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Wstęp 

Ubytki tkanek miękkich dolnej części podudzia, stawu skokowego i stopy, powstające  w wyniku 

działania czynników zewnętrznych (natury fizycznej, chemicznej, urazów mechanicznych i 

termicznych) oraz wewnętrznych (procesy patofizjologiczne, starzenie, przewlekłe procesy chorobowe, 

etc.), nadal stanowią istotny problem dla systemu opieki zdrowotnej ze względu na długotrwałość i 

złożoność leczenia. Obecność  w nowoczesnym społeczeństwie coraz większego odsetka osób 

starszych, z obecnością przewlekłych chorób, zaburzających gojenie ran (otyłość, cukrzyca, 

miażdżyca, etc.) powoduje konieczność stosowania multidyscyplinarnego podejścia w leczeniu tego 

typu pacjentów. 

 

Cel pracy 

Celem pracy było ustalenie zależności wyników leczenia ran (wygojenie całkowite, wygojenie z 

powikłaniami lub braku wygojenia) od czynników osobistych leczonych pacjentów (płeć, wiek), 

etiologii i czasu istnienia rany, obecności współistniejących chorób przewlekłych, zaburzających 

mikro-i makrokrążenie w kończynach dolnych, stosunku  do nałogowego palenia tytoniu oraz wybranej 

taktyki chirurgicznej. 

 

Materiały i metody 

Badania rozpoczęto po uzyskaniu zgody lokalnej Komisji Bioetycznej. Analiza danych pacjentów 

miała charakter retrospektywny i polegała na sprawdzeniu historii chorób i kart ambulatoryjnych 

pacjentów, leczonych we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń  i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w 

Łęcznej od marca 2011 do lipca 2019. Po analizie wstępnej dokumentacji do badania zakwalifikowano 

160 pacjentów: 117 mężczyzn i 43 kobiet. Średni wiek osób badanych w trakcie hospitalizacji wynosił 

50,59 lat (SD = 19,55; min 4 lata, max 93 lata).  Wybraną informację następnie przeanalizowano i 

porównano wybrane parametry zgodnie z celem badania. 

  

Wyniki 

Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2013 oraz 

programu statystycznego Statistica wersja 13.1. 

Z przeprowadzonych analiz dokumentacji medycznej pacjentów wynika, że gojenie rany  u pacjentów 

z ubytkami tkanek miękkich dolnej części podudzia, stawu skokowego i stopy jest zależne od wielu 

czynników, których różne połączenie powoduje odmienne skutki. Najbardziej interesującym wydaje się 

fakt lepszych wyników w wygojeniu ran z czasem istnienia od 2 do 12 tyg. w porównaniu do ran z 

czasem istnienia do 2 tyg. Współistnienie przewlekłych chorób, zaburzających mikro-i makrokrążenie 

(cukrzyca, miażdżyca naczyń kończyn dolnych, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, żylaki kończyn 

dolnych) znacznie zwiększa ryzyko niewygojenia rany, natomiast obecność tylko cukrzycy pod 

warunkiem prawidłowego jej leczenia istotnie nie wpływa na wygojenie rany niezależnie od 

zastosowanej operacji. U kobiet zaobserwowano lepsze wyniki w wygojeniu ran, niż u mężczyzn, 

natomiast nie zaobserwowano istotnych różnic w gojeniu ran z czasem istnienia do 3 mies. względem 

wieku pacjenta. 


