w#pó*niejszym okresie ci%&y nale&y dok$adnie oceni' 
stosunek potencjalnych korzy"ci do ryzyka.

Powidon jodu 
Mechanizm dzia$ania powidonu jodu (PVP-I) jest 

zwi%zany z#nieodwracalnym po$%czeniem z#bia$kami, 
lipidami i#kwasami nukleinowymi komórki bakteryjnej, 
co powoduje powstawanie porów w#"cianie i#uszkodze-
nie b$ony komórkowej drobnoustrojów. Jednocze"nie 
dochodzi do inaktywacji enzymów oraz uszkodze( 
w#strukturze DNA. Zwi%zek ten ma szerokie spektrum 
aktywno"ci przeciwdrobnoustrojowej, które obejmuje 
bakterie Gram-dodatnie i#Gram-ujemne, grzyby, wirusy 
i#pierwotniaki. Wykazuje on szybkie dzia$anie, a#tak&e 
mo&e hamowa' wydzielanie mediatorów procesu za-
palnego oraz powodowa' inaktywacj! enzymów dzia-
$aj%cych destrukcyjnie na tkanki gospodarza [15, 16, 
20]. Przeciwwskazania do stosowania PVP-I#obejmuj% 
uczulenie na substancj! czynn%, wole nadczynne, cho-
rob! Hashimoto, opryszczkowe zapalenie skóry (choroba 
Duhringa), a#tak&e p$ukanie jamy otrzewnej. Preparaty te 
nie powinny by' stosowane w#okresie ci%&y i#karmienia 
piersi%, a#tak&e u#pacjentów w#wieku poni&ej 12 lat [20]. 

Kwas fusydowy
Niekiedy jako substancj! o#dzia$aniu przeciwdrob-

noustrojowym stosuje si! kwas fusydowy. Jest on na-
turalnym lipo)lnym antybiotykiem stosowanym miej-
scowo, jednak powoduje szybkie narastanie oporno"ci 
i#co jest szczególnie niebezpieczne – równie& oporno"ci 
krzy&owej na inne zwi%zki przeciwdrobnoustrojowe. 
Jego spektrum aktywno"ci obejmuje m.in. Streptococ-
cus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococ-
cus aureus, MRSA, Enterococcus sp., Neisseria gonorrho-
eae, Neisseria meningitidis, Corynebacterium diphtheriae, 
Clostridium di$cile, Mycobacterium, Giargia lamblia. Mo-
noterapia z#u&yciem ma"ci zawieraj%cej kwas fusydowy 
budzi wiele kontrowersji [15, 20]. 

Srebro
Srebro jest "rodkiem przeciwbakteryjnym najcz!-

"ciej wykorzystywanym jako uzupe$nienie opatrun-
ków aktywnych na rany przewlek$e. Mo&e wyst!powa' 
w#postaci metalicznej, jonowej, soli oraz z$o&onych 
kompleksów i#zwi%zków. Jego mechanizm dzia$ania 
jest zwi%zany z#hamowaniem podzia$ów komórko-
wych, uszkodzeniem b$ony komórkowej oraz zabu-
rzeniem transportu jonów, a#w#konsekwencji prowa-
dzi do "mierci komórki bakteryjnej. Co najwa&niejsze, 
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oporno"' na ten "rodek jest bardzo niska, wi!c mimo 
powszechnego stosowania wci%& charakteryzuje si! on 
wysok% skuteczno"ci% przeciwdrobnoustrojow%. Warto 
jednak podkre"li', &e opatrunki zawieraj%ce srebro s% 
przeciwwskazane u#pacjentów, u#których stwierdzono 
objawy alergii na ten metal. Nale&y stosowa' opatrunki 
specjalistyczne z#zawarto"ci% srebra w#ranach z#objawa-
mi infekcji tylko do czasu ust%pienia infekcji [16].

SUBSTANCJE ANTYSEPTYCZNE NIEZALECANE  
DO LECZENIA RAN

Warto wspomnie' o#klasycznych substancjach anty- 
septycznych niezalecanych do leczenia ran. Jedn% 
z#nich jest mleczan etakrydyny, który w#Polsce rozpo-
wszechniony jest w#postaci roztworu Rivanolu. Wed$ug 
wytycznych ekspertów nie jest on obecnie zalecany do 
leczenia ran przewlek$ych, poniewa& mo&e opó*nia' 
proces gojenia. Dzia$anie przeciwdrobnoustrojowe 
mleczanu etakrydyny jest oparte na hamowaniu syn-
tezy kwasów nukleinowych. Jego aktywno"' prze-
ciwdrobnoustrojowa obejmuje formy wegetatyw-
ne bakterii Gram-dodatnich i#Gram-ujemnych oraz 
grzyby, co jednak nie zosta$o w#pe$ni potwierdzone 
w#badaniach in vitro. Mleczan etakrydyny ma równie& 
w$a"ciwo"ci mutagenne i#cytotoksyczne. Co wi!cej, 
stwierdzono, &e mo&e on by' odpowiedzialny za szereg 
reakcji alergicznych. Mo&e równie& indukowa' wzrost 
oporno"ci oraz powoduje nadmierne namna&anie bak-
terii szczepu Pseudomonas aeruginosa [15, 16, 20]. 

Bardzo rozpowszechnionym, lecz tak&e niezaleca-
nym antyseptykiem stosowanym w#ró&nych produk-
tach jest chlorheksydyna (CHD). Pomimo &e charak-
teryzuje si! ona wieloma niekorzystnymi dzia$aniami 
niepo&%danymi, wci%& jest stosowana w#leczeniu ran 
przewlek$ych. Jej dzia$anie przeciwdrobnoustrojowe 
polega na interakcji z#b$on% cytoplazmatyczn% komór-
ki bakteryjnej. Spektrum dzia$ania obejmuje bakterie 
Gram-dodatnie, grzyby, wirusy otoczkowe i#pierwot-
niaki, jednak zwi%zek ten charakteryzuje si! s$ab% sku-
teczno"ci% wobec bakterii Gram-ujemnych. Chlorhek-
sydyna w#niskich st!&eniach dzia$a bakteriostatycznie, 
natomiast w#wy&szych st!&eniach powoduje koagu-
lacj! bia$ek oraz sk$adników cytoplazmy, hamowanie 
enzymów, a#w#konsekwencji efekt bakteriobójczy. 
G$ównym ograniczeniem jej stosowania jest fakt nara-
staj%cej oporno"ci na ten zwi%zek. Ponadto "rodek ten 
jest silnie cytotoksyczny, a#w#trakcie jego stosowania 
istnieje ryzyko wyst%pienia reakcji anafilaktycznych 
[15, 16, 20].

Warto podkre"li', &e w#leczeniu przewlek$ym nie za-
leca si! tak&e stosowania roztworu wody utlenionej czy 
nadmanganianu potasu, które maj% szczególnie du&y 
potencja$ cytotoksyczno"ci i#uszkadzaj% nowo two-
rz%c% si! ziarnin!. Wyj%tkiem dla zastosowania wody 
utlenionej s% sytuacje septycznych krwawie( podczas 
opracowywania tkanek martwiczych, ale ma to miejsce 
z#regu$y w#warunkach szpitalnych podczas du&ych za-
biegów i#nie s$u&y celom przewlek$ej terapii.

POST!POWANIE W"RANACH NOWOTWOROWYCH 
Poj!cie „rany nowotworowe” obejmuje zarówno 

rozrostowe, jak i#ubytkowe zmiany w#obr!bie skóry. 
Szacuje si!, &e rany nowotworowe wyst!puj% u#5–10% 
doros$ych pacjentów leczonych onkologicznie i#g$ów-
nie zwi%zane s% z#nowotworami gruczo$u piersiowego 
oraz okolicy g$owy i#szyi, rzadziej stanowi% powik$anie 
radioterapii. Ich wyst!powanie wi%&e si! z#nieprzyjem-
nym zapachem, martwic%, wysi!kiem, krwawieniem 
oraz bólem. Charakter ran cz!sto zmienia si! zale&nie 
od podj!tego leczenia, a#tak&e stopnia z$o"liwo"ci no-
wotworu. Rany nowotworowe stanowi% bardzo po-
wa&ny problem terapeutyczny, poniewa& cz!sto wi%&% 
si! z#du&ym ryzykiem powik$a(, a#ponadto wi!kszo"' 
standardowo stosowanych opatrunków aktywnych 
jest nieskuteczna. Dlatego kluczowym procesem jest 
w$a"ciwe oczyszczanie rany z#tkanki martwiczej (naj-
cz!"ciej chirurgiczne) oraz stosowanie miejscowych 
"rodków o#dzia$aniu antyseptycznym. Skuteczne le-
czenie przeciwdrobnoustrojowe nie tylko ogranicza 
objawy infekcji, ale równie& zmniejsza nieprzyjemny 
zapach. Jak wynika z#dost!pnych bada( klinicznych 
najcz!"ciej wykorzystywanym w#tym celu "rodkiem 
antybakteryjnym jest metronidazol, chemioterapeu-
tyk (nie antybiotyk) stosowany w#formie &elu, kremu 
b%d* roztworu, pomimo generalnej zasady unikania 
"rodków dzia$aj%cych miejscowo, w#przypadku któ-
rych trudno okre"li' st!&enie leku w#tkance. Innymi 
"rodkami antyseptycznymi ciesz%cymi si! uznaniem 
s% dichlorowodorek oktenidyny [40, 41] i#poliheksanid. 
Stanowi% one skuteczn% alternatyw! wobec tradycyj-
nych antyseptyków starej generacji (np. preparaty 
chlorowe, jod, rt!', H2O2), które s% obecnie general-
nie niezalecane w#gojeniu ran przewlek$ych. Warto 
jednak pami!ta', &e w#leczeniu ran nowotworowych 
nawet najlepszy "rodek bakteriobójczy, &el i#opatrunek 
oczyszczaj%cy nie zast%pi% niezb!dnych manualnych 
procedur oczyszczania wykonywanych przez do"wiad-
czony personel medyczny [42]. 
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/RODKI PRZECIWBÓLOWE STOSOWANE 
W"LECZENIU RAN 

Wa&nym aspektem leczenia ran przewlek$ych jest 
monitorowanie bólu i#w$a"ciwe jego leczenie. Ból istot-
nie wp$ywa na komfort &ycia chorego oraz mo&e ogra-
nicza' jego aktywno"' ruchow%. W#celu u"mierzenia 
bólu nale&y stosowa' politerapi! z$o&on% z#niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i#s$abych lub sil-
nych opioidów, z#lekami wspomagaj%cymi lub bez nich. 
Zwykle nale&y zaczyna' od preparatów zaliczanych do 
pierwszego stopnia drabiny analgetycznej – NLPZ (ke-
toprofen, ibuprofen, naproksen lub metamizol), drugie-
go stopnia – s$abe opioidy (chlorowodorek tramadolu, 
kodeina, tapentadol) lub silne opioidy (mor)na, oksyko-
don, fentanyl, buprenor)na). Nale&y równie& pami!ta' 
o#eliminacji bólu przebijaj%cego i#gdy jest to konieczne, 
w$%czy' silne leki dzia$aj%ce szybko i#krótkotrwale. Rów-
nie istotny jest komfort pacjenta i#ograniczenie dolegli-
wo"ci bólowych w#trakcie zabiegów oczyszczania rany, 
w#czym mog% pomóc "rodki znieczulaj%ce miejscowo 
w#postaci &elu i/lub przymoczek [16].

'YWIENIE W"PROCESIE LECZENIA RAN 
Niezwykle istotne w#procesie gojenia ran jest utrzy-

manie w$a"ciwego stanu od&ywienia i#nawodnienia or-
ganizmu. Gojenie rany to wieloetapowy, skomplikowa-
ny proces, wymagaj%cy odpowiedniego zaopatrzenia 
w#tlen i#substancje od&ywcze. Dlatego wprowadzenie 
odpowiednich ilo"ci poszczególnych sk$adników po-
karmowych jest jednym z#kluczowych elementów 
kompleksowej opieki nad pacjentem z#ran% przewle-
k$%. Nale&y zapewni' w$a"ciw% poda& glukozy, ami-
nokwasów oraz witamin (zw$aszcza C, A#i#E) i#mikro- 
elementów (np. jony Zn), czyli substratów do podzia-
$ów komórkowych oraz biosyntezy bia$ek macierzy, 
niezb!dnych w#regeneracji tkankowej. Zgodnie z#zale-
ceniami pacjent zmagaj%cy si! z#ran% przewlek$% powi-
nien otrzyma' 30–35 kcal/kg m.c./dob! (nie mniej ni& 
1800 kcal) oraz odpowiedni% ilo"ci bia$ka (1,5–2,5 g/
kg m.c.), w!glowodanów (55–60%) i#t$uszczy (20–25%). 
Warto równie& suplementowa' arginin! i#antyoksydan-
ty, poniewa& mog% one po"rednio wspomaga' proces 
gojenia [16]. Niedo&ywienie zwi!ksza ryzyko infekcji 
rany, a#co za tym idzie – znacznie pogarsza rokowanie 
pacjentów.

PODSUMOWANIE
Rany przewlek$e, pomimo coraz powszechniejszego 

dost!pu do ró&norodnych "rodków antyseptycznych 

oraz wyrobów medycznych wspomagaj%cych proces 
gojenia, wci%& stanowi% powa&ny problem kliniczny. 
Opieka nad pacjentem z#tym schorzeniem powinna 
obejmowa' dzia$ania lekarzy, piel!gniarek i#mikrobio-
logów, a#tak&e ca$ego grona osób wspieraj%cych proces 
terapii, np. dietetyków, rehabilitantów. W$a"ciwa dia-
gnostyka oraz post!powanie zgodnie ze strategi% TIME 
pozwalaj% na wprowadzenie optymalnej, komplekso-
wej terapii. Powinna ona równie& obejmowa' leczenie 
choroby podstawowej (np. cukrzycy, zaburze( ukrwie-
nia), która jest wyj"ciowym czynnikiem zmniejszaj%cym 
potencja$ gojenia si! ran. Tylko wspó$praca cz$onków 
zespo$ów interdyscyplinarnych jest w#stanie zapewni' 
optymalizacj! procesu gojenia rany i#zmniejszenie ry-
zyka gro*nych dla &ycia powik$a( wynikaj%cych z#obec-
no"ci przewlek$ej rany.
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