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Rany przewlekłe i ich leczenie.
Substytuty skóry i przeszczepy allogeniczne
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Rana przewlekła jest ubytkiem skóry i innych tkanek, który nie
goi się w czasie normalnie potrzebnym na wyleczenie innych
ran. Leczenie tych ran może być długotrwałe i wymaga spe-
cyficznych zdolności lekarskich.
Powody powstawania ran przewlekłych są różnorodne. Do
najczęściej obserwowanych należą owrzodzenia żylne kończyn
dolnych, rany niedokrwienne, zespół stopy cukrzycowej i od-
leżyny.
System klasyfikacji CEAP został wprowadzony w celu opisu
stanu osób, u których zdiagnozowano przewlekłą niewydol-
ność żylną. Przy użyciu tej klasyfikacji są monitorowane kli-
niczne, etiologiczne, anatomiczne i patofizjologiczne aspekty
choroby.
Podstawą leczenia wszystkich ran przewlekłych jest chirurgicz-
ne oczyszczenie rany. Poza typowym podejściem chirurgicz-
nym istnieją nowoczesne, obiecujące metody, takie jak hydro-
chirurgia oraz wykorzystanie larw owadów (np. muchy Luci-
lia sericata).
Możliwość zastępowania zniszczonych obszarów skóry jest
istotna dla odpowiedniego leczenia. Ważnym zagadnieniem
jest rozwój użytecznych substytutów skóry. Badania są pro-
wadzone w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie.
Dzięki medycynie i biotechnologii doszło do opracowania
wielu dających się wykorzystać substytutów skóry, takich jak
Biobrane, Integra, Dermagraft i inne.
Podsumowując trzeba stwierdzić, że rany przewlekłe są z punk-
tu widzenia medycznego istotnym problemem, ale są też
ciągle rozwijane nowe i efektywne metody ich leczenia.
Słowa kluczowe: rany przewlekłe, klasyfikacja, leczenie, sub-
stytuty skóry, przeszczepianie

RANA PRZEWLEKŁA – DEFINICJA,
KLASYFIKACJA, POWODY WYSTĘ-
POWANIA I OBRAZ KLINICZNY
Rana przewlekła (RP) jest ubytkiem skóry i ewen-
tualnie tkanek głębiej położonych, który mimo
zastosowania zbliżonych do wykorzystywanych
w innych przypadkach sposobów leczenia, nie
goi się w okresie normalnie potrzebnym na
wyleczenie innych ran. Trudno określić jedno-
znacznie, po jakim czasie możemy mówić o ranie
przewlekłej [1]. Proponuje się jednak, by rana,
która po 21 dniach nie wykazuje wyraźnej
poprawy, była klasyfikowana jako przewlekła
[2]. W przypadku gojących się ran występuje
ściśle zachowana równowaga pomiędzy pro-
dukcją, a degradacją takich białek jak kolagen
– w ranach przewlekłych ta równowaga jest
jednak zaburzona, co objawia się przewagą
procesu degradacji.

Leczenia ran przewlekłych może trwać dłu-
go, nawet lata, a niektórych z nich nie udaje się
wyleczyć nigdy. Z tego powodu proces ten
wymaga specyficznych umiejętności lekarskich.
Dodatkowo pacjenci, u których występują rany
przewlekłe, często cierpią nie tylko fizycznie, ale
też psychicznie – niegojąca się rana bywa powo-
dem stresu, a w wielu przypadkach nawet sta-
nów depresyjnych [1].

Pacjenci z ranami przewlekłymi często infor-
mują, że cierpienie jest dominującym w ich życiu
odczuciem [3, 4, 35]. Radzenie sobie z bólem
to jeden z najważniejszych aspektów w leczeniu
i nie może zostać pominięte. Sześciu na dziesię-
ciu pacjentów, u których rozwinęło się owrzo-
dzenie żylakowe goleni, donosi o silnym bólu,
w przypadku innych ran przewlekłych propor-
cja jest podobna. Co więcej, stosowanie mało
skutecznych leków przeciwbólowych może
powiększyć jeszcze frustrację pacjenta.

Received: 15.02.2016
Accepted: 28.02.2016
Published: 20.03.2016

Liczba słów: 3003 Tabele: 0 Ryciny: 5 Piśmiennictwo: 38

ST
R

ES
ZC

ZE
N

IE

1 (38) 2016: 048-056 • ARTYKUŁ POGLĄDOWY

©



49

M. Ples et al. – Rany przewlekłe i ich leczenie. Substytuty skóry i przeszczepy allogeniczne

Przyczyny powstawania ran przewlekłych
bywają bardzo różnorodne. Przeważnie jest
możliwe ich ustalenie. Do najczęstszych należą:
• owrzodzenia żylne goleni (OŻG, ok. 75%

wszystkich RP),
• rany niedokrwienne goleni (ok. 14% RP),
• zespół stopy cukrzycowej (ok. 5% RP),
• odleżyny (pozostałe) [1, 9].

Rzadziej spotyka się inne uszkodzenia o mie-
szanej etiologii: ropne zgorzelinowe zapalenia
skóry, owrzodzenia nowotworowe, rany po-
wstałe w wyniku przetok układu pokarmowe-
go lub poważnych urazów, a także o nieznanym
pochodzeniu [1].

Charakterystykę ran przewlekłych należy
rozpocząć od owrzodzeń żylnych goleni, z ra-
cji stosunkowo wysokiej częstotliwości ich
występowania, a także dlatego, że są one uzna-
wane za najcięższą postać niewydolności żylnej
[8].

Niewydolność żylną definiuje się jako nie-
prawidłowe funkcjonowanie układu krwiono-
śnego, związane z niewydolnością zastawek,
której towarzyszą zaburzenia odpływu krwi
żylnej. Może ona dotyczyć układu żył powierz-
chownych lub głębokich, mieć charakter wro-
dzony lub nabyty [5]. Mimo iż największe zna-
czenie mają tutaj zaburzenia pracy układu za-
stawek, to trzeba wziąć pod uwagę także rolę
ciśnienia żylnego oraz uszkodzeń czy zmian
patologicznych samych naczyń krwionośnych.
Przewlekła niewydolność żylna jest więc stanem,
w którym dochodzi do zaburzenia odpływu
krwi z kończyn, przy czym stan ten jest utrwa-
lony w czasie.

W normalnych warunkach odtlenowana
krew żylna płynie w kierunku od obwodu do
serca i od naczyń powierzchownych do głębo-
kich. Stan taki zapewniają działające odpowied-
nio zastawki żylne [6] oraz sprawna pompa
mięśniowa. Błędne działanie tych układów po
pewnym czasie doprowadza do rozwinięcia się
niewydolności. Do objawów choroby można
zaliczyć teleangiektazje (to jest poszerzone
drobne naczynia krwionośne), żylaki, obrzęki,
zmiany troficzne, czynne i wygojone owrzo-
dzenia.

W celu opisu stanu osoby ze zdiagnozowaną
przewlekłą niewydolnością żylną wprowadzono
system CEAP, pozwalający na monitorowanie
poszczególnych aspektów choroby (klinicznego,
etiologicznego, anatomicznego i patofizjologicz-
nego) [7]. Poszczególne parametry mogą przyj-
mować wartości, jak niżej:

C (aspekt kliniczny):
0 – zmiany niewidoczne i niewyczuwalne
1 – teleangiektazje i żylaki siatkowate
2 – żylaki
3 – obrzęk
4 – zmiany skórne (A: przebarwienie, wy-
prysk, B: lipodermatosclerosis)
5 – wygojone owrzodzenie
6 – czynne owrzodzenie
A – bezobjawowe

E (aspekt etiologiczny):
EC – zespoły wrodzone
EP – zmiany pierwotne o nieznanej przyczy-

nie
ES – zmiany nabyte (wtórne) ze znanych

przyczyn
A (aspekt anatomiczny):

AS – żyły powierzchowne:
1 – teleangiektazje i żylaki siatkowate
2 – żyła odpiszczelowa powyżej kolana
3 – żyła odpiszczelowa poniżej kolana
4 – żyła odstrzałkowa
5 – inne żyły powierzchowne
AD – żyły głębokie:
6 – żyła główna dolna
7 – żyła biodrowa wspólna
8 – żyła biodrowa wewnętrzna
9 – żyła biodrowa zewnętrzna
10 – żyły miednicy
11 – żyła udowa wspólna
12 – żyła udowa głęboka
13 – żyła udowa powierzchowna
14 – żyła podkolanowa
15 – żyły głębokie podudzia
16 – żyły mięśniowe
AP – żyły przeszywające (perforatory):
17 – żyły przeszywające uda
18 – żyły przeszywające podudzia

P (aspekt patofizjologiczny):
PR – refluks
PO – niedrożność
PR,O – refluks i niedrożność [7]

Do rozwoju rany przewlekłej w postaci owrzo-
dzenia żylnego dochodzi w wyniku obumarcia
tkanek na skutek niedotlenienia. Jest to spowo-
dowane zaburzeniami odpływu krwi żylnej
z kończyny. Z tego powodu ciśnienie żylne
w kończynach dolnych narasta nawet w naczy-
niach włosowatych. Pociąga to za sobą otwar-
cie połączeń tętniczo-żylnych i zamknięcie
zwieraczy przedwłośniczkowych, co zaburza
mikrokrążenie, a w efekcie powoduje niedo-
krwienie i martwicę tkanki.
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Fot. 1. Przypadek stopy cukrzyco-
wej

Etiologia wtórna opiera się zwykle na za-
krzepicy żył głębokich, na skutek czego krew
żylna przedostaje się do układu powierzchow-
nego pod wpływem nadciśnienia występujące-
go w głębokich naczyniach żylnych. Powoduje
to refluks, który jest następnie przenoszony
poprzez perforatory do układu powierzchow-
nego i naczyń włosowatych.

W celu wytłumaczenia przyczyny zaburzenia
pierwotnego, sformułowano dwie teorie:
• hemodynamiczną (zstępującą),
• niewydolności ściany żylnej (wstępującą).

Zgodnie z pierwszą teorią, wywołany różno-
rodnymi możliwymi przyczynami wzrost ciśnie-
nia w układzie żylnym przenoszony jest od
prawego przedsionka serca do naczyń kończyn
dolnych, co powoduje ich poszerzenie i refluks.
Druga natomiast głosi, że pierwotną przyczyną
jest patologiczny stan ściany naczynia żylnego,
prowadzący do jego poszerzenia (rozepchnię-
cia).

Innym przykładem ran przewlekłych są
owrzodzenia niedokrwienne, spowodowane
zwykle miażdżycą tętnic kończyn dolnych.
Rzadszą przyczyną są tętniaki obwodowe, ostre
niedokrwienie, zaburzenia rozwojowe, stany po
urazach lub leczeniu operacyjnym, czy choroby
zapalne tętnic. Miażdżyca polega na powstawa-
niu zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych w bło-
nie wewnętrznej i środkowej tętnic. W przypad-
ku naczyń obwodowych, jak i innych, docho-
dzi wtedy do narastającego zwężenia światła
tętnic, a następnie nawet do ich zamknięcia.
Efektem tego jest niedokrwienie tkanek zaopa-
trywanych przez uszkodzone naczynia, co skut-
kuje ich obumarciem i powstaniem zmian
martwiczych. Najczęściej (60% przypadków)

spotykana jest niedrożność udowo-podkolano-
wa. Natomiast całkowita niedrożność tętnic
zlokalizowanych poniżej kolana występuje naj-
rzadziej [9].

Powody owrzodzeń spowodowanych cu-
krzycą mogą być zróżnicowane. Są to jednak
najczęściej zmiany patologiczne, rozwijające się
w obrębie kończyn dolnych, a w szczególności
stóp (Fot. 1). Do zaburzeń związanych z tą
chorobą zalicza się makroangiopatię, mikroan-
giopatię i neuropatię.

Makroangiopatia cukrzycowa czasem bywa
określana jako „przedwczesna miażdżyca” z ra-
cji pewnych podobieństw do tej jednostki cho-
robowej. Mimo podobieństw, u chorych z ma-
kroangiopatią występują jednak istotne różnice
w stosunku do zmian, obserwowanych u pacjen-
tów bez zaburzeń cukrzycowych. U chorych na
cukrzycę pojawiają się one stosunkowo wcze-
śnie. Blaszki są, w stosunku do typowo miażdży-
cowych, bardziej kruche – ich pokrywa pęka
dość łatwo, co może prowadzić do ostrych
zespołów wieńcowych lub udarów niedo-
krwiennych mózgu. Same naczynia charaktery-
zują się dużą sztywnością, przez co są mało
podatne na zmiany hemodynamiczne [10].

Natomiast mikroangiopatia cukrzycowa
powstaje jako efekt zaburzenia równowagi
oksydoredukcyjnej ustroju, co powoduje wy-
tworzenie większej niż w stanie normalnym
ilości wolnych rodników, które wpływają na
zwiększenie stężenia oksydowanych frakcji
LDL, posiadających właściwości cytotoksyczne.
Hiperglikemia prowadzi do nasilenia nieenzy-
matycznej glikacji białek. Glikacja kolagenu
ścian naczyniowych prowadzi do zwiększonej
sztywności naczyń. Hiperglikemia jest również
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Fot. 2. Rozległa odleżyna u mężczy-
zny, w okolicy pośladkowej

przyczyną zwiększonej produkcji trójglicery-
dów. Doprowadza to do dysfunkcji śródbłon-
ka naczyniowego [11].

Neuropatia cukrzycowa polega na uszkodze-
niu włókien nerwowych czuciowych w obrębie
tkanek stopy, co może, między innymi powo-
dować zaburzenia w regulacji przepływu krwi.

Z racji istnienia niejednorodnych przyczyn
występowania ran przewlekłych, ich obraz kli-
niczny jest także silnie zróżnicowany.

Istnienie rany przewlekłej jest związane z cią-
głym występowaniem lub nawracaniem czynni-
ka, który ją wywołuje. Dlatego też proces go-
jenia zachodzi tutaj równolegle z procesem
chorobowym.

Oprócz czynników bezpośrednich, które
mogą uniemożliwiać zagojenie się rany, istnieją
także czynniki ogólne, mogące opóźniać proces
leczenia. Można tu wyróżnić:
• niedożywienie, ogólne osłabienie,
• choroby układowe i metaboliczne,
• nowotwory,
• przewlekłe zakażenia,
• otyłość,
• niedobór witaminy C [13],
• starość.

Oczywiście nie są to wszystkie powody,
mające wpływ na rozwój rany przewlekłej. Ist-
nieją też czynniki miejscowe, takie jak:
• obecność martwicy,
• bakterie zasiedlające ranę,
• wysięk,
• obrzęk śródtkankowy,
• chroniczne urazy.

Owrzodzenia żylne najczęściej lokalizują się
w obrębie kończyny dolnej, w rejonach poni-
żej kolana. Zmiany występują zwykle nad

kostką, ale ich umiejscowienie może się zmie-
niać w toku rozwoju choroby. Owrzodzenia
niedokrwienne występują najczęściej także na
kończynie dolnej, ale przeważnie nad wypukło-
ściami kostnymi, przykładowo na grzbietowej
stronie palców stopy. Owrzodzenia żylno-nie-
dokrwienne objawiają się w sposób złożony,
a ich obraz jest nietypowy. Powikłania cukrzy-
cowe dają efekty podobne do owrzodzeń, spo-
wodowanych miażdżycą naczyń, w tym martwi-
cy [14]. Wszystkie zmiany wykazują tendencję
do poszerzania swojego zasięgu przy braku od-
powiedniego leczenia.

Odleżyna jest ograniczoną przestrzennie
martwicą tkanek. Stan ten może dotyczyć na-
skórka, całej grubości skóry, tkanki podskórnej,
mięśni i kości. Odleżyny powstają na skutek
długotrwałego lub powtarzającego się ucisku,
który powoduje niedotlenienie tkanek, a następ-
nie ich obumarcie. U pacjentów przewlekle
chorych, odleżyny powstają w miejscach, które
dotykają podłoża, głównie w okolicy kości
guzicznej, krzyżowej, pośladków (Fot. 2), na
piętach lub biodrach [12]. Ucisk może być spo-
wodowany:
• ciśnieniem prostym wywieranym na tkanki

miękkie z jednej strony przez kościec, z dru-
giej – przez twarde podłoże,

• tarciem skóry o inną powierzchnię, co pro-
wadzi do utraty naskórka,

• siłami ścinającymi powstającymi w wyniku
przesuwania pacjenta po podłożu [9].
Odleżyny występują częściej u osób leżących

lub poruszających się z ograniczeniami. Wyso-
kie zagrożenie odleżynami występuje też u osób
otyłych, gdzie siła ucisku, związana z siłą gra-
witacji, ma większą wartość.
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Fot. 3. Hydrochirurgiczne oczysz-
czanie rany w przypadku rany opa-
rzeniowej

Pewne rejony ciała są predysponowane, je-
śli chodzi o rozwój odleżyn. Są to miejsca,
w których stosunkowo płytko pod tkanką
miękką znajdują się wyniosłości kostne, mogą-
ce uciskać leżące powyżej tkanki, blokując w
nich swobodny, normalny przepływ krwi przez
naczynia.

Praktyka kliniczna wymusiła sformułowanie
i zastosowanie jednolitego sposobu opisu stanu
chorych, u których wystąpiły odleżyny. W tym
celu w 1983 roku została zdefiniowana skala
Torrence’a, ujęta w pięć stopni uszeregowanych
wraz ze wzrostem zagrożenia [15]:
• Blednące zaczerwienienie (st. I) – widoczne

przekrwienie tkanek i zaczerwienienie skó-
ry. Lokalne mikrokrążenie nie jest jeszcze fi-
zycznie uszkodzone, a miejscowy, delikatny
ucisk powoduje jego zanik.

• Nieblednące zaczerwienienie (st. II) – wi-
doczne przekrwienie tkanek i zaczerwienie-
nie skóry, ale, w odróżnieniu od stopnia
pierwszego, utrzymujące się po zniesieniu
ucisku. U chorego zwykle pojawia się ból,
spowodowany obrzękiem i postępującym
uszkodzeniem układu krążenia. Łatwo do-
chodzi do uszkodzeń naskórka, mogą także
powstawać pęcherze.

• Uszkodzenie skóry na pełnej jej grubości (st.
III) – ostre odgraniczenie brzegów rany od
tkanek sąsiadujących. Wokół nich występu-
je obrzęk i zaczerwienienie. Rana jest przy
tym wypełniona ziarniną lub produktami
martwiczymi.

• Uszkodzenie tkanki podskórnej (st. IV) –
martwica tkanki tłuszczowej, spowodowana
uszkodzeniem drobnych naczyń krwiono-
śnych. Dno rany może być wyścielone czarną

martwicą. Odleżyna najczęściej jest dobrze
odgraniczona, podpowierzchniowo może
jednak dochodzić do rozszerzenia zasięgu
martwicy.

• Zaawansowana martwica (st. V) – uszkodze-
niu lub całkowitemu zniszczeniu mogą ule-
gać stawy i kości [15].
Kolejnym powodem występowania ran prze-

wlekłych mogą być choroby nowotworowe,
czego przykładem są owrzodzenia Marjolina.
Nowotwór ten rozwija się na skutek występo-
wania chronicznych owrzodzeń oraz blizn i jest
rodzajem raka kolczystokomórkowego. Waż-
nym czynnikiem jest tu chroniczne podrażnie-
nie tkanek, w obrębie których rozwija się ten
nowotwór, dlatego zdarza się, że występuje on
w rejonie kikutów poamputacyjnych, także jako
efekt używania protez [16, 17].

LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH
Podstawą leczenia wszelkich ran przewlekłych
jest chirurgiczne oczyszczenie rany. W jego toku
zostają usunięte czynniki zakaźne, ale też roz-
kładające się tkanki martwicze, co rozpoczyna
efektywny proces gojenia. Uszkodzone tkanki
usuwa się z marginesem zdrowych tkanek by
zaradzić rozprzestrzenianiu się zakażenia i mar-
twicy.

Nowoczesną techniką chirurgiczną jest hy-
drochirurgia, w trakcie stosowania której rana
jest oczyszczana przy wykorzystaniu wysokoci-
śnieniowego strumienia jałowego roztworu soli
fizjologicznej. Końcówkę urządzenia tnącego
przesuwa się po powierzchni rany, a cienki
strumień roztworu eliminuje tkankę martwiczą
i bakterie (Fot. 3). Technika ta jest jednocześnie



53

M. Ples et al. – Rany przewlekłe i ich leczenie. Substytuty skóry i przeszczepy allogeniczne

Fot. 5. Zastosowanie larw muchy
Phaenicia sericata w przypadku
owrzodzeń troficznych kończyny
dolnej. Lewy, dolny róg – pojemnik
z larwami

Fot. 4. Przypadek odleżyny leczony
przy użyciu system miejscowej tera-
pii podciśnieniem MTP

mało niszcząca dla zdrowych tkanek. Zabieg
taki umożliwia szybkie i dokładne oczyszczenie
rany przewlekłej [2].

Proces oczyszczania rany wspomaga także
miejscowa terapia podciśnieniem (pol. MTP, ang.
topical negative pressure therapy TNPT), mobi-
lizująca organizm do regeneracji (Fot. 4) [36].

Istnieje również sposób oczyszczania ran
przy użyciu larw owadów. Najczęściej wykorzy-
stuje się w tym celu larwy muchy Phaenicia
sericata (według innej nomenklatury Lucilla
sericata) z rodziny plujkowatych, które są ho-
dowane w specjalnych warunkach, by nie one
stały się nosicielami mikroorganizmów choro-
botwórczych lub wirusów.

Zaletą larw much jest to, że żywią się one
jedynie uszkodzonymi chorobowo tkankami, na
przykład martwiczymi, nie niszcząc przy okazji
tkanek zdrowych [18]. W wielu miejscach na

świecie oczyszczanie ran za pomocą larw jest
stosowane w wypadku odleżyn, owrzodzeń
żylnych, stopy cukrzycowej i innych ran prze-
wlekłych, w szczególności tych umiejscowio-
nych na kończynach (Fot. 5). Ciągle jednak jest
to dosyć kontrowersyjna metoda – powodem
może być instynktowna niechęć ludzi do larw
much, które bywają postrzegane jako brudne
i roznoszące choroby. Są to jednak zarzuty nie
znajdujące potwierdzenia w rzeczywistości,
ponieważ larwy są sterylizowane radiacyjnie,
zwykle za pomocą promieniowania gamma.

Mimo oczyszczenia rany, wdrożonego pro-
cesu leczenia i uzyskanego gojenia, często istnie-
je potrzeba uzupełnienia ubytków tkankowych,
w tym ubytków skóry.

Skóra, jako największy narząd człowieka,
posiada złożoną strukturę i pełni wiele funkcji,
między innymi:
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• izoluje organizm od środowiska zewnętrzne-
go, czyli uczestniczy w utrzymaniu home-
ostazy [19, 20],

• zapewnia termoregulację,
• dzięki melaninie, zawartej w melanocytach,

chroni organizm przed promieniowaniem
UV),

• umożliwia percepcję bodźców ze środowiska
zewnętrznego, na przykład temperatury,
dotyku,

• umożliwia produkcję witaminy D [21],
• wydzielania dokrewnego,
• i wiele innych.

U pacjentów dotkniętych ranami przewlekły-
mi może dochodzić do zniszczenia skóry na
dużej powierzchni. Jako że skóra stanowi barie-
rę ochronną przed wpływami środowiska, jest
to bardzo niekorzystne, choćby z powodu za-
każeń, i może uniemożliwiać lub utrudniać
dalszy postęp leczenia. Nie należy też zapomi-
nać o aspekcie estetycznym: duże ubytki skór-
ne mogą skutkować w przyszłości widocznymi,
szpecącymi bliznami.

Możliwość zastąpienia uszkodzonych frag-
mentów skóry, czy też uzupełnienie jej braków
w przypadku ran przewlekłych, jest ważnym
aspektem ich leczenia. Pierwsze, przynajmniej
częściowo udane przeszczepy skórne, zostały
przeprowadzone około roku 1870 roku przez
Riverdina [22].

Od czasu tych pionierskich działań, prze-
szczepy skórne, pochodzące zarówno od same-
go pacjenta (autologiczne), jak i od innych
dawców (allogeniczne), stały się powszechnie
wykonywanymi zabiegami chirurgicznymi [23].
Mają one wiele zalet – z klinicznego punktu
widzenia najważniejszą jest to, że są one stosun-
kowo proste do przeprowadzenia, a przy dopra-
cowanych technikach nie niosą dużego (w sto-
sunku do innych przeszczepów) ryzyka powi-
kłań. Zabiegi takie mają jednak pewne wady.
W przypadku masywnych oparzeń czy dużych
ran przewlekłych trudne lub niemożliwe może
być pobranie odpowiedniej do przeszczepu po-
wierzchni skóry od samego pacjenta. Oczywi-
ście istnieją także trudności w znalezieniu inne-
go dawcy do przeszczepu [24].

Z tych i innych powodów ciągle są prowa-
dzone prace nad uzyskaniem przydatnych w le-
czeniu substytutów skóry. Podwaliny pod bada-
nia stworzył angielski chirurg, Joseph Samson
Gamgee, w 1880 roku konstruując opatrunek
z waty, umieszczonej między płatami gazy [25].
W toku dalszych badań okazało się, że komór-
ki nabłonkowe, a także skóra, mogą przeżyć
w oddzieleniu od organizmu [26], a następnie

zostać przeszczepione, co udowodniły ekspery-
menty Lunggrena. Na przełom trzeba było jed-
nak czekać aż do roku 1975, kiedy Rheinwald
i Green z powodzeniem wyhodowali ludzkie
keratynocyty na podłożu fibroblastów pozyska-
nych od myszy [27].

Dziś medycyna i biotechnologia doprowadzi-
ły do opracowania i wdrożenia wielu substytu-
tów skóry, zarówno zawierających żywe komór-
ki organizmu pacjenta, jak i ich pozbawionych.

Do niekomórkowych można zaliczyć substy-
tuty takie jak: Biobrane, Integra czy Alloderm.

Biobrane jest zbudowana ze spodniej, nylo-
nowej, ażurowej siateczki i wierzchniej błony
silikonowej. W obrębie obu struktur zawarto
także kolagen, pochodzący od świni [27]. Sub-
stytut ten często wykorzystywany uje się jako
tymczasowe pokrycie rany.

Integra to najbardziej znany produkt, mają-
cy zastępować skórę w trakcie leczenia na-
stępstw oparzeń. Jest strukturą dwuwarstwową,
a jej warstwa zewnętrzna ma formę błony sili-
konowej, nieprzepuszczalnej dla wody i zapo-
biegającej zakażeniom. Część spodnia składa się
z kolagenu bydlęcego z dodatkiem siarczanu
chondroityny, glikozoaminoglikanu pochodzą-
cego od rekina [28]. Po pokryciu rany Integrą,
tkanki ulegają rewaskularyzacji w ciągu kilku
tygodni. Po tym czasie warstwa wierzchnia
zostaje wymieniona na bardzo cienki przeszczep
skóry. Substytut daje dobre efekty, nawet przy
dużej powierzchni rany, jednak jego wadą
pozostaje wysoka cena i konieczność przepro-
wadzenia przynajmniej dwóch zabiegów.

Zupełnie inna budowę ma Alloderm, czyli
bezkomórkowa macierz, pozyskiwana z martwej
skóry właściwej. Uzyskaną skórę traktuje się
najpierw chlorkiem sodu, w celu usunięcia
naskórka, a następnie wielokrotnie przepłuku-
je roztworem tego związku, dla usunięcia
wszystkich komórek. Pozostałość jest następnie
liofilizowana, aby nie wywoływała odpowiedzi
immunologicznej [29].

Jeśli chodzi o komórkowe substytuty skóry,
to trzeba tu wyszczególnić, podobnie jak w przy-
padku przeszczepów, substytuty allogeniczne
i autologiczne. Komórki skóry, a w szczególno-
ści keratynocyty, mogą być pobierane od żywych
dawców, a następnie namnażane w warunkach
in vitro. Powstałe w ten sposób specyficzne
kultury tkankowe traktuje się jako przeszczepy,
wspomagające terapię trudno gojących się ran
[30].

Substytuty allogeniczne zawierają w swojej
strukturze żywe komórki, pochodzące od daw-
ców spokrewnionych lub niespokrewnionych.
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Najczęściej stosowanymi substytutami są Der-
magraft i Apligraf [23] [37].

System Dermagraft składa się z siateczki
wytworzonej w procesie obejmującym wymiesza-
nie żywych fibroblastów, pochodzących z naplet-
ka noworodka, z medium w formie siateczki
zbudowanej z polikwasu glikolowego PGA,
całkowicie biodegradowalnego w organizmie.
Fibroblasty są konserwowane przez ochłodze-
nie do -80 stopni Celsjusza, tak by zachowały
żywotność po przeszczepieniu do rany. W ra-
nie zaczynają one proliferować i wytwarzać
czynniki pobudzające jej gojenie się. Siateczka
poliglikolowa wchłania się całkowicie w ciągu
około jednego miesiąca.

Dermagraft jest przydatny w leczeniu wielu
ran przewlekłych, np. stopy cukrzycowej czy
owrzodzeń żylnych. Substytut ten dostarcza
organizmowi bogatą w kolagen macierz, zawie-
rającą metabolicznie aktywne fibroblasty. Sam
Dermagraft początkowo zastępuje skórę, ale
jednocześnie stymuluje proces gojenia się rany,
co umożliwia zasklepienie nawet ciężko goją-
cych się, przewlekłych uszkodzeń [31, 32, 33].

Apligraf to najbardziej zaawansowany sub-
stytut skóry. Do użytku klinicznego został
wdrożony w roku 1998.

Produkcja tej sztucznej tkanki jest stosun-
kowo skomplikowana, nawet w porównaniu
z innymi substytutami. Na wstępie miesza się
fibroblasty pobrane z napletka noworodka z by-
dlęcym kolagenem typu I, po czym mieszaninę
wystawia się na działanie podwyższonej tempe-
ratury w celu wytworzenia luźnej macierzy (ang.
loose matrix). Materiał zostaje pozostawiony na
okres dwóch tygodni, kiedy powstaje nowy

kolagen i w macierzy zostaje wytworzona gę-
sta sieć jego włókien. Potem powstałą macierz
posiewa się zawiesiną żywych komórek (pocho-
dzących od tego samego lub innego noworod-
ka) i pozostawia na kolejne 4 dni, by mogły one
proliferować. W ciągu ostatnich dwóch dni
w kulturze tkankowej zostaje podwyższone stę-
żenie jonów wapnia, co skutkuje wytworzeniem
warstwy zrogowaciałej (stratum corneum). W ten
sposób substytut jest gotowy.

Wykorzystanie Apligrafu daje doskonałe
rezultaty w leczeniu nawet niepoddających się
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ków stopy cukrzycowej. Badania wykazały, że
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skóry jest bardziej efektywne niż inne terapie,
w stosunku 69%:49%, jeśli chodzi o pacjentów
całkowicie wyleczonych w ciągu 6 miesięcy [34].

Autologiczne materiały skórozastępcze po-
wstają w wyniku wyizolowania komórek od
samego pacjenta, a następnie namnożenia ich
i przeszczepienia.

Podsumowując, rany przewlekłe stanowią
istotny problem z punktu widzenia medycyny.
Są trudne do wyleczenia, a terapia jest kosztow-
na, zarówno jeśli ma się na względzie poświę-
cony na nią czas, jak i środki finansowe. Prze-
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szczepów, pochodzących od innych dawców,
ponieważ w dalszym ciągu stanowią one znacz-
ny odsetek wszystkich przeszczepów.
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