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Abstract
Venous ulcers are the most often complication of chronic
venous disease. Topical treatment is one of many components
of effective and accurate therapy. Pathogenesis, in which the
main role plays venous hypertension, requires at first
elimination or reduction of causative factors. The gold standard
of conservative treatment of venous ulcers is compression
therapy followed by wound cleansing and active moist
dressings. Localization, depth, amount of exudate and general
state of patient are all determinants of the way of necrotic
tissues elimination. Wounds are usually cleaned with variety
of conservative methods: mechanical, enzymatic, active
dressings increasing the moist environment and autholytic
debridement. Superficial necrotic tissues can be surgically
debridet only in special and justified situations.
The aim of the study was to present the methods of wound
cleansing and proceeding during the infection. Moreover the
principles of active dresings use were discussed.
Key words: venous ulcers, wound cleansing, control of
infection, dressings.

Streszczenie
Owrzodzenia ¿ylne s¹ najczêstszym powik³aniem przewlek³ej niewydolnoœci ¿ylnej. Leczenie miejscowe jest jednym
z wielu elementów w³aœciwej i skutecznej terapii owrzodzeñ
¿ylnych. Ich etiopatogeneza, w której zasadnicz¹ rolê odgrywa nadciœnienie ¿ylne, wymaga w pierwszej kolejnoœci zniesienia b¹dŸ redukcji czynników przyczynowych. Tzw. z³oty standard zachowawczej terapii owrzodzeñ ¿ylnych stanowi kompresoterapia. W dalszej kolejnoœci stosuje siê oczyszczanie rany
i aktywne opatrunki wilgotne. O sposobie usuwania tkanek
martwiczych decyduje lokalizacja i g³êbokoœæ owrzodzenia,
iloœæ wydzieliny w ranie oraz stan ogólny chorego. Rany zwykle oczyszcza siê, wykorzystuj¹c szeroki zakres metod zachowawczych: oczyszczanie mechaniczne, enzymatyczne, uwodnienie rany za pomoc¹ opatrunków aktywnych oraz samoistne oczyszczanie autolityczne. Tkanki martwicze powierzchowne,
siêgaj¹ce skóry w³aœciwej, mog¹ byæ usuwane chirurgicznie
tylko w ekstremalnych i uzasadnionych sytuacjach.
Celem pracy jest przedstawienie metod miejscowego
oczyszczenia rany i postêpowania w przypadku jej zaka¿enia.
Omówiono ponadto zasady stosowania opatrunków interaktywnych.
S³owa kluczowe: owrzodzenia ¿ylne, oczyszczanie rany,
kontrola bakteriologiczna, opatrunki.
(PDiA 2005; XXII, 4: 206–212)

Adres do korespondencji: dr med. Maria T. Szewczyk, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum, ul. Ujejskiego 75,
85-168 Bydgoszcz, tel. +48 52 371 16 00 w. 256, 232, e-mail: mszewczyk@cm.umk.pl

206

Postêpy Dermatologii i Alergologii XXII; 2005/4

Wybrane aspekty zachowawczego leczenia owrzodzeñ ¿ylnych

Wstęp
Leczenie ran by³o przedmiotem zainteresowañ lekarzy ju¿ od zarania dziejów, o czym œwiadcz¹ papirusy,
ksiêgi i dokumenty. W 1975 r. p.n.e. Majno opisa³ dobroczynny wp³yw przemywania ran wod¹ i mlekiem. Z kolei Hipokrates (460–377 r. p.n.e.) podkreœla³ wa¿noœæ
szczegó³owego badania chorego i czystoœci. Rekomendowa³ irygacjê ran przegotowan¹ wod¹ z rzeki, propagowa³ leczenie ran na sucho i unika³ stosowania maœci [1].
Przez kolejne stulecia rany przewlek³e leczono na
podstawie sumy bardziej lub mniej trafnych spostrze¿eñ
i doœwiadczeñ ówczesnych lekarzy. Obecnie, mimo du¿ego postêpu w medycynie, rany przewlek³e nadal stanowi¹ wyzwanie dla lekarzy i pielêgniarek, stwarzaj¹
powa¿ny problem spo³eczny i ekonomiczny.
Za ranê przewlek³¹ uwa¿a siê zranienie, które nie goi
siê przez 6–8 tyg. Pocz¹tkowo mo¿e byæ to niewielki ubytek w tkance, który w wyniku rozwoju odczynu zapalnego
ulega kolonizacji, a nastêpnie zaka¿eniu. Rana przekszta³ca siê w owrzodzenie wymagaj¹ce specyficznych dzia³añ
diagnostycznych, leczniczych i pielêgnacyjnych [2].
Charakteryzuje siê najczêœciej z³o¿on¹ etiologi¹, nie
poddaje siê leczeniu objawowemu i wymaga poszukiwania przyczyn powstania. Phillips i Dover wyró¿niaj¹
ponad 40 przyczyn powstawania owrzodzeñ. Najczêœciej
spotyka siê owrzodzenia pochodzenia ¿ylnego, stanowi¹
one ok. 80% wszystkich owrzodzeñ. W grupie pozosta³ych 20% autorzy wyró¿niaj¹ owrzodzenia pochodzenia
têtniczego, mieszane: têtniczo-¿ylne, neuropatyczne, hematologiczne, urazowe, nowotworowe, metaboliczne,
zakaŸne i paso¿ytnicze oraz o ró¿nej etiologii, jak np.
zapalenie tkanki podskórnej, sarkoidoza [3]. Ka¿da
z tych grup chorób i zespo³ów mo¿e byæ przyczyn¹ trudno goj¹cych siê ran. Owrzodzenia pojawiaj¹ siê u osób
w ró¿nym wieku, najczêœciej jednak ok. 40. roku ¿ycia,
najczêœciej dotykaj¹ osoby starsze, po 60. roku ¿ycia [4].
Powstanie owrzodzenia wi¹¿e siê z d³ugotrwa³ym cierpieniem, czasami utrat¹ pracy, izolacj¹ spo³eczn¹, pogorszeniem jakoœci ¿ycia [1, 5].
Przyczyny owrzodzeń żylnych
Owrzodzenia ¿ylne s¹ wynikiem nadciœnienia ¿ylnego
wystêpuj¹cego w obrêbie koñczyn dolnych. Rozpoczyna
je przeci¹¿enie, a nastêpnie workowate lub wrzecionowate poszerzenie uk³adu naczyniowego. Towarzysz¹ce zmiany obejmuj¹: spadek elastycznoœci i przepuszczalnoœci œciany naczyñ krwionoœnych, niedomykalnoœæ zastawek i refluks krwi ¿ylnej i/lub niedro¿noœæ naczyñ uk³adu
g³êbokiego. D³ugo utrzymuj¹ce siê wysokie ciœnienie hydrostatyczne przewlek³ej niewydolnoœci ¿ylnej (PN¯) powoduje z czasem wzrost przepuszczalnoœci naczyñ i przechodzenie najpierw p³ynu wysiêkowego, a nastêpnie tak¿e elementów morfotycznych. W tzw. okolicy getrowej
skóry (najczêœciej na przyœrodkowej powierzchni goleni)
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zachodz¹ zmiany troficzne, pocz¹tkowo tylko pod postaci¹ nadmiernej pigmentacji i przebarwieñ, póŸniej tak¿e
w formie zapalenia, w³óknienia i œcieñczenia tkanki skórnej. Wystêpuj¹ powa¿ne zaburzenia w dostarczaniu sk³adników od¿ywczych i usuwaniu metabolitów [4–7].
W PN¯ przed powstaniem owrzodzenia mo¿e pojawiæ siê zapalenie i twardnienie skóry. Aspekty zapaleñ
specyficznych dla PN¯ by³y badane przez kilku autorów.
M. Peschen i wsp. przedstawili wyniki badañ nad ekspresj¹ cz¹stek adhezyjnych, czynników wzrostu, proteaz i bia³ek w macierzy pozakomórkowej podczas progresywnych
stadiów PN¯. Obserwowali znacz¹ce zmiany ekspresji
ju¿ we wczesnych stadiach choroby: tkankowe poziomy
bia³ek zapalnych by³y wy¿sze w zapaleniu skóry, a szczytowe poziomy obserwowano wraz z pojawieniem siê
owrzodzenia, natomiast poziomy czynników wzrostu by³y ni¿sze, szczególnie w póŸnych stadiach PN¯ [8].
Postêpuj¹cy charakter PN¯ sprawia, ¿e pocz¹tkowo
niewielka i p³ytka rana mo¿e osi¹gn¹æ ogromne rozmiary, rozwin¹æ siê w mnogie lub g³êbokie owrzodzenie
opasaj¹ce ca³¹ goleñ i siêgaj¹ce do powiêzi. Towarzyszy jej uczucie dyskomfortu nasilaj¹ce siê w pozycji stoj¹cej i siedz¹cej z opuszczonymi nogami, parestezje, kurcze ³ydek i ból w miejscu owrzodzenia [6, 7].
W nielicznych przypadkach na pod³o¿u owrzodzenia
przewlek³ego mo¿e siê rozwin¹æ nowotwór – rak, tzw.
wrzód Marjolina [7]. Owrzodzenia ¿ylne mog¹ zostaæ pomylone z procesami nowotworowymi skóry. Dlatego te¿
diagnozowanie ran d³ugo trwaj¹cych i opornych na leczenie przyczynowe i miejscowe trwaj¹ce d³u¿ej ni¿
3 mies. powinno uwzglêdniæ biopsjê rany, aby wykluczyæ raka kolczystkomórkowego lub podstawnokomórkowego oraz chorobê Bowena (rak œródnaskórkowy), poniewa¿ rak o takim umiejscowieniu mo¿e wygl¹daæ jak
zdrowa ziarnina. Rozpoznanie jest trudne ze wzglêdu na
utajony pocz¹tek oraz brak charakterystycznych cech wygl¹du nowotworu [9–12]. Trent i Kirsner podaj¹, ¿e
zwiêkszenie wymiarów powierzchni owrzodzenia mimo
odpowiedniego leczenia mo¿e sugerowaæ proces nowotworowy. Inne znacz¹ce objawy to zwiêkszenie bólu, wysiêku, krwawienia i przykrego zapachu [13].
Od wielu lat, jak podaj¹ ¯mudziñska i Czarnecka-Operacz, znanym problemem jest wyprysk kontaktowy wspó³istniej¹cy z owrzodzeniem goleni. Problem ten mo¿e dotyczyæ a¿ 60–70% chorych, a najczêstszymi zwi¹zkami
wywo³uj¹cymi alergiczny wyprysk kontaktowy s¹: balsam
peruwiañski, mieszanina zapachowa, neomycyna, gentamycyna, glikokortykosteroidy i lanolina [14]. Ponadto efektem ubocznym d³ugotrwa³ej miejscowej terapii glikokortykosteroidami jest wywo³anie zaników w obrêbie naskórka i skóry w³aœciwej. U chorych mo¿na obserwowaæ
œcieñczenie, rozstêpy skórne, teleangiektazje, odbarwienia
i przebarwienia skóry, które s¹ nieodwracalne [15].
Kompleksowa, 4-mies. terapia owrzodzeñ ¿ylnych
prowadzi do wygojenia zaledwie 50% owrzodzeñ. Ok.
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25–35% pierwotnie wygojonych ran wykazuje tendencjê
do nawrotów, natomiast 8–20% w ogóle nie poddaje siê
leczeniu [16]. Ponadto udowodniono, ¿e proces gojenia
owrzodzeñ ¿ylnych przebiega wolniej u chorych o niskim
statusie spo³eczno-ekonomicznym i osób samotnych [17].
Konsekwencje nieleczonych lub leczonych niew³aœciwie owrzodzeñ ¿ylnych powoduj¹ koniecznoœæ zorganizowania kompleksowej i wszechstronnej opieki nad
chorym z PN¯. Celem jest doprowadzenie do mo¿liwie
szybkiego i efektywnego gojenia siê rany. Wymaga to
wielokierunkowej wspó³pracy wyspecjalizowanych zespo³ów lekarskich i pielêgniarskich œwiadcz¹cych opiekê w oparciu o standard leczenia ran przewlek³ych,
w którym leczenie przyczynowe stanowi priorytet, wyprzedza i zwiêksza efektywnoœæ terapii miejscowej.
Wybrane etapy kompleksowego
leczenia owrzodzeń żylnych
Pierwszym etapem postêpowania leczniczego jest diagnostyka, a nastêpnie leczenie przyczynowe. W przypadku stwierdzenia badaniem Duplex scan ¿ylnej etiologii
owrzodzenia standard obejmuje dalsze badania diagnostyczne i laboratoryjne w celu potwierdzenia lub wykluczenia innych chorób przyczynowych lub wspó³istniej¹cych. Dzia³ania lecznicze zmierzaj¹ w kierunku obni¿enia
ciœnienia i zastoju krwi ¿ylnej w koñczynie, zmniejszenia
obrzêku oraz przeciwdzia³ania procesom zapalnym, zakrzepowym i przeciwbólowym [18–21]. Podejmowane interwencje, w zale¿noœci od stopnia zaawansowania zmian,
mog¹ mieæ charakter inwazyjny lub zachowawczy.
W leczeniu inwazyjnym kompresoterapia jest wa¿n¹
metod¹ wspomagaj¹c¹ leczenie, w zachowawczym odgrywa rolê zasadnicz¹. S¹ to odpowiednio dobrane pod wzglêdem stopnia ucisku i warstw banda¿e (kompresoterapia
warstwowa). W póŸniejszym okresie po wyleczeniu owrzodzenia preferuje siê gotowe wyroby w formie podkolanówek, krótkich i d³ugich poñczoch oraz rajstop. Zastosowanie kompresji w du¿ym stopniu zmniejsza nadciœnienie
¿ylne w uk³adzie powierzchownym, poprawia efektywnoœæ pompy miêœniowej, zmniejsza zastój ¿ylny i przywraca w³aœciwe warunki hydrostatyczne do odp³ywu krwi
z naczyñ, równie¿ z uk³adu g³êbokiego. Podobne efekty
przynosi masa¿, zarówno sekwencyjny masa¿ pneumatyczny, jak i rêczny, zmniejszaj¹cy obrzêk i poprawiaj¹cy
powrót krwi ¿ylnej w kierunku dosercowym [18, 19, 22].
Przywrócenie lub poprawa kr¹¿enia w obrêbie rany
daje mo¿liwoœæ wdro¿enia kolejnej skutecznej i efektywnej terapii miejscowej. Leczenie miejscowe, stosowane równolegle z kompresoterapi¹ warstwow¹ i/lub
masa¿em limfatycznym, obejmuje m.in.:
w usuwanie martwicy i oczyszczanie rany,
w kontrolê bakteriologiczn¹ i leczenie,
w wilgotne leczenie rany i opatrunki biologiczne.
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Usuwanie martwicy i oczyszczanie rany
Celem oczyszczania rany jest stworzenie optymalnych warunków do jej gojenia przez usuniêcie tkanki
martwiczej, ropy i nadmiaru wysiêku oraz wszelkich zanieczyszczeñ zarówno w postaci cia³ obcych, jak i mikroorganizmów. Mog¹ byæ one Ÿród³em groŸnej infekcji
opóŸniaj¹cej proces gojenia, poniewa¿ martwe tkanki stanowi¹ doskona³¹ po¿ywkê dla bakterii. Dodatkowym
czynnikiem sprzyjaj¹cym ich namna¿aniu w ranie jest
obni¿ona prê¿noœæ tlenu i towarzysz¹ca mu niska aktywnoœæ fagocytarna leukocytów [5, 18]. Oczyszczanie powinno sprzyjaæ usuniêciu du¿ych zanieczyszczeñ z minimalnym bólem odczuwanym przez pacjenta oraz wykluczeniem lub nik³ym uszkodzeniem zdrowych tkanek.
Rany mog¹ byæ oczyszczane chirurgicznie lub zachowawczo (tab. 1.). O sposobie usuwania tkanek martwiczych decyduje ich lokalizacja, umiejscowienie i g³êbokoœæ owrzodzenia, iloœæ wydzieliny w ranie oraz stan
ogólny chorego. Du¿e znaczenie ma tak¿e rodzaj i rozleg³oœæ objêtych martwic¹ struktur. Chirurgicznie, tj. za
pomoc¹ skalpela i no¿yczek, opracowuje siê tylko g³êbokie rany, obejmuj¹ce warstwy podskórne. Tkanki martwicze powierzchowne, siêgaj¹ce skóry w³aœciwej, mog¹ byæ usuwane chirurgicznie tylko w ekstremalnych
i uzasadnionych sytuacjach. Zwykle oczyszcza siê je,
korzystaj¹c z dostêpnych wielu metod zachowawczych
– oczyszczanie mechaniczne, enzymatyczne, uwodnienie rany za pomoc¹ opatrunków aktywnych oraz samoistne oczyszczanie autolityczne [5].
Oczyszczanie mechaniczne, podobnie jak chirurgiczne opracowanie dna i brzegów rany, daje natychmiastowy efekt usuniêcia elementów martwiczych. Polega na
przy³o¿eniu suchego opatrunku do wilgotnej powierzchni oraz na hydroterapii, czyli nawodnieniu rany p³ynem
Ringera lub roztworem soli fizjologicznej. Jest to jedna
z najstarszych metod oczyszczania rany (przy w³aœciwym
stosowaniu), niedaj¹ca ¿adnych efektów ubocznych. Podobne dzia³anie, wzmacniaj¹ce dodatkowo naturaln¹ aktywnoœæ autolityczn¹, uzyskuje siê przez zapewnienie wilgotnego œrodowiska w dnie rany za pomoc¹ tzw. opatrunków aktywnych. Utrzymywany przez nie mikroklimat
pobudza dzia³anie enzymów proteolitycznych i fagocytów odpowiedzialnych za samoistny proces oczyszczania
prawid³owo goj¹cej siê rany. Brak lub niewielkie nasilenie tych procesów w pocz¹tkowym okresie gojenia mo¿e
byæ inicjowane i stymulowane tak¿e przez wprowadzenie
do rany gotowych enzymów proteolitycznych i zastosowanie oczyszczania enzymatycznego [5, 18].
Oczyszczenie rany i usuniêcie z niej martwicy zmniejsza ryzyko infekcji i rozwoju lokalnego zaka¿enia. Nie
powinno jednak uszkadzaæ zdrowych tkanek ani byæ traumatyczne dla chorego. Dlatego intensywne zabiegi
oczyszczaj¹ce, obejmuj¹ce ka¿dorazow¹ zmianê opatrunku prowadzi siê tylko w przypadku silnie zanieczyszczonych lub ska¿onych ran. Czyste, ziarninuj¹ce powierzch-
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Tab. 1. Sposoby oczyszczania ran
Sposób oczyszczania rany

Wykorzystywane œrodki,
preparaty, narzêdzia

Technika

zachowawcze
(rany
powierzchowne)

mechaniczne

→ 0,9% roztwór NaCl
→ groszek z gazy, ja³owy gazik
→ pêseta anatomiczna

ka¿dorazowo przy zmianie opatrunku przed jego
za³o¿eniem przemywa siê powierzchniê rany
strumieniem soli fizjologicznej o temp. ok. 37°C.
Nastêpnie do wilgotnej powierzchni przyk³ada siê
ja³owy gazik, do którego przyklejaj¹ siê tkanki
martwicze

enzymatyczne

œrodki enzymatycznie czynne
zawieraj¹ce specyficzne
peptydazy (np. kalagenazy)

rany z martwic¹ pokrywa siê preparatem
enzymatycznym (najczêœciej w postaci maœci lub ¿elu)
i os³ania siê ranê opatrunkiem ochronnym

wilgotne

opatrunki interaktywne

w celu inicjacji i stymulacji naturalnej autoliz rany
z ograniczon¹ sk¹p¹ martwic¹ pokrywa siê
opatrunkiem zapewniaj¹cym utrzymanie wilgoci
w dnie rany, pobudza to naturalny proces oczyszczania

chirurgiczne

skalpel i no¿yczki

po zastosowaniu znieczulenia miejscowego lub
ogólnego (przy rozleg³ych i g³êbokich ranach)
wycina siê tkanki martwicze

inwazyjne
(rany g³êbokie)

nie wymagaj¹ jedynie delikatnej hydroterapii, ³agodnej
dezynfekcji i w³aœciwej ochrony zewnêtrznej w postaci
opatrunku jednoczeœnie stymuluj¹cego autolizê [1].
Kontrola bakteriologiczna i leczenie
Wa¿ne jest ró¿nicowanie owrzodzenia skolonizowanego powierzchownie przez bakterie, a klinicznie zaka¿onego, wymagaj¹cego systemowego leczenia antybiotykami.
Rola bakterii w patogenezie ¿ylnych owrzodzeñ goleni jest niejasna. Dane s¹ sprzeczne, opóŸnione gojenie
wystêpuje w obecnoœci konkretnych szczepów bakteryjnych [23]. Istnieje równie¿ korelacja pomiêdzy gojeniem
a iloœci¹ bakterii, gdzie wiêksza ich iloœæ wspó³istnieje
z wolniejszym gojeniem siê owrzodzenia [24].
Owrzodzenie ¿ylne mo¿e czasami prowadziæ do powa¿nego ogólnego zaka¿enia organizmu. Mo¿e byæ wywo³ane przez ró¿ne rodzaje mikroorganizmów (bakterie,
wirusy i grzyby), ale najczêœciej czynnikiem etiologicznym s¹ bakterie, w tym Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli oraz Clostridium sp., Bacteroides sp. Namna¿aj¹c siê w ranie, wydzielaj¹ do jej ³o¿yska w³asne
metabolity i toksyny, niszcz¹c migruj¹ce fibroblasty
i p¹czkuj¹ce naczynia, ograniczaj¹c postêp procesów gojenia. Ponadto bakterie beztlenowe, np. Clostridium sp.,
wydzielaj¹ bardzo przykry zapach, pogarszaj¹c dodatkowo stan rany i jakoœæ ¿ycia chorego. Niekontrolowane
zaka¿enie mo¿e rozprzestrzeniaæ siê w g³¹b rany, naciekaæ s¹siaduj¹ce tkanki, a nawet prowadziæ do rozwoju
posocznicy [23, 25]. Zaka¿enie owrzodzeñ goleni ma
wybitnie ujemny skutek w procesie gojenia [26]. Przyczyn¹ zaka¿eñ powik³anych (wystêpowanie powik³ane-
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go owrzodzenia ¿ylnego wraz z przewlek³ym obrzêkiem
limfatycznym i cellulitem), mo¿e byæ zaka¿enie spowodowane paciorkowcem B-hemolizuj¹cym [19].
Zaka¿enie mo¿na zdefiniowaæ jako zasiedlenie i namna¿anie siê bakterii w tkankach z towarzysz¹c¹ reakcj¹ ze strony gospodarza [5].
Objawy zakażenia
1. Obecnoœæ lub nasilenie bólu w ranie lub wokó³ niej.
2. Nasilenie wysiêku.
3. Zmiana barwy wysiêku.
4. Zmiana zapachu owrzodzenia (z tendencj¹ do intensywnoœci).
5. Rumieñ wokó³ owrzodzenia.
6. Gor¹czka [1, 5].
Na podstawie badañ prowadzonych przez Seneczko, Kaszubê i wsp. oceniaj¹cych czêstoœæ izolacji i sk³ad jakoœciowy flory bakteryjnej udowodniono, ¿e najczêœciej
w owrzodzeniu ¿ylnym goleni egzystuj¹ bakterie chorobotwórcze, takie jak Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli [27].
Zagro¿enie zaka¿eniem stanowi poziom bakterii powy¿ej 100 tys./g tkanki. Okreœla siê je, pobieraj¹c bioptat, a nastêpnie sporz¹dzaj¹c antybiogram i lekowra¿liwoœæ wyhodowanych mikrobów. W przypadku infekcji
potwierdzonej mikrobiologicznie nie stosuje siê jednak
antybiotykoterapii miejscowej ani silnie dzia³aj¹cych œrodków antyseptycznych bezpoœrednio na powierzchniê rany [5]. W uzasadnionych przypadkach antybiotyki podaje siê ogólnie, zgodnie z posiewem bakteriologicznym.
Wiêkszoœæ z nich wykazuje bowiem dzia³anie cytotoksyczne, koaguluj¹ce oraz hamuj¹ce postêp wszystkich faz
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procesu gojenia. Podobne dzia³anie wykazuj¹ antyseptyki pozostaj¹ce przez d³u¿szy czas w kontakcie z ran¹. Czas
potrzebny do ich zadzia³ania i uzyskania efektu bójczego
lub bakteriostatycznego zwykle jest na tyle d³ugi, ¿e prowadzi do jednoczesnego uszkodzenia zdrowych struktur.
Wymienia siê tu m.in. wodê utlenion¹, œrodki na bazie
chlorheksydyny, jodofory, pochodne metali i fenoli oraz
alkohole. Stosowanie niektórych preparatów antyseptycznych jest uzasadnione tylko wówczas, gdy szybkie i o szerokim zakresie ich dzia³anie na mikroorganizmy nie powoduje cytotoksycznych ani alergicznych efektów ubocznych dla zdrowych tkanek [5, 28].
Przemywanie rany łagodnym
środkiem antyseptycznym
Jednym z niewielu antyseptyków maj¹cych zastosowanie w miejscowej terapii ran jest Octenisept®. Preparat przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych zwi¹zanych z ran¹, co dotyczy równie¿ ran owrzodzeniowych pochodzenia ¿ylnego. Wykazuje dzia³anie
bójcze w stosunku do bakterii (w tym MRSA, Chlamydia,
Mycoplasma), grzybów, pierwotniaków (tak¿e Trichomonas), dro¿d¿aków, a tak¿e wirusów (Herpes simplex). Inaktywuje równie¿ wirus zapalenia w¹troby typu B
oraz wirus HIV. Szeroki zakres dzia³ania i jednoczesn¹
nisk¹ cytotoksycznoœæ zawdziêcza kombinacji 2 podstawowych sk³adników – dichlorowodorku octenidyny i alkoholu fenoeksytylowego, których stê¿enie umo¿liwia
bezpieczne stosowanie preparatu w postaci nierozcieñczonej bezpoœrednio na ranê i b³ony œluzowe.
W sytuacji powa¿nego zapalenia i zaka¿enia oczyszczon¹ z tkanek martwiczych ranê spryskuje siê preparatem Octenisept® z atomizera i odka¿a przez ok. 5 min,
a nastêpnie przemywa i nawadnia roztworem soli fizjologicznej. Hydroterapia jest mechanicznym, a przy tym
³agodnym sposobem oczyszczenia rany – wyp³ukuje zabite mikroby i tkanki martwicze. Jednoczeœnie nawadnia ranê i zwiêksza jej wilgotnoœæ. Aby wspomóc naturalne procesy oczyszczania i odbudowy, czyst¹ ranê nale¿y zaopatrzyæ aktywnym opatrunkiem spe³niaj¹cym
kryteria wilgotnego leczenia ran [29].
Wilgotne leczenie rany
i opatrunki biologiczne
W praktyce klinicznej mo¿na spotkaæ siê z dwiema metodami opatrywania ran, okreœlanymi jako sucha i wilgotna. Suche leczenie tradycyjne wykorzystuje proste i z³o¿one opatrunki gazowe, kompresy maœciowe i kompresy
wysychaj¹ce nas¹czane œrodkami farmakologicznie czynnymi. Obecnie wiadomo, ¿e nie spe³niaj¹ one wymagañ
stawianych opatrunkom przyjaznym ranie i nie wspomagaj¹ procesu jej gojenia. Uwa¿a siê wrêcz, ¿e opatrunek
suchy stosowany w leczeniu ran o charakterze owrzodze-
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nia zaburza naturalny proces gojenia, przysycha i przykleja siê do powierzchni rany, powoduj¹c uszkodzenie nowo
powsta³ych tkanek. Dodatkowe stosowanie antybiotyków
i wielu œrodków antyseptycznych na ranê wp³ywa cytotoksycznie na zdrowe i proliferuj¹ce komórki [5, 30, 31].
Cechy idealnego opatrunku, opracowane na podstawie badañ Wintera (1962) i jego nastêpców, spe³niaj¹
warunki nowoczesnej koncepcji leczenia ran. Podtrzymuj¹ one w ³o¿ysku rany odpowiedni¹ wilgotnoœæ, która zapobiega tworzeniu siê strupa i wysychaniu powierzchni owrzodzenia. Wilgotna rana goi siê 2-krotnie
szybciej i w bardziej uporz¹dkowany sposób, poniewa¿
wilgoæ stymuluje zarówno proliferacjê, jak i migracjê
powstaj¹cych komórek, zapewniaj¹c ich optymalne ró¿nicowanie i neowaskularyzacjê [5].
Cechy opatrunku wspomagaj¹cego naturalne procesy
gojenia zasta³y okreœlone w 1991 r. przez Tunera i wsp.:
w utrzymuje wilgotne œrodowisko w ³o¿ysku rany,
w ma du¿¹ ch³onnoœæ, reguluje nadmiar wydzieliny,
w nie przylega do powierzchni rany, umo¿liwia bezbolesn¹ i atraumatyczn¹ zmianê,
w chroni ranê przed dostaniem siê drobnoustrojów chorobotwórczych i zanieczyszczeniem z zewn¹trz,
w jest nietoksyczny i niealergizuj¹cy,
w utrzymuje prawid³ow¹ temperaturê rany, zbli¿on¹ do
temperatury cia³a,
w wspomaga proces leczenia na ka¿dym etapie gojenia
siê rany [1, 5, 32].
Opatrunki nowej generacji, spe³niaj¹ce wymienione
kryteria, produkowane s¹ w kilku zró¿nicowanych pod
wzglêdem budowy i zastosowania grupach (tab. 2.). S¹
przeznaczone do ró¿nych rodzajów ran, w zale¿noœci od
etiologii, fazy gojenia, g³êbokoœci uszkodzenia tkanek,
charakteru wysiêku i obecnoœci zaka¿enia. Spoœród wielu dostêpnych na rynku produktów w leczeniu owrzodzeñ ¿ylnych goleni najczêœciej stosowane s¹ opatrunki
hydrokoloidowe, alginianowe, opatrunki z³o¿one oraz
nowe kompresy typu hydrofibre. Maj¹ one zró¿nicowane w³aœciwoœci zatrzymywania wysiêku, którego wydzielanie zmienia siê podczas poszczególnych faz gojenia rany. Obok zewnêtrznej ochrony i regulacji poziomu
wilgotnoœci, na ka¿dym z etapów gojenia opatrunek ma
do spe³nienia inne, wa¿ne w stymulowaniu naturalnych
procesów zadanie [5, 29, 31, 32].
Opatrunki biologiczne
Ponad 30% ¿ylnych owrzodzeñ goleni stanowi¹ powa¿ne, niepoddaj¹ce siê leczeniu rany. O ile nie s¹ one
zainfekowane i nie wykazuj¹ klinicznych objawów zaka¿enia, kwalifikuj¹ siê do leczenia z zastosowaniem
opatrunku biologicznego, zw³aszcza autoprzeszczepów
skórnych lub nab³onkowych przeszczepów z hodowli
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→ rany suche
→ rany z objawami
zaka¿enia
→ rany obficie s¹cz¹ce

→ klinicznie pewna
infekcja

→ rany p³ytkie

→ rany powierzchowne

→ rany silnie s¹cz¹ce
→ rany zainfekowane

→ p³askie, obficie s¹cz¹ce rany oczyszczone z martwicy

→ rany suche i wysuszone
→ rany s¹cz¹ce, najlepiej w po³¹czeniu z kompresem ch³onnym
(np. alginianowym)
→ wszystkie fazy gojenia
→ rany z martwic¹ such¹ i rozp³ywn¹
→ rany s³abo/œrednio s¹cz¹ce
→ rany powierzchowne i g³êbokie
→ rany du¿e, g³êbokie i zainfekowane
→ rany s¹cz¹ce
→ g³êbokie rany wysiêkowe

→ powierzchowne rany suche i s³abo s¹cz¹ce

→ rany wymagaj¹ce aktywnego oczyszczania
→ rany Ÿle siê goj¹ce
→ rany klinicznie zaka¿one
→ rany chronicznie
→ rany powa¿ne, niepoddaj¹ce siê innym metodom leczenia

→ rany z tkank¹ martwicz¹ (cienk¹ warstw¹
1–2 mm pod inny ww. opatrunek)

alginian wapniowo-sodowy otrzymywany z brunatnic morskich

polimery polisacharydowe (¿elatyna) oraz poliakryloamidowe
magazynuj¹ce w swej strukturze do 60% wody; przezroczysty
materia³ pokrywaj¹cy (obserwacja rany)

ch³onne koloidy zbudowane z cz¹steczek ¿elatyny, pektyny
i karboksymetylocelulozy

granulaty zbudowane z kulistych ziarenek polisacharydów,
w wolnych przestrzeniach gromadz¹cych zanieczyszczenia
i wysiêk z rany; mog¹ zawieraæ œrodki odka¿aj¹ce (np. jod)

miêkka, elastyczna pianka zbudowana z hydrofilowych cz¹steczek
poliuretanu

cienka, elastyczna b³ona o w³aœciwoœciach adhezyjnych;
przezroczysty materia³ pokrywaj¹cy (obserwacja rany)

superabsorbent (poliakrylat o wysokim stopniu absorpcji),
roztwór Ringera (K, Ca, Na) uwalniany do rany

– auto- lub alogeniczne p³aty skórne lub skórno-miêœniowe oraz
hodowle komórkowe
– sk³adniki skóry uzyskane drog¹ bioin¿ynierii genetycznej
– autologiczny roztwór krwi pacjenta zawieraj¹cy komórkowe
czynniki wzrostu

enzymy proteolityczne, np. kolagenazy, peptydazy

opatrunek alginianowy
(np. Kaltostat, Tegagel,
Fibracol, Sorbalgon)

opatrunek hydro¿elowy
(np. Aqua-gel, Intrasite-gel,
Hydrosorb)

opatrunek hydrokoloidowy
(np. Granuflex, Comfeel,
Tegasorb, Hydrocoll)

dekstranomery
(np. Acudex, Debrisan,
Jodosorb)

g¹bki poliuretanowe
(np. Allevyn, Tielle,
Lyofam A)

pó³przepuszczalne b³ony
poliuretanowe
(np. Opsite, Tegaderm,
Bioclusive)

opatrunki mieszane
(np. Tender Wet)

opatrunki biologiczne
(np. autoprzeszczepy skórne,
skórno-miêœniowe,
alogeniczno-ksenogeniczne
sk³adniki skóry, czynniki
wzrostu)

œrodki enzymatyczne
(np. Iruxol®-Mono, Fibrolan)

→ rany czyste

→ rany zainfekowane

P/wskazania

Wskazania

Budowa i sk³ad opatrunku

Rodzaj opatrunku

Tab. 2. Przyk³ady œrodków stosowanych w miejscowym leczeniu ran przewlek³ych

Wybrane aspekty zachowawczego leczenia owrzodzeñ ¿ylnych
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komórkowych (auto- lub allogenicznych). W celu zast¹pienia skóry i/lub pobudzenia proliferacji stosuje siê równie¿ allogeniczno-ksenogeniczne sk³adniki skóry uzyskane drog¹ bioin¿ynierii. W leczeniu przewlek³ych
owrzodzeñ stosuje siê te¿ wprowadzanie do rany czynników wzrostu, których brak lub niedobór mo¿e przyczyniaæ siê do wyd³u¿ania i niskiej efektywnoœci procesów gojenia siê rany. Jednak stosowanie wielu opatrunków biologicznych, ich rola i korzyœci w leczeniu
owrzodzeñ ¿ylnych wci¹¿ s¹ poddawane badaniom [5].
Podsumowanie
Leczenie owrzodzeñ ¿ylnych mo¿e przynosiæ po¿¹dane efekty tylko wówczas, gdy zostanie poprzedzone diagnostyk¹ i systematyczn¹ terapi¹ przyczynow¹. Wdro¿enie systemu opieki polegaj¹cego na kompleksowym, ambulatoryjnym, specjalistycznym leczeniu owrzodzeñ –
wzorem krajów zachodnich – mo¿e byæ bardziej ekonomiczne dziêki skróceniu czasu leczenia, stosowaniu profesjonalnych metod na ka¿dym etapie leczenia. W kompleksowej opiece nad chorym podstawowym elementem
leczenia owrzodzeñ ¿ylnych jest redukcja nadciœnienia
¿ylnego, systematyczne i dok³adne oczyszczanie rany, stosowanie hydroterapii w celu odpowiedniego jej nawodnienia i zmniejszenia ryzyka lokalnej infekcji, która hamuje postêp gojenia. Postêpy gojenia miejscowego wzmaga stosowanie aktywnych opatrunków, które zapewniaj¹
wilgotne œrodowisko w ranie, pobudzaj¹ naturaln¹ autolizê i proliferacjê nowych komórek. W ranach o du¿ej powierzchni znajduj¹ zastosowanie opatrunki biologiczne.
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