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Streszczenie
W procesie gojenia ran przewlekłych istotną rolę odgrywają następujące warunki: odpowiednie odżywienie, stan immunolo-
giczny, kondycja psychologiczna chorego. dodatkowym czynnikiem utrudniającym i zaburzającym regenerację są zakażenia 
patogenami odpornymi na stosowane powszechnie antybiotyki. W ramach terapii stosuje się obecnie opatrunki zaprojekto-
wane na bazie alginianów, dekstranomerów, hydrożeli, hydrowłókien, pianek poliuretanowych, hydrokoloidów oraz lawa-
septyki do przemywania ran, takie jak 0,9% NaCl, płyn wieloelektrolitowy (PWe), płyn Ringera, octenidyna. dzięki swoim 
właściwościom umożliwiają leczenie ran zgodne z koncepcją TIMe: zapewniają wilgotne środowisko gojenia, ochronę przed 
zanieczyszczeniem, umożliwiają wymianę gazową, ochronę brzegów rany, wspomagają opanowanie zakażenia. W ranie trud-
no gojącej się proces naprawczy zależy od ukrwienia tkanek, które może być niedostateczne. Skutkiem tego stanu jest ciągłe 
niedotlenienie rany (hipoksja). Antyoksydanty występujące w naturalnych składnikach znajdują coraz szersze zastosowanie 
w leczeniu ran przewlekłych. Zmniejszają stężenie wolnych rodników tlenowych, a także stymulują proces angiogenezy, 
zmniejszają odczyn zapalny, promują proliferację fibroblastów i keratynocytów, mają właściwości przeciwbakteryjne w sto-
sunku do mikroorganizmów opornych na stosowane chemioterapeutyki. Wiele tych związków występuje w miodzie, owocach 
papai (Carrica papaia L.), transgenicznym lnie (Linum usitatissimum) czy też olejku pomarańczowym (Citrus sinensis), łodydze 
akantu (Acanthus ebracteatus), liściach herbaty (Camellia sinensis). Zastosowanie biologicznie aktywnych związków pocho-
dzenia naturalnego jest obecnie przedmiotem intensywnych badań na poziome in vitro oraz in vivo dotyczących gojenia ran 
przewlekłych. Wyniki licznych prac sugerują korzystny wpływ antyoksydantów na gojenie ran. Niezbędne są badania kliniczne, 
które pozwoliłyby ocenić skuteczność naturalnych związków w terapii ran przewlekłych (Polim. Med. 2013, 43, 3, 199–205).

Słowa kluczowe: nowoczesne opatrunki, antyoksydanty, rany przewlekłe, zakażenie ran, antybiotykooporność.

Abstract
Optimal nutrition, immunological state and psychological condition play an important role in the process of chronic wound 
healing. Infections caused by pathogens resistant to commonly used antibiotics additionally complicate and disturb regenera-
tion of wounds. As part of the treatment, modern wound dressings are used, for example designed on the basis of alginates, 
dextranomers, hydrogels, hydrofiber, polyurethanes foams, hydrocolloids and liquids for wound debridement such us 0,9% 
NaCl, the PWe liquid, Ringer’s liquid, octenidine. Owing to their features, treatment in accordance with TIMe concept 
could be realized, because they provide moisture wound bed, protection against contamination, gas exchange, protection of 
wound edges and infection control. Repairing process in chronic wounds is dependent on blood flow in tissues, which may be 
insufficient. The result is a permanent hypoxia. Natural occurring antioxidants are becoming more crucial in chronic wound 
treatment. They decrease oxygen radical concentration, increase angiogenesis, reduce inflammatory response, stimulate 
fibroblasts and keratinocytes proliferation, possess antibacterial properties against chemotherapeutic resistant strains. There 
are a lot of antioxidants in honey, papaya fruit (Carrica papaia L.), transgenic flax (Linum usitatissimum), and in orange oil 
(Citrus sinensis), stem of acanthus (Acanthus ebracteatus), leafs of tea (Camellia sinensis). Application of biologically active, 
natural derived compounds is nowadays a direction of intense in vitro and in vivo research focused on the chronic wound 
treatment. Results suggest beneficial influence of antioxidant on wound repairing process. Clinical research are needed to 
state effective influence of natural compound in the chronic wound treatment (Polim. Med. 2013, 43, 3, 199–205). 
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Rany przewlekłe stanowią nadal wyzwanie tera-
peutyczne. Spowodowane są wieloma czynnikami, ta-
kimi jak: zakażenie antybiotykoopornymi patogenami, 
chorobami współtowarzyszącymi (np. nieunormowana 
cukrzyca), zaburzeniami stanu immunologicznego cho-
rego, niedożywieniem. Szacuje się, że w Polsce problem 
ran trudno gojących się dotyczy około 500 tys. osób [1, 2]. 
W postępowaniu z ranami trudnymi, zgodnie z zalecenia-
mi Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran stosuje się kon-
cepcję TIMe (T – (T)issue, I – (I)nfection, M – (M)oisture 
management, e – (E)dge of wound). Postępowanie to 
zakłada oczyszczenie rany, opanowanie zakażenia, kon-
trolę wysięku i wilgotności, zwrócenie uwagi na brze-
gi rany [3]. W strategię TIMe wpisują się nowoczes- 
ne opatrunki. Obecnie są komponowane opatrunki na 
bazie alginianów, hydrożeli, hydrowłókien, pianki po-
liuretanowej, dekstranomerów, hydrokoloidów, filmów 
półprzepuszczalnych. Wśród licznych modyfikacji mo-
gą zawierać związki działające przeciwbakteryjnie, np. 
srebro, jod (powidon jodu, kedaksomer jodu) [1, 4–6]. 
Aby opatrunek był skuteczny terapeutycznie, powinien 
spełniać wiele warunków, takich jak [6]: zdolność po-
chłaniania wysięku i utrzymanie wilgotności rany, co 
sprzyja oczyszczaniu rany z tkanek martwiczych i pro-
muje angiogenezę, a także naskórkowanie, zapewnienie 
wymiany gazowej, ochrona przed patogenami, łatwość 
aplikacji oraz hipoalergiczność.

Istotnym problemem jest zwiększająca się anty-
biotykoporność bakterii, m.in. Staphylococcus aureus, 
Klebsiella, Escherichia coli, Acinetobacter, Pseudomonas 
aeruginosa. Racjonalne postępowanie z ranami wymusza 
ścisłe ograniczenie w miejscowym stosowaniu antybioty-
ków; najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Lecze-
nia Ran (2012 r.) wyraźnie o tym traktują [7]. Restrykcja 
w stosowaniu antybiotyków jest prewencją przeciwko 
antybiotykooporności. Stosowane miejscowo antybiotyki 
są ponadto często nieskuteczne z powodu występowania 
na dnie rany biofilmu. Struktura biofilmu, dzięki obec-
ności śluzu, stanowi skuteczną barierę dla leków [8].

bronią przeciwko zakażeniu bakteryjnemu oraz 
do stosowania profilaktycznego są antyseptyki (octeni-
dyna, środki zawierające jod, np. powidon jodu) oraz 
lawaseptyki do fizycznego oczyszczania rany. Lawasep-
tyki umożliwiają wypłukanie patogenów z rany i roz-
bicie biofilmu. Zalicza się do nich: 0,9% NaCl, płyn 
wieloelektrolitowy (PWe), płyn Ringera, octenidynę. 
Wykluczono natomiast z użycia przy owrzodzeniach 
z czystą ziarniną mydło, wodę utlenioną (nadtlenek wo-
doru) oraz Rivanol (mleczan etakrydyny) i Manusan, 
ponieważ są cytotoksyczne dla ziarninującej tkanki lub 
nie mają wystarczającej aktywności antybakteryjnej [7]. 
Obecnie jest dostępnych wiele nowoczesnych opatrun-
ków, które mogą być stosowane do odpowiedniego 
rodzaju i stanu rany [1, 6, 9–11]. W ranie przewlekłej 
proces gojenia jest ograniczony przez niedożywienie 
i niedotlenienie tkanek wynikające z niedostatecznej 
liczby naczyń krwionośnych. Niekorzystne warunki 

hipoksji uniemożliwiają proliferację keratynocytów, fi-
broblastów i komórek śródbłonka [12, 13].

Opatrunki pochodzenia naturalnego są nowym 
trendem w badaniach biologicznych. Wyniki licznych 
badań, zarówno in vitro, na modelu zwierzęcym oraz 
klinicznych, sugerują korzystne terapeutycznie dzia-
łanie antyoksydantów, jak np. witamina e w gojeniu 
ran [13, 14]. 

Opatrunek lniany
Opatrunki z transgenicznego lnu są zaprojektowane 

na bazie włókien lnianych, oleju i ekstraktu z nasion [15, 
16]. Są bogate we flawonoidy o wysokim potencjale an-
tyoksydacyjnym. Zawierają lignany, pektyny i celulo-
zę, ponadto związki czynne, takie jak: kwas ferulowy, 
wanilinowy, kumarynę, kwas 4-hydroksybenzoesowy, 
aldehyd syringowy oraz luteinę z grupy karotenoidów. 
We włóknach transgenicznego lnu występuje także 
kanabidiol – związek o właściwościach przeciwzapal-
nych [17]. Olej lnu jest bogaty w nienasycone kwasy 
tłuszczowe (kwas oleinowy, linolowy, linoleinowy), 
antyoksydanty (γ-tokoferol), luteinę, plastochromanol, 
kwasy fenolowe (ferulowy, chlorogenowy, kofeinowy, 
wanilinowy) [16, 17]. Przeprowadzone kliniczne bada-
nia pilotażowe na grupie 30 pacjentów z przewlekłym 
owrzodzeniem żylnym (owrzodzenie towarzyszące od 
2–22 lat) wykazały zmniejszenie rozmiarów ran w 80% 
przypadków, bólu u 96% badanych, wysięku u 67% ba-
danych, u mniej niż 20% pacjentów rany powiększyły 
się. Terapia trwała 12 tygodni [15]. Obiecujące rezultaty 
osiągnięto także u pacjentki z owrzodzeniem powsta-
łym w wyniku stopy cukrzycowej, które nie reagowało 
na stosowane wcześniej metody leczenia. Po 12 tygo-
dniach kuracji powierzchnia rany zmniejszyła się [16]. 

Larwy much
Zastosowanie larw much Lucilla sericata jest te-

rapią przeżywającą obecnie swój renesans. Metodę 
tę w latach 30. XX w. wprowadził Wiliam baer, który 
zaobserwował korzystne działanie larw much podczas 
swojej pracy chirurga na froncie I wojny światowej. 
Larwy much zostały wyparte w latach 40. XX w. przez 
antybiotyki, dziś wraca się do tej terapii, bo potrzebne 
są metody leczenia pozwalające ograniczyć stosowanie 
tych leków. Larwy są bardzo skuteczne w oczyszczaniu 
rany z tkanek martwiczych: potrafią usunąć martwicę 
w ciągu dwóch dni, mechanicznie oraz dzięki wydzie-
lanym enzymom proteolitycznym, nie naruszając przy 
tym tkanek zdrowych [13, 18, 19]. dzięki wydzielanemu 
amoniakowi tworzą niekorzystne dla bakterii gram-do-
datnich i gram-ujemnych środowisko, hamują rozwój 
E. coli, MRSA, S. aureus, P. aeruginosa. W przypadku 
wytworzenia w ranie biofilmu Pseudomonas aeruginosa, 
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może jednak dojść do obumierania larw, ponieważ wy-
dzielane przez biofilm bakteryjny czynniki sygnałowe 
(quorum-sensing): alkaliczne elastazy, proteazy, ramno-
lipidy, piocyjaniny i cyjanek są toksyczne dla larw [20]. 

badając próbki krwi pacjentów zaobserwowano, że 
wydzielane przez larwy proteazy stymulują wydzielanie 
Hgf (hepatycyte growth factor, czynnik wzrostu he-
patocytów), który jest istotnym czynnikiem w gojeniu 
ran skórnych [21]. dobre rezultaty w oczyszczaniu ra-
ny z tkanek martwiczych, oraz w widocznej granulacji 
i zmniejszeniu rozmiaru rany uzyskano u pacjentów 
chorych na cukrzycę oraz inne choroby towarzyszące 
(choroby serca, otyłość, niewydolność nerek, zapalenie 
kości i szpiku, obrzęk limfatyczny, chorobę tętnic ob-
wodowych) [22].

W randomizowanych badaniach klinicznych z gru-
pą kontrolną wykazano, że stosowanie larw w przypad-
ku owrzodzeń żylnych i żylno-tętniczych dwukrotnie 
skracało czas oczyszczania ran z martwicy w porówna-
niu do chorych, którzy mieli zastosowany opatrunek 
hydrożelowy. Czas całkowitego wygojenia ran oraz 
koszty terapii były jednak porównywalne w obydwu 
grupach. Oczyszczanie ran przy pomocy larw wiąza-
ło się z większym bólem niż w przypadku opatrunku 
hydrożelowego [23]. Terapia larwami jest bezbolesna, 
jednak u pacjentów z owrzodzeniami nóg lub neuro-
patią ból może się pojawić. Poza tym nie odnotowano 
żadnych skutków ubocznych, w tym alergii. Stosowane 
obecnie larwy pochodzą ze specjalnych hodowli, gwa-
rantujących ich wysoki stopień czystości [24]. 

Papaja
doniesienia literaturowe traktują o skuteczności 

owocu melonowca właściwego Carrica papaia L. (pa-
pai) w gojeniu oparzeń, ran pooperacyjnych, owrzodzeń 
w zespole stopy cukrzycowej. W badaniach klinicznych 
randomizowanych wykazano większą skuteczność w le-
czeniu ran pooperacyjnych opatrunkiem z owoców pa-
pai w porównaniu do nadtlenku wodoru. Owoc papai 
zawiera enzymy proteolityczne (papainę i chymopapa-
inę) sprzyjające oczyszczaniu rany, ekstrakt z nasion za-
wiera alkaloidy, sterole, flawonoidy, triterpeny [25, 26]. 
W badaniach na modelu szczurzym wykazano wpływ 
papai na zwiększenie zawartości hydroksyproliny w ra-
nie oraz wpływ na ziarninowanie u szczurów chorych 
na cukrzycę. Zaobserwowano ponadto aktywność an-
tybakteryjną przeciwko S. aureus i P. aeruginosa przez 
uszkadzanie biofilmu bakteryjnego [25]. Porównując 
badania, można zauważyć brak standaryzacji surowca  
– stosowano owoce w różnej fazie dojrzewania (co wiąże 
się z inną zawartością enzymów), w postaci pulpy bądź 
ekstraktów. Wyniki badań są jednak zbieżne. W ba-
daniach na modelu szczurzym ekstrakt z nasion papai 
powodował znaczące zmniejszenie rany po 13 dniach 
kuracji w porównaniu do grup kontrolnych. Zaobser-

wowano ponadto zwiększone stężenie hydroksyproliny 
w zagojonej tkance, a badania histopatologiczne wyka-
zały zwiększoną zawartość kolagenu w porównaniu do 
grup kontrolnych [26]. ekstrakt z fermentowanej pa-
pai podawano otyłym myszom z indukowaną cukrzycą 
na 8 tygodni przed wykonaniem badania gojenia ran. 
W grupie otrzymującej ekstrakt z papai rany goiły się 
w krótszym czasie w porównaniu z grupą otrzymują-
cych placebo i grupą kontrolną. Zaobserwowano po-
nadto zwiększenie stężenia NO wydzielanego przez ma-
krofagi wyizolowane z rany myszy którym podawano 
ekstrakt z papai, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. 
Wzrost stężenia Vegf (vascular endothelial growth 
factor, czynnik wzrostu śródbłonka) i Cd31 świadczył 
o wzmożonym procesie angiogenezy [27]. badano tak-
że izolowane enzymy z papai w gojeniu ran. W modelu 
mysim enzym o aktywności proteolitycznej P1g10, izo-
lowany z lateksu C. candamarcensis działał mitogennie 
na fibroblasty i komórki naskórka. Znacząco wpływał 
na zmniejszenie obszaru rany w porównaniu do grupy 
kontrolnej; 1% roztwór P1g10 5-krotnie przyspieszał 
gojenie ran w porównaniu do kontroli. enzymy z C. can- 
damarcensis wykazywały skuteczniejsze promowanie 
gojenia ran niż z C. papaia [28].

Akant
ekstrakt w alkoholu etylowym łodygi akantu (Acan-

thus ebracteatus) wykazywał właściwości przeciwzapal-
ne: wpływał na zmniejszenie poziomu tromboksanu b2 
i leukotrienów b4 (LTb4) oraz wykazywał właściwości 
antybakteryjne i antyoksydacyjne. Skuteczność akan-
tu zależy od zawartości bioaktywnych polisacharydów 
i flawonoidów. Substancja czynna to β-sitosterol. Wy-
kazuje działanie proangiogenetyczne, wpływając dodat-
nio na poziom Vegf w badaniach in vitro. badania na 
modelu mysim wykazały korzystny wpływ na proces 
gojenia ran ekstraktu z akantu w połączeniu ze scaffol-
dem kolagenowym w zakresie zmniejszenia infiltracji 
neutrofili w miejsce implantacji scaffoldu, zamykania 
ran oraz nasilonej angiogenezy [29].

Miód
Miód jest jednym z najstarszych produktów natu-

ralnych stosowanych leczniczo. Zawiera 40% fruktozy, 
30% glukozy, 5% sukrozy i 20% wody [14]. Najnowsze 
doniesienia potwierdzają terapeutyczne właściwości 
opatrunków na bazie miodu w formie hydrokoloidów, 
alginianianów, hydrożeli [30]. Opatrunek z miodem 
stosowany na rany oparzeniowe, rany pooperacyjne 
(11 pacjentów) oraz owrzodzenia w wyniku zespołu 
stopy cukrzycowej (29 pacjentów) wykazał korzystny 
wpływ na gojenie. Tylko w przypadku owrzodzeń żyl-
nych zaobserwowano zmniejszenie dolegliwości bó-
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lowych jako jedyny efekt terapii u 13 pacjentów [31]. 
Na modelu szczurzym ran oparzeniowych wykazano 
aktywność antybakteryjną i antyoksydacyjną miodu, 
wpływ na supresję cytokin prozapalnych (IL-1α, IL-1β, 
IL-6), zmniejszanie obrzęku i kontrakcję rany oraz in-
dukcję angiogenezy i granulację w porównaniu z grupą 
kontrolną, dodatni wpływ na proliferację limfocytów 
b i T, fibroblastów, na proces angiogenezy, granulacji, 
naskórkowania, oczyszczania rany z tkanek martwi-
czych oraz wytworzenie delikatniejszej blizny w porów-
naniu do kontroli [31–33]. W badaniach histopatolo-
gicznych próbek pobranych od pacjentów po leczeniu 
przewlekłych ran miodem wykazano zwiększoną zawar-
tość kadheryny e (glikoproteina zależna od Ca2+, odpo-
wiadająca za adhezję komórek i integralność naskórka), 
białka p63 (marker niezróżnicowanych proliferujących 
komórek, czynnik zaangażowany w proliferację i mi-
grację keratynocytów) oraz korzystny stosunek kolage-
nu I i III, który zmienia się podczas procesu regeneracji 
i ostatecznie w zagojonej ranie przeważa kolagen typu I.  
Kontrolą w badaniu były próbki pobrane od pacjentów 
przed leczeniem i w czasie jego trwania [34].

Aktywność antybakteryjną miodu przypisuje się 
wysokiej osmolarności, kwaśnemu pH (3,2–4,2), zawar-
tości związków fitochemicznych (flawonoidy, kwasy fe-
nolowe), oksydazy glukozowej i kwasu glukonowego, 
które sprzyjają miejscowemu wydzielaniu nadtlenku 
wodoru (H2O2) [31, 33]. badania z wykorzystaniem 
miodu japońskiego na modelu mysim nie wykazały 
jednak korzystnego wpływu na gojenie ran; gojenie ran 
zachodziło skuteczniej pod wpływem kontrolnego opa-
trunku hydrokoloidowego [33]. Rozbieżność wyników 
można przypisać dużej zmienności składu miodów, 
zależnej od miejsca powstawania i dostępności roślin 
kwiatowych. Ponieważ spory Clostridium botulinum 
mogą być obecne w miodzie, stosuje się sterylizację 
miodu promieniami gamma (25–50 kgy) [14, 31]. 
W badaniach pierwotnej linii ludzkich keratynocytów 
dowiedziono, że miód stymulował komórki do syntezy 
cytokin prozapalnych TNf-α, Tgf-β, IL-1β i metalo-
proteinazy 9 (MMP-9), która odpowiada za degradację 
macierzy pozakomórkowej – elastyny oraz kolagenu typu 
III i IV. IL-1β i TNf-α mogą ponadto stymulować keraty-
nocyty do wytwarzania fgf-7 (czynnik wzrostu fibrobla-
stów), a przez to wpływać na naskórkowanie. Uważa się, 
że za wyżej opisane działanie miodu odpowiada glikopro-
teina MRJP1 (major royal jelly protein 1) [35].

Olejek pomarańczowy
Olejek pomarańczowy, tłoczony na zimno ze skór-

ki owoców Citrus sinensis zawiera: linalol (20,2%), de-
kanal (18%), geranial (9,1%), α-terpineol (5,8%), neral 
(5%), dodekanal (4,1%), citronellal (3,9%), limonen 
(0,3%). W badaniach na modelu in vitro opatrunków 
wykazano właściwości antybakteryjne olejku pomarań-
czowego w stosunku do szczepów MRSA (methycyline 

resistant S. aureus) i VISA (vankomycine intermediate 
resistant S. aureus) [36]. Także w badaniach in vitro 
na szczepach bakterii S. aureus wykazano właściwości 
antybakteryjne olejku pomarańczowego przez zaha-
mowanie ekspresji genów odpowiedzialnych za syn-
tezę mureiny i peptydoglikanu, co prowadziło do lizy 
komórki bakteryjnej [37]. Olejek ten nie wykazywał 
działania cytotoksycznego względem linii ludzkich ke-
ratynocytów HeK 001. dodany ponadto do hodowli 
keratynocytów zakażonej S. aureus powodował wyeli-
minowanie zakażenia [36]. Również związki wchodzące 
w skład olejku: citral, limonen i linalol wykazują wła-
ściwości antybakteryjne przeciwko Staphylococcus au-
reus, Listeria monocytenes, Bacillus cereus, Escherichia 
coli O157, Salmonella i Campylobacter jejuni. Antybak-
teryjne oraz antygrzybicze właściwości citralu i związ-
ków o chemotypie citralu wykazano w badaniach in 
vitro olejku z Pimenta pseudocaryophyllus (rodzina 
mirtowatych). działanie tych związków było skiero-
wane głównie przeciwko B. cereus (MIC = 62,5 µg/ml), 
C. parapsilosis (MIC = 15,6–62,5 µg/ml) C. albicans 
(MIC = 31,2–61,5 µg/ml) i Cryptococcus noeformans 
Ssp. (MIC = 15,6–500 µg/ml). dwa ostanie szczepy 
bakterii są odpowiedzialne za poważne zakażenia, na 
które są narażone osoby ze zmniejszoną odpornością, 
po przeszczepach, po antybiotykoterapii [38].

Galusan epikatechiny
galusan epiktechiny jest związkiem należącym do 

flawonoidów, którego bogatym źródłem jest zielona 
herbata. działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i an-
tyoksydacyjne zostało dobrze udokumentowane w bada-
niach in vitro [39–41]. Korzystny wpływ na gojenie i for-
mowanie blizny wykazano także na modelu szczurzym, 
w zakresie stymulacji angiogenezy, co potwierdzono 
badaniami immunohistochemicznymi, w których ozna-
czano śródbłonkowy marker Cd31. Zaobserwowano 
zwiększenie ekspresji Vegf przez wpływ na aktywność 
enzymów: syntazy tlenku azotu (NOS) i cyklooksygena-
zy. Syntaza NO konwertuje przemianę L-argininy do L-
cytruliny i tlenku azotu (NO). Cyklooksygenaza (COX) 
katalizuje reakcję przemiany kwasu arachidonowego do 
prostaglandyn i tromboksanu. W badaniach in vitro za-
obserwowano dobrą jakość formowanej blizny: większą 
dojrzałość włókien kolagenowych i zwarty układ włó-
kien w porównaniu do kontroli [42].

Kwasek cytrynowy
Wpływ maści zawierającej kwasek cytrynowy i mięk-

ką parafinę na gojenie przewlekłych owrzodzeń badano 
na grupie 34 pacjentów. W ranach zidentyfikowano 
bakterie powodujące zakażenie, z których najczęściej 
występowały szczepy Klebsiella i Staphyloccocus aureus. 
Miejscowe stosowanie kwasku cytrynowego przyczyniło 
się do wyleczenia 73% pacjentów, w pozostałych przy-
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padkach zakażenie zostało opanowane i zaobserwowano 
tworzenie się ziarniny, jednak bez całkowitego zagojenia 
rany [43]. badacze sugerują, że mogły zaistnieć inne przy-
czyny niegojącej się rany, np. neuropatia, waskulopatia. 
Stwierdzono, że kwasek cytrynowy wykazuje działanie an-
tybakteryjne. Nagoba et al. wyznaczyli minimalne stęże-
nie hamujące (MIC) dla związku przeciwko P. aeruginosa 
(MIC = 500–1000 µg/ml), Klebsiella Ssp. (MIC = 2000– 
–2500 µg/ml), S. aureus (MIC = 900–1000 µg/ml), 
E. coli (MIC = 1500–2000 µg/ml), S. albus (MIC 1200– 
–1500 µg/ml), Streptococcus (MIC = 1000–1500 µg/ml), 
Citrobacter spp. (MIC = 1000–1500 µg/ml) [43].

Podsumowanie
W leczeniu ran przewlekłych stosuje się różnorodne 

produkty syntetyczne, które jednak nie zawsze są wy-

starczające. Skłania to do skierowania uwagi w stronę 
środków stosowanych w medycynie naturalnej, których 
skuteczność wydaje się potwierdzona i przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. Naukowców od zawsze in-
teresowała odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę po-
woduje efekt terapeutyczny? Prowadzone aktualnie 
liczne badania nad ekstraktami roślinnymi, miodem 
oraz czystymi związkami pochodzenia naturalnego 
w zakresie gojenia ran wskazują na antyokasydanty, 
które zmniejszają stan niedotlenienia w tkankach ra-
ny przewlekłej. Skuteczność związków naturalnych 
pozwala mieć nadzieję na postęp w terapii niegoją-
cych się owrzodzeń i ran. Pozostaje jednak kwestia 
wiarygodnych badań klinicznych, których w wielu 
przypadkach jeszcze brakuje, a które są niezbędne, 
by ocenić nowe terapie na gruncie evidence based 
medicine.
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