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STRESZCZENIE

Od wielu lat obserwuje się wzrastającą liczbę pacjentów, u których wykonywane są amputacje w obrębie kończyn dolnych  w związku z występującymi 
przewlekłymi ranami powstałymi na podłożu zmian miażdżycowych tętnic obwodowych, choroby zakrzepowo-zatorowej oraz w wyniku przewlekłego 
niedokrwienia kończyn dolnych. Współczesna medycyna fizykalna systematycznie poszerza możliwości lecznicze w przypadku chorych z przewlekłymi 
ranami poprzez wprowadzanie do praktyki klinicznej innowacyjnej aparaturę terapeutycznej, która w wielu przypadkach zapobiega amputacjom, 
przyśpiesza proces gojenia przewlekłych ran, ale przede wszystkim łagodzi bądź całkowicie eliminuje występujące u tych chorych dolegliwości bólowe.  
W artykule przedstawione zostały mechanizmy działania lecznicze i metodyka jednej z takich metod - miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej z użyciem 
urządzenia LASEROBARIA – S, a także opis jej efektów terapeutyczne w przypadku dwóch pacjentów. 
Słowa kluczowe: rany przewlekłe, medycyna fizykalna, miejscowa hiperbaryczna terapia tlenowa, LASEROBARIA – S. 
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WSTĘP

Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBO – hyperbaric oxygen therapy) jest metodą, w której wykorzystuje się lecznicze 

działanie 100% tlenu lub mieszaniny gazów o wysokiej zawartości tlenu bliskiej 100% pod ciśnieniem powyżej 1 atmosfery 

[1]. W warunkach hiperbarycznej terapii tlenowej zwiększa się prężność tlenu w powietrzu pęcherzykowym, wzrasta 

gradient pęcherzykowo-włośniczkowy i tym samym zgodnie z prawem Henry’ego rośnie siła dyfuzji i rozpuszczalność tlenu 

w osoczu. W takich warunkach hemoglobina ulega praktycznie całkowitemu wysyceniu tlenem (pomijając niewielką ilość 

hemoglobiny fizjologicznie nieczynnej). Dalsze zwiększenie transportu tlenu można uzyskać jedynie poprzez wzrost jego 

rozpuszczalności w osoczu [1,2]. 

Oddychanie czystym tlenem przy ciśnieniu atmosferycznym równym 1 atmosferze absolutnej (ATA) powoduje 

trzykrotny wzrost rozpuszczalności tlenu w osoczu w porównaniu z oddychaniem powietrzem atmosferycznym. Pod 

wpływem ciśnienia 2-3 ATA (stosowanego zwykle w hiperbarii tlenowej) rozpuszczalność tlenu w osoczu wzrasta aż 14-

krotnie [3]. 

Oddziaływanie tlenu hiperbarycznego na organizm ludzki wykazuje, w zależności od zastosowanych parametrów 

fizycznych, zarówno pozytywne, jak i niekorzystne efekty. Pozytywne efekty dotyczą w szczególności zmian związanych  

z funkcjonowaniem układu oddechowego i układu krążenia, jak i procesów związanych z gojeniem się przewlekłych ran. 

Zwiększenie utlenowania tkanek powoduje przyspieszenie proliferacji fibroblastów, przyspieszenie regeneracji 

niedokrwionych fragmentów skóry, przyspieszenie procesu ziarninowania i naskórkowania ran, nasilenie procesu 

angiogenezy, a także poprawę ukrwienia tętniczego i żylnego tkanek [4].  

Aktualnie w oparciu o wyniki dotychczasowych randomizowanych i wieloośrodkowych badań klinicznych ustalono 

następujące główne wskazania do ogólnoustrojowego stosowania hiperbarycznej terapii tlenowej w komorach 

hiperbarycznych (wg 7th European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine, Lille 2004) [5,6]:  

• zatrucie tlenkiem węgla,

• choroba dekompresyjna (ciśnienie - zwykle powyżej 3 ATA i czas zabiegów ustalane wg. specjalnych tabel

dekompresyjnych), 

• zator gazowy, 

• infekcje bakteryjne (bakterie beztlenowe i tlenowe), 

• ostre niedokrwienie tkanek miękkich (zespół zmiażdżenia, przeszczepy zagrożone martwicą, reimplantacja 

urazowo amputowanych części kończyn),

• trudno gojące się rany (powikłania infekcyjne i stopa cukrzycowa – w ramach kwalifikacji zalecane jest wykonanie 

oksymetrii przezskórnej), 

• popromienne uszkodzenia tkanek: zastosowanie prewencyjne oraz wspomagające po radioterapii, 

• oparzenia termiczne. 

Niekorzystne efekty ogólnoustrojowego oddziaływania tlenu hiperbarycznego mogą wynikać przede wszystkim

z niewłaściwej obsługi aparatury, ustalenia niewłaściwych parametrów zabiegów, zbyt wysokich wartości zastosowanych 

ciśnień (powyżej 3 ATA), bądź nie przestrzegania zasad BHP i mogą stanowić przyczynę zwiększenia częstości występowania 

arytmii komorowych, znacznego spadku częstości akcji serca, wystąpienia objawów choroby dekompresyjnej oraz bólu uszu 

[1,7]. 

Opisane powyżej negatywne czynniki oddziaływania tlenu hiperbarycznego na organizm ludzki powodują, że 

w przypadku leczenia w komorach hiperbarycznych jedno- i wielomiejscowych istnieją liczne przeciwwskazania (np. 

przebyta odma płucna, nadciśnienie tętnicze, stany hipoglikemii, napady drgawkowe w wywiadzie, obecność rozrusznika 

serca i klaustrofobia), które mogą pozbawić niektórych pacjentów możliwości korzystania z tej formy terapii tlenem 

hiperbarycznym, podczas gdy zabiegi miejscowej hiperbarii tlenowej, ze względu na brak powyższych przeciwwskazań mogą 

być wykonywane także w tej grupie pacjentów [8]. 

Leczenie chorób naczyń będących czynnikiem etiologicznym ran przewlekłych to przede wszystkim profilaktyka 

(ruch, aktywność fizyczna, prawidłowe odżywianie, unikanie używek), leczenie farmakologiczne, a w ostateczności leczenie 

operacyjne. Od wielu lat w terapii ran przewlekłych stosuje się zgodnie z zaleceniami International Advisory Board  

i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran system TIME (tissue debridement – opracowanie tkanek, infection control – kontrola 

zakażenia rany, moisture balance – utrzymanie optymalnej wilgotności rany, epidermization – pobudzanie naskórkowania).  

W tym artykule przedstawiona została na przykładzie 2 przypadków klinicznych nowatorska metoda 

wspomagająca powyższe rutynowe leczenie ran przewlekłych, wykorzystująca urządzenie do miejscowej hiperbarycznej 

terapii tlenowej LASEROBARIA - S, która w istotny sposób wpływa na poprawę efektywności leczenia tej patologii  

i zmniejszenie spowodowanego powikłaniami ran przewlekłych ryzyka amputacji w obrębie kończyn [2,9]. 

Poprawa miejscowego utlenowania tkanek jest obecnie coraz częściej podkreślanym, nowym standardem 

postępowania w leczeniu chorób naczyń obwodowych. Dlatego też korzystnym rozwiązaniem dla pacjentów borykających się 

z problemem trudno gojących się ran spowodowanych cukrzycą, miażdżycą i niewydolnością żylną może być wielofunkcyjne 

urządzenie terapeutyczne LASEROBARIA – S opracowane przez prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia wraz z zespołem, 

które służy do leczenia trudno gojących się ran i wspomaga prowadzone leczenie podstawowe (opatrunki, farmakoterapia) 

bądź leczenie chirurgiczne (rys. 1) [8]. 



Polish Hyperbaric Research 

 

Rys. 1. Wielofunkcyjne urządzenie terapeutyczne do prowadzenia zabiegów miejscowej hiperbarii tlenowej LASEROBARIA – S. 

Urządzenie to niezależnie od działania miejscowej hiperbarii miejscowej daje możliwość wykonywania zabiegów  

w formie terapii skojarzonej, w ramach której jednoczesne działanie ozonu, zmiennego pola magnetycznego oraz światła 

niskoenergetycznego o odpowiedniej konfiguracji parametrów fizycznych powoduje efekt synergistyczny związany  

z intensyfikacją epidermizacji, poprawą odżywienia, utlenowania i ukrwienia tkanek oraz utrzymaniem antyseptyki rany 

(ozonoterapia), co sprzyja znacznemu przyspieszeniu i poprawie efektywności gojenia się rany przewlekłej [1,8]. 

Przenośne urządzenie LASEROBARIA – S umożliwia wykonywanie następujących zabiegów: 

a) terapia tlenem hiperbarycznym (1 – 1,5 mBar / przepływ około 5 l/min),

b) terapia ozonem,

c) terapia zmiennym polem magnetycznym (częstotliwość 0,5-100 Hz, indukcja 15 mT),

d) terapia światłem niskoenergetycznym z zakresu czerwieni (długość fali 600-700 nm) i nadfioletu (długość fali 310-

410 nm).

W urządzeniu możliwe jest prowadzenie kilku form terapii jednocześnie. Wymagany program terapeutyczny oraz 

parametry zabiegów ustala się każdorazowo na panelu sterującym w zależności od rozpoznania choroby i aktualnego stanu 

klinicznego pacjenta (rys. 2). Zabieg każdorazowo trwa około 30 minut, jest bezbolesny i dobrze tolerowany przez pacjentów.  

Rys. 2. Panel sterujący urządzenia LASEROBARIA – S. 

Zabieg miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej polega na włożeniu przez pacjenta kończyny (dolnej bądź górnej) 

do wnętrza aplikatora – miniaturowej komory hiperbarycznej, a następnie komorę zamyka się przy pomocy rękawa 

uszczelniającego i po aplikacja do jej wnętrza hiperbarycznego tlenu z butli rozpoczyna się terapię. Po zakończeniu zabiegu 

dokonuje się dezynfekcji komory (rys. 3). 
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Rys. 3. Zabieg z użyciem urządzenia LASEROBARIA – S. 

W przypadku wykonywania terapii skojarzonej do wnętrza aplikatora aplikowany jest ozon z butli, a dodatkowo 

kończyna poddawana jest działaniu zmiennego pola magnetycznego generowanego przez cewkę elektryczną nawiniętą  

w ścianie aplikatora oraz promieniowania świetlnego z zakresu czerwieni lub nadfioletu emitowanego przez diody 

zamontowane na wewnętrznej powierzchni aplikatora. 

OPISY PRZYPADKÓW

Pacjent nr 1 

Pacjent 46–letni po urazie okolicy pięty prawej, którego doznał podczas wypadku na kopalni w grudniu 2012 roku, 

został przyjęty do Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej SUM w Bytomiu w 2015 

roku z powodu braku zadowalających wyników wcześniejszego leczenia oraz wysokiego zagrożenia koniecznością 

wykonania amputacji stopy. Przy przyjęciu do szpitala pacjent zgłaszał nasilone dolegliwości bólowe w okolicy rany oraz 

trudności w poruszaniu się, a w badaniu fizykalnym stwierdzono obecność niezagojonej rany okolicy prawej pięty (rys. 4). 

Rys. 4. Stan miejscowy przy przyjęciu do Kliniki, przed rozpoczęciem cyklu miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej. 

Z dokumentacji medycznej pacjenta wynikało, że był on w przeszłości poddawany leczeniu w komorach 

hiperbarycznych - łącznie miał wykonane około 200 zabiegów, dwukrotnie dokonywano u niego również prób przeszczepów 

skórnych, które się nie przyjęły.  

W trakcie hospitalizacji w ramach konsultacji chirurgicznej u pacjenta wykonano oczyszczenie rany z tkanek 

martwiczych, a następnie włączono zabiegi miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej z użyciem urządzenia LASEROBARIA 

– S, które wykonywano 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem sobót i niedziel, w seriach obejmujących 15

zabiegów, pomiędzy którymi stosowano 4-tygodniowe przerwy. Czas trwania pojedynczego zabiegu wynosił 30 minut. 

Ciśnienie tlenu podawanego we wnętrzu aplikatora wynosiło 1,5 ATA. Po każdym zabiegu na ranę w celu zapewnienia 

antyseptyki i ochrony mechanicznej zakładano opatrunek antyalergiczny ze srebrem. 

W trakcie terapii obserwowano systematycznie zmniejszanie się intensywności odczynu zapalnego tkanek wokół 

rany, a także stopniowe złagodzenie, a następnie pod koniec cyklu terapeutycznego całkowite ustąpienie zgłaszanych przez 

pacjenta silnych dolegliwości bólowych. Całkowite wygojenie rany uzyskano po upływie 8 miesięcy od momentu rozpoczęcia 

leczenia, a stan miejscowy po zakończeniu cyklu terapii przedstawia rys. 5. 
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Rys. 5. Stan miejscowy po zakończeniu 8-miesięcznego cyklu miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej – widoczne całkowite wygojenie rany w okolicy 
prawej pięty.  

Pacjentka nr 2 

Pacjentka 58-letnia została przyjęta do Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny 

Fizykalnej SUM w Bytomiu w 2015 roku z rozpoznaniem przewlekłego zapalenia naczyń limfatycznych utrzymującego się od 

trzech lat. Przy przyjęciu do szpitala w badaniu fizykalnym stwierdzono rozległą ranę obejmującą wewnętrzną i zewnętrzną 

okolicę prawego podudzia powyżej kostek (rys. 6), a pacjentka zgłaszała bardzo silne, rozpierające i przeszywające 

dolegliwości bólowe oraz uczucie szarpania i kłucia w okolicach rany.  

Rys. 6. Stan miejscowy przy przyjęciu do Kliniki, przed rozpoczęciem miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej. 

W trakcie hospitalizacji u pacjentki stosowano identyczną procedurę zabiegów miejscowej hiperbarycznej terapii 

tlenowej z użyciem urządzenia LASEROBARIA – S jak w przypadku poprzedniego pacjenta. Zabiegi wykonywano 1 raz 

dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem sobót i niedziel, w seriach obejmujących 15 zabiegów, pomiędzy którymi 

stosowano 4-tygodniowe przerwy. Czas trwania pojedynczego zabiegu wynosił 30 minut. Ciśnienie tlenu podawanego we 

wnętrzu aplikatora wynosiło 1,5 ATA. Po każdym zabiegu na ranę w celu zapewnienia antyseptyki i ochrony mechanicznej 

zakładano opatrunek antyalergiczny ze srebrem. 

Rys. 7. Stan miejscowy po zakończeniu 6-miesięcznego cyklu miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej – widoczne całkowite wygojenie rany podudzia. 
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W trakcie terapii podobnie jak w przypadku poprzedniego pacjenta obserwowano systematycznie zmniejszanie się 

intensywności odczynu zapalnego tkanek wokół rany, a także stopniowe złagodzenie, a następnie w końcowej fazie cyklu 

terapeutycznego całkowite ustąpienie zgłaszanych początkowo przez pacjentkę silnych dolegliwości bólowych. W tym 

przypadku całkowite wygojenie rany uzyskano po upływie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia, a stan miejscowy po 

zakończeniu cyklu terapeutycznego przedstawia rys. 7. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Przewlekłe rany stanowią bardzo poważny problem medyczny, które wiąże się z cierpieniem pacjentów  

i poważnymi kosztami prowadzonego leczenia. Rokowanie jest w wielu przypadkach złe, gdyż wyleczenie rany, gdy jest 

głęboka lub bardzo rozległa, jest bardzo trudne a czasem wręcz niemożliwe. Wybór metody leczenia jest uzależniony głównie 

od stopnia zaawansowania rany. Przedstawione przypadki dowodzą, że korzystne może być wdrażanie już we wczesnym 

etapie rozwoju rany zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej, w tym miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej, pod 

wpływem której w uszkodzonej tkance zostaje uruchomione łańcuch procesów fizycznych, chemicznych i komórkowych 

prowadzący do pełnego wygojenia rany [9,10]. 

Za przydatnością terapeutyczną miejscowej hiperbarii tlenowej z użyciem urządzenia LASEROBARIA – S w leczeniu 

ran przewlekłych przemawiają także wyniki badań klinicznych, w których obserwowano istotne złagodzenie, a nawet 

całkowite zniesienie dolegliwości bólowych występujących u większości pacjentów oraz silne działanie przeciwzapalne, co 

łącznie z wysoka efektywnością gojenia się ran przekłada się na poprawę jakości życia leczonych pacjentów (Quality of Life) 

[11].  

Warto podkreślić, że zabiegi miejscowej hiperbarii tlenowej są bezbolesne i nie wymagają specjalnych przygotowań, 

co jest bardzo istotnym czynnikiem zachęcającym pacjenta do ich stosowania. Biorąc pod uwagę śladową liczbę 

przeciwwskazań do stosowania miejscowej hiperbarii tlenowej oraz jej wysoką efektywność leczniczą, metoda ta może 

stanowić cenne uzupełnienie klasycznego leczenia farmakologicznego ran przewlekłych, a w wielu powikłanych przypadkach 

może zapobiec konieczności wykonania amputacji kończyny.    

PODSUMOWANIE

Problem przewlekłych ran jest bardzo istotny, gdyż choroby te według danych statystycznych w Polsce dotyczą 

około 500.000 pacjentów. Zaniedbania w leczeniu tych ran mogą prowadzić do bardzo poważnych powikłań, a w najgorszym 

przypadku do amputacji kończyny. Niestety świadomość społeczna w tym zakresie jest nadal niedostateczna. Często chorzy 

zgłaszają się po pomoc zbyt późno, kiedy występują już owrzodzenia czy destrukcja tkanek głębokich w połączeniu  

z zaburzeniami neurologicznymi.  

W takich zaawansowanych przypadkach duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem nowych technologii, 

stanowiących podstawę nowatorskich metod terapeutycznych medycyny fizykalnej wykorzystujących urządzenia  

o najwyższej jakości technicznej, a jednocześnie powszechnie dostępne, proste w obsłudze, mobilne i możliwe do stosowania 

nie tylko w oddziałach szpitalnych, ale także w praktyce ambulatoryjnej, a nawet w warunkach domowych, które wykazują 

wysoką skuteczność terapeutyczną, a jednocześnie pozbawione są istotnych działań ubocznych i niepożądanych.  
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