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chirurgia estetyczna

Gojenie ran przewlekłych
kończyn dolnych 
z wykorzystaniem lipotransferu 
– metoda DEALT*
*DEALT – DEbridement with Autologous Lipo-Transfer, chirurgiczne opracowanie rany 
z autologicznym transferem tłuszczu

Wy ni ki: Cał ko wi cie wy go jo no 22 z 25
ran (88%), śre dnio w cią gu 33-68 dni. Re duk -
cję wiel ko ści ra ny o 50% osią gnię to śre dnio
po 4 ty go dniach. U jed ne go z pa cjen tów, ze
szcze gól nie bli zno wa cie ją cy mi tkan ka mi koń -
czy ny dol nej, po wtórzo no se sję li po tran sfe ru,
co do pro wa dzi ło do cał ko wi te go wy go je nia
się ra ny po ko lej nych 4 ty go dniach. 

Wnio sek: Au to rzy opi sa li sto sun ko wo
pro stą i przy dat ną tech ni kę po pra wy go je nia
sto py cu krzy co wej oraz owrzo dzeń koń czyn
dol nych. Mi mo bra ku efek tów przy wcze -

śniej szym wy ko rzy sta niu in ne go ro dza ju te -
ra pii go je nia się ran, po DE ALT uzy ska no
istot ną po pra wę. 

Nie go ją ce się ra ny na koń czy nie dol nej
re a gu ją ce na li po tran sfer:

• sto pa cu krzy co wa,
• od le ży ny,
• cho ro ba na czyń ob wo do wych,
• prze wle kłe bli zny,
• ra ny chi rur gicz ne,
• ra ny ura zo we.

W 2015[1] ro ku w PRS zo sta ło opu bli ko wa ne no we ba da nie zre a li zo wa -
ne przez T. Sta sch wraz ze współ au to ra mi. Prze ba da li oni sto so wa nie
au to lo gicz ne go li po tran sfe ru w le cze niu owrzo dzeń koń czyn dol nych
i gór nych w prze bie gu prze wle kłej cu krzy cy. Le czo no 26 pa cjen tów
z nie go ją cy mi się ra na mi, ko rzy sta jąc z chi rur gicz ne go opra co wa nia
oraz au to lo gicz ne go trans fe ru tkan ki tłu szczo wej. Przed roz po czę ciem
le cze nia śre dni czas ist nie nia ra ny wy no sił 16,7 mie sią ca. Wiel kość ran
po opra co wa niu wy no si ła śre dnio 2,6 ± 5,1 cm2. Na ob szar ra ny prze -
no szo no śre dnio 3,3 ± 7,1 ml li po a spi ra tu.
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Ryc. 1. Przygotowanie pacjenta i narzędzia.

Ryc. 3. Zebranie tłuszczu za pomocą 
body-jet®eco z FillerCollector.

Ryc. 4. Zebranie lipoaspiratu za pomocą
FillerCollector.

Ryc. 5. Transfer tłuszczu do strzykawek 2 ml. Ryc. 6. Iniekcja tłuszczu.

Ryc. 2. Wycięcie krawędzi ran.

Opa tru nek po o pe ra cyj ny: 

• per fo ro wa ny opa tru nek oklu zyj ny po kry ty
ste ryl ną ga zą (np. Su pra sorb H lub 
OpSi te) do wchła nia nia wy się ku z ra ny lub

• sta łe le cze nie ra ny ci śnie niem ujem nym.

Opie ka po o pe ra cyj na:

• le że nie w łóż ku 4-5 dni,

• no sze nie opa trun ku oklu zyj ne go na ra nie

przez 4-5 dni,

• co dzien na zmia na ste ryl nej ga zy do

utrzy ma nia su che go oto cze nia ra ny,

• po 5 dniach cał ko wi ta zmia na opa trun ku,

• uni ka nie dźwi ga nia do cał ko wi te go wy -

go je nia się ra ny,

• noszenie butów orto pe dycz nych (WCS

TM), które chro nią przed na wro tem.

Procedura DEALT
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Ryc. 7a. Opracowanie i autologiczny
lipotransfer = DEALT.

Ryc. 7c. Infiltracja dna rany.

Ryc. 7e. Przykład opatrunku: gaza oparta
na silikonie lub produktach naftowych.

Ryc. 7d. Nałożony tłuszcz pozostaje w ranie.

Ryc. 8. Przypadki owrzodeń podeszwy przed i po iniekcji tłuszczu.

Ryc. 7b. Infiltracja wokół rany za pomocą igły.

Przypadki owrzodzeń podeszwy

Wi docz ne na zdję ciach ra ny nie go i ły się przez śre dnio 
16 mie się cy. Po re a li za cji pro ce du ry DE ALT cał ko wi te wy go je nie
za ob ser wo wa no w cią gu 2 mie się cy.

Przed iniekcją tłuszczu Po iniekcji tłuszczu
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Me cha nizm dzia ła nia

Ko mór ki ma cie rzy ste z tkan ki tłu szczo wej
wy ka zu ją po zy tyw ny wpływ na go je nie się
ran, po nie waż:
• uwal nia ją czyn ni ki wzro sto we i pep ty dy

go ją ce ra ny,

Ryc. 9. Owrzodzenia przedgoleniowe. Śródoperacyjne
wszczepienie tłuszczu (A) i wynik uzyskany po 
2 miesiącach (B). 

Ryc. 10. Owrzodzenia przedgoleniowe. Rana przewlekła
z ekspozycją kości: przed iniekcją tłuszczu (A) 
i 3 miesiące po niej (B). 

Ryc. 11. Bolesne owrzodzenia nogi. Przewlekłe
owrzodzenie kończyny dolnej: przed iniekcją tłuszczu 
i przeszczepem skóry (A) oraz po nich (B). 

A B

A B

A B

• in du ku ją po wsta nie no wych na czyń
krwio no śnych i fi bro bla stów, 

• ha mu ją pro duk cję cy to kin pro za pal -
nych,

• sty mu lu ją pro duk cję cy to kin prze -
ciw za pal nych. 

Pod su mo wa nie:

• De bri de ment and Au to lo go us Li po-
Trans fer (opra co wa nie chi rur gicz ne
i au to lo gicz ny li po tran sfer) to sku -
tecz na me to da go je nia prze wle kłych
ran i owrzo dzeń. 

• Po wy ko rzy sta niu DE ALT for mu je
się sta bil na tkan ka.

• Ży wa tkan ka tłu szczo wa z wy so ką
za war to ścią ko mórek ma cie rzy stych
jest zbie ra na za po mo cą bo dy-
jet®eco i Fil ler Col lec tor.

• Po za sto so wa niu pro ce du ry ko -
niecz na jest ochro na ziar ni no wa nia
tkan ki (m.in. ogra ni cze nie dźwi ga nia,
uży wa nie spe cjal nych bu tów orto pe -
dycz nych lub wkła dek).

• Przy bra ku efek tów moż na po -
wtórzyć li po tran sfer. 

• Ra ny >10 cm2 moż na pod da wać
prze szcze po wi skóry, je śli na skór ko -
wa nie trwa zbyt dłu go. 
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