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OFICJALNE STANOWISKO: STRESZCZENIE

Rozpoznawanie biofilmu i infekcji oraz zarządzanie nimi  
w kontekście zarządzania antybiotykami

Opatrunki niezawierające substancji czynnych: Określenie ich roli

Opatrunki niezawierające substancji czynnych w ranach zakażonych  
lub zagrożonych zakażeniem: Jak stosować w praktyce

ROLA OPATRUNKÓW  
NIEZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJI CZYNNYCH  
W LECZENIU ZAKAŻEŃ RANY



OFICJALNE STANOWISKO WUWHS: STRESZCZENIE

Rola opatrunków niezawierających substancji czynnych w leczeniu zakażeń rany

Każda rana może ulec zakażeniu. W tradycyjnym ujęciu leczenie zakażonych ran – i zarządzanie 
ryzykiem zakażenia – polega na stosowaniu miejscowych środków przeciwdrobnoustrojowych  
(np. kremów lub opatrunków) lub antybiotyków (leków). Celem tych terapii jest zwalczanie bakterii 
wywołujących infekcję.

Warto jednak przypomnieć, jak poważnym i wciąż narastającym problemem w ochronie zdrowia 
jest oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Innymi słowy, stale rośnie liczba gatunków 
bakterii opornych na leczenie. Aby ograniczyć ten problem, należy dążyć do ograniczenia ilości 
przepisywanych leków przeciwdrobnoustrojowych i antybiotyków, by w ten sposób przeciwdziałać 
nieskuteczności leczenia. Jest to strategia walki z rozprzestrzenianiem się oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe zwana „zarządzaniem środkami przeciwdrobnoustrojowymi”. Ważne 
jest, abyśmy wszyscy podjęli starania o ograniczenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, 
w przeciwnym razie nasza zdolność do leczenia infekcji zmniejszy się, a wzrośnie poziom 
śmiertelności i częstości występowania ciężkich powikłań.

Opatrunki niezawierające substancji czynnych (ang. non-medicated wound dressings, w skrócie 
NMWD) są skuteczne w leczeniu zakażeń ran bez konieczności stosowania miejscowych środków 
przeciwdrobnoustrojowych lub antybiotyków, a ich mechanizm działania jest oparty na procesach 
fizycznych i interakcjach chemicznych. Opatrunki NMWD odgrywają istotną rolę w leczeniu zarówno 
ostrych, jak i przewlekłych ran, redukują obciążenie biologiczne, a jednocześnie nie przyczyniają się 
do powstawania oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR).

Ten dokument przedstawia stanowisko WUWHS, które uwzględnia innowacyjne perspektywy 
i nowe informacje o roli opatrunków NMWD oraz sposobów ich wykorzystania w zwalczaniu AMR 
w zakażonych ranach. Dokument składa się z trzech sekcji, w których przedstawiono wytyczne 
dotyczące:

•	 Charakterystyki opatrunków NMWD
•	 Roli opatrunków NMWD w profilaktyce i leczeniu zakażeń ran
•	 Dowodów klinicznych uzasadniających stosowanie opatrunków NMWD.

Sekcja 1: Diagnostyka biofilmu i zakażenia oraz ich leczenie w kontekście zarządzania środkami 
przeciwdrobnoustrojowymi

Biofilmy to zorganizowane przestrzennie skupiska bakterii, które są odporne na środki 
przeciwdrobnoustrojowe w stężeniach od 100 do 1000 razy wyższych niż w przypadku 
mikroorganizmów rozproszonych (występujących w formie planktonowej). Wyniki badań 
jednoznacznie wskazują, że większość ran przewlekłych zawiera biofilmy, w których upatruje się 
przyczyn znacznego opóźnienia w gojeniu lub wręcz niegojenia się rany.



Czynniki przyczyniające się do powstawania przewlekłych, niegojących się ran mogą być związane 
ze stanem zdrowia pacjenta; wymienia się wśród nich cukrzycę, chorobę naczyń obwodowych, 
neuropatię obwodową, urazy i zwiększony nacisk na podeszwową powierzchnię stopy. Jeżeli rana 
współistnieje z wieloma innymi chorobami, każda infekująca bakteria może zakłócić lub zatrzymać 
proces gojenia się rany w związku z utrzymującą się odpowiedzią zapalną wywołaną przez obecność 
tych mikroorganizmów.

Za główny czynnik oporności biofilmu uznaje się powolny wzrost bakterii lub ich stan fizjologicznego 
uśpienia. Jest to o tyle istotne, że mechanizm działania większości antybiotyków wykorzystuje szlaki 
metaboliczne, które mają miejsce w aktywnych komórkach bakteryjnych. Oznacza to, że antybiotyki 
mogą być mniej skuteczne w przypadku bakterii wolno rosnących lub uśpionych. Innym czynnikiem, 
który przyczynia się do wytworzenia oporność biofilmu, jest obecność macierzy ochronnej złożonej 
z zewnątrzkomórkowych substancji polimerowych (EPS), które chronią biofilm przed działaniem 
środków przeciwdrobnoustrojowych.

Dokładny mechanizm oporności biofilmu nie został jak dotąd dokładnie wyjaśniony. Wiadomo 
jednak, że biofilmy są oporne na leczenie przeciwdrobnoustrojowe i antybiotykowe, przez co mogą 
wywołać utrzymujący się stan przewlekły rany i powikłania.

W przypadku ran z podejrzeniem obecności biofilmu niezbędne jest stosowanie strategii 
postępowania, które uwzględniają aspekty zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Istotne 
jest, aby lekarz dokonał wyboru odpowiedniego antybiotyku i by antybiotyk podawać prawidłowo, 
przy minimalnym szkodliwym wpływie na zdrowie pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka 
wystąpienia oporności na antybiotyki.

Lepsze zrozumienie fizjologii i struktury biofilmów doprowadziło do ograniczenia stosowania 
antybiotykoterapii w obecnej praktyce klinicznej oraz wprowadzenia leczenia ran ukierunkowanego 
na biofilm. Ranę opracowuje się chirurgicznie, oczyszcza i stosuje specjalny opatrunek zawierający 
środek przeciwbakteryjny lub zapewniający fizyczny mechanizm działania (opatrunki NMWD), który 
ma na celu zmniejszenie obciążenia biologicznego i wspomaganie gojenia się rany. Jeśli po dwóch 
tygodniach proces gojenia nie postępuje, należy w miarę możliwości rozważyć zmianę opatrunku 
przeciwdrobnoustrojowego.

Istnieją jedynie ograniczone dane wskazujące, który opatrunek przeciwdrobnoustrojowy należałoby 
stosować lub potwierdzające wyższą skuteczność określonego środka przeciwdrobnoustrojowego. 
W pielęgnacji ran należy dążyć do optymalizacji stosowania antybiotyków i środków 
przeciwdrobnoustrojowych, aby uniknąć ich nadużywania, a także uwzględniać zasady zarządzania 
środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Opatrunki NMWD, wykorzystujące mechanizmy fizyczne 
do skutecznego zwalczania bakterii, powinny stanowić istotne uzupełnienie podręcznego zestawu 
narzędzi klinicznych.



Sekcja 2: Opatrunki niezawierające substancji czynnych. Jaka jest ich rola?

Opatrunki NMWD, jak sama nazwa wskazuje, nie zawierają żadnego czynnego środka 
przeciwdrobnoustrojowego. Działanie opatrunków NMWD polega na obniżeniu obciążenia 
biologicznego rany poprzez mechanizmy inne niż aktywne zabijanie drobnoustrojów, na przykład 
wyłącznie środkami fizycznymi. Na potrzeby tego artykułu przyjęto następującą definicję NMWD: 
„opatrunek na ranę, który nie zawiera żadnej substancji czynnej ani składnika farmaceutycznego, 
ale zmniejsza obciążenie bakteryjne innymi metodami”, w tym poprzez:

•	 usunięcie martwej tkanki, w której mogą znajdować się bakterie i która znajduje się poza 
układem nadzoru odpowiedzi immunologicznej gospodarza;

•	 utrzymanie niskiego poziomu obciążenia biologicznego poprzez wchłanianie, sekwestrację 
(tymczasowe wychwycenie i związanie), retencję i usunięcie bakterii z rany. 

Optymalny mechanizm działania przeciwdrobnoustrojowego  
obejmuje wiele etapów zachodzących w skoordynowany sposób: 
oczyszczenie rany (usunięcie martwej tkanki), absorpcja (wchłonięcie 
mikroorganizmów), sekwestracja (wychwycenie i związanie 
mikroorganizmów), retencja (związanie i unieruchomienie 
mikroorganizmów) i usunięcie (mikroorganizmy usunięte wraz 
z opatrunkiem), przy czym każdy z tych mechanizmów zastosowany 
samodzielnie jest w stanie obniżyć liczbę bakterii niezależnie od 
pozostałych (Ryc. 1).

1. Opracowanie rany

Specjaliści mają do dyspozycji kilka metod opracowania rany:
•	 mechaniczne
•	 autolityczne
•	 enzymatyczne
•	 chirurgiczne.

Każda metoda ma swoje wady i zalety, a znajomość ich 
charakterystyki ułatwia wybór metody odpowiedniej do danej 
sytuacji klinicznej. Opracowanie rany skutkuje rozerwaniem martwej 
tkanki zawierającej znaczną część bakterii infekujących ranę, co – jak 
wykazano w najnowszych badaniach eksperymentalnych – ułatwia 
późniejsze usunięcie z rany obciążenia biologicznego.

Ryc. 1: Mechanizm działania 
opatrunków NMWD  
w profilaktyce i leczeniu zakażeń

1. OPRACOWANIE RANY
oddzielenie 

zdewitalizowanej tkanki

2. ABSORPCJA
wchłonięcie  

drobnoustrojów

3. SEKWESTRACJA
wychwycenie i związanie 

drobnoustrojów

4. RETENCJA
związanie i unieruchomienie 

drobnoustrojów

5. USUWANIE
usunięcie drobnoustrojów 

wraz z opatrunkiem



Wiele opatrunków NMWD ułatwia opracowywanie rany. W przypadku opatrunków 
hydroaktywnych (ang. hydro-responsive wound dressing, w skrócie HRWD), czyli 
opatrunków, które mogą dostarczać lub wchłaniać wilgoć w zależności od warunków 
panujących w środowisku rany – obecność roztworu Ringera ułatwia opracowanie rany 
poprzez zmiękczenie i łatwiejsze oddzielanie martwej tkanki. Praktyka kliniczna wskazuje, 
że opatrunki HRWD bardzo skuteczne zmniejszają przedmiotowe i podmiotowe objawy 
zakażenia.

1. Wchłanianie wysięku i bakterii z rany
Niewłaściwe postępowanie z wysiękiem może powodować macerację tkanki rany i skóry 
wokół rany oraz może mieć negatywny wpływ na samopoczucie pacjenta. Opatrunki 
zawierające polimer superabsorpcyjny (opatrunki SAP), przeznaczone do opatrywania 
ran z umiarkowanym lub nasilonym wysiękiem, charakteryzują się doskonałą zdolnością 
do wchłaniania wysięku i wysoką retencją wilgoci oraz obniżają ryzyko wycieku wysięku 
i maceracji.

2. Sekwestracja
Termin sekwestracja pochodzi od łacińskiego słowa sequestrare, które w przybliżeniu 
oznacza „zabrać i odizolować”. Terminu tego użyto do opisania mechanizmu, za pomocą 
którego wysięk, zanieczyszczenia i bakterie są wychwytywane z rany do rdzenia i wiązane 
w macierzy opatrunku. Wychwyt bakterii i innych składników rany oraz ich sekwestracja 
w opatrunku przekłada się na stopniowe odciążenie środowiska rany i ograniczenie 
szkodliwego działania tych czynników.

3. Unieruchomienie i retencja
Zdolność materiałów zawartych w opatrunkach do wspomagania wchłaniania i sekwestracji 
bakterii oznacza, że opatrunki te fizycznie usuwają bakterie z rany i w ten sposób zmniejszają 
obciążenie bakteryjne bez ich zabijania. Bakterie, które są fizycznie usuwane z rany przez ich 
przyleganie do materiału opatrunkowego oraz wchłanianie, są usuwane wraz z opatrunkiem. 
Wraz z każdą zmianą opatrunku następuje stopniowe obniżenie miana bakterii w łożysku rany.

Opatrunki HRWD redukują miano mikroorganizmów w łożysku rany w wyniku działania 
wszystkich z omówionych tu procesów fizycznych (Ryc. 1). Przykłady innych opatrunków 
NMWD, wykorzystujących jeden lub więcej mechanizmów działania:

•	 karboksymetyloceluloza (CMC)
•	 chlorek dialkilokarbamoilu (DACC)
•	 opatrunki przewodzące wilgoć.



Nie ulega wątpliwości, że ograniczenie rozprzestrzeniania się oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe wymaga stosowania alternatywnych metod leczenia zakażeń ran. 
Opatrunki NMWD, które nie zawierają żadnej substancji czynnej ani składnika farmaceutycznego 
i redukują liczbę bakterii w ranie poprzez alternatywne mechanizmy działania, doskonale wpisują 
się w zarządzanie środkami przeciwdrobnoustrojowymi i zapewniają skuteczne leczenie obniżające 
obciążenie biologiczne rany w sposób fizyczny, bez ryzyka AMR.

Sekcja 3: Opatrunki niezawierające substancji czynnych na rany zakażone lub zagrożone 
zakażeniem. Jak z nich korzystać w praktyce?

Poszczególne etapy gojenia się rany charakteryzują się różnym nasileniem stanu zapalnego, 
a odróżnienie zapalenia od infekcji może być trudne bez wykonania badań mikrobiologicznych. 
Odpowiedź zapalną należy uznać za istotny czynnik przyczyniający się do uszkodzenia tkanki 
w przebiegu zakażenia.

Rany z jawnymi lub niejawnymi objawami infekcji są diagnozowane jako zakażone na podstawie 
doświadczenia lekarza i obrazu klinicznego. Jeśli zdiagnozowano zakażenie lub występuje 
podejrzenie obecności biofilmu w ranie, należy wdrożyć skuteczny protokół leczenia zakażenia 
rany/postępowania z biofilmem w celu opanowania infekcji, obniżenia miana drobnoustrojów 
i ustalenia, czy konieczne jest włączenie antybiotykoterapii ogólnoustrojowej. Decyzje terapeutyczne 
w leczeniu ran powinny opierać się na precyzyjnie zdefiniowanych kryteriach diagnostycznych. 
Lekarze muszą prawidłowo oceniać te wskaźniki zapalenia, które mogą sugerować zakażenie 
rany, ale nie są rozstrzygające. Rozpoznanie i odróżnienie stanu zapalnego od zakażenia we 
wczesnych stadiach umożliwia uzyskanie postępu w gojeniu się rany bez nadużywania środków 
przeciwdrobnoustrojowych.

W takiej sytuacji opatrunki NMWD można uznać za opcję nadrzędną w stosunku do opatrunków 
przeciwdrobnoustrojowych w celu opanowania dużego wysięku, którego składniki mogą być 
potencjalnie szkodliwe.

Optymalny opatrunek powinien przeciwdziałać nadmiernemu stężeniu proteaz w wysięku z rany, 
które mogą niszczyć czynniki wzrostu i nowo powstałą ziarninę. Takie podejście do leczenia 
zakażeń ran jest zgodne z zasadami programów zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowymi 
i pozwoliłoby uniknąć niewłaściwego i nadmiernego stosowania farmaceutyków. Rycina 2 
przedstawia czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas stosowania opatrunków NMWD 
w leczeniu ciężkiego stanu zapalnego/zakażenia rany/biofilmu.



Jeśli w ranie występuje nadmierny i nieproduktywny stan zapalny, zakażenie lub podejrzenie 
obecności biofilmu, wówczas opatrunki NMWD stanowią alternatywę dla opatrunków 
przeciwdrobnoustrojowych i – jeśli to konieczne – można je stosować w połączeniu z innymi 
środkami przeciwdrobnoustrojowymi, jako środek wspomagający leczenie zakażenia i obniżający 
poziom obciążenia biologicznego.
Opatrunki NMWD – opatrunki hydroaktywne (HydroClean®)*
•	 Opatrunki te nie zawierają żadnego czynnego środka przeciwdrobnoustrojowego – uwalniają 

roztwór Ringera, który zmiękcza zdewitalizowane tkanki i ułatwia oczyszczenie rany.
•	 Wspomagają autolityczne oczyszczanie rany i stymulują normalizację środowiska rany
•	 Neutralizują działanie nadmiaru MMP`s (metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej), stymulując 

tworzenie się tkanki ziarninowej.
•	 Idealnie sprawdzają się w leczeniu ran zakażonych lub zagrożonych zakażeniem, ponieważ 

skutecznie zwalczają bakterie metodami fizycznymi, bez ryzyka rozwoju oporności bakteryjnej.

Opatrunki NMWD – opatrunki SAP (Zetuvit Plus, Zetuvit Plus Silicone/Border®)
•	 Nie zawierają żadnego czynnego środka przeciwdrobnoustrojowego.
•	 Wchłaniają i wiążą bakterie i proteazy (MMP`s), co sprzyja niezakłóconemu gojeniu się rany.
•	 Idealnie sprawdzają się w leczeniu ran wysiękowych zagrożonych zakażeniem, ponieważ 

skutecznie wchłaniają i fizycznie wiążą wysięk zawierający inhibitory gojenia rany bez ryzyka 
rozwoju oporności bakteryjnej.

Ryc. 2: Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas stosowania opatrunków NMWD w leczeniu rozległego stanu zapalnego/
zakażenia rany/biofilmu

Wytyczne dotyczące stosowania opatrunków NMWD w leczeniu rozległego zapalenia/zakażenia rany/biofilmu

Optymalizacja ogólnego stanu zdrowia 
pacjenta
	 Leczenie chorób współistniejących
	 Ocena leków towarzyszących/alergii/

nadwrażliwości skóry
	 Zminimalizowanie/wykluczenie 

czynników zwiększających ryzyko 
zakażenia lub wywołujących 
zakażenie
	 Wdrożenie właściwego układowego 

leczenia przeciwdrobnoustrojowego 
zgodnie ze wskazaniami
	 Optymalizacja statusu żywieniowego
	 Zapewnienie wsparcia 

psychologicznego
	 Omówienie obaw pacjenta 

(nieprzyjemny zapach 
z rany) i motywowanie pacjenta do 
przestrzegania zaleceń
	 Zapewnienie edukacji pacjenta/

opiekuna w zakresie klinicznych 
objawów zakażenia, aby nie 
przeoczyć progresji do jawnego lub 
rozprzestrzeniającego się zakażenia 
rany i zapewnić właściwe leczenie

Miejscowe postępowanie
	 Dokładna diagnoza etiologii rany (wymazy/

biopsje do posiewu bakteryjnego) i ocena 
holistyczna
	 Optymalizacja stanu łożyska rany i skóry 

wokół rany:
- oczyszczanie rany przy każdej zmianie 

opatrunku
- usunięcie tkanki martwiczej i rozpływnej

	 Odpowiednie postępowanie z wysiękiem:
- leczenie przyczyn i czynników 

przyczyniających się do powstawania 
wysięku

- optymalizacja łożyska rany
- obniżenie/utrzymanie/zwiększenie 

wilgotności rany, odpowiednio do 
środowiska rany

- poprawa jakości życia pacjenta
- profilaktyka i leczenie problemów 

związanych z wysiękiem
	 Zapewnienie ochrony przed 

zanieczyszczeniem innymi patogenami

Zastosowanie opatrunku leczniczego zawierającego 
środek przeciwdrobnoustrojowy (srebro, jodynę, 
PHMB, miód, antybiotyki itp.) tylko w określonej 
sytuacji (potwierdzona diagnoza) i przez 
wyspecjalizowanych klinicystów

W następujących przypadkach należy w miarę 
możliwości rozważyć zastosowanie opatrunku 
NMWD:
	 Rana nie goi się
	 Występuje podejrzenie obecności biofilmu
	 Rana jest zagrożona skażeniem/zakażeniem
	 Patogeny w zainfekowanej ranie są odporne na 

środki przeciwdrobnoustrojowe lub podatne na 
rozwój oporności
	 Występuje znane przeciwwskazanie do stosowania 

środka przeciwdrobnoustrojowego
	 Konieczność leczenia skojarzonego z określonym 

miejscowym środkiem przeciwdrobnoustrojowym
	 Występuje ryzyko nadużywania środków 

leczniczych/opatrunków przeciwdrobnoustrojowych

Monitorowanie i ponowna ocena stanu pacjenta i rany
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