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chirurgia estetyczna

Acellular Dermal Matrix
– krok w przyszłość

Re ge ne ra cja ta ka wy stę pu je u nie których
ga tun ków zwie rząt (ja szczur ki, roz gwia zdy),
jed nak nig dy nie jest wi docz na w ta kim za -
kre sie u lu dzi. Oka zu je się jed nak, że przy
speł nie niu pew nych wa run ków tak że ludz kie
tkan ki skłon ne są do re ge ne ra cji. Przy kła do -

wo – włók na ner wo we po tra fią się zre ge ne -
ro wać, je śli za cho wa na jest cią głość osło nek
ner wów. To sa mo do ty czy na skór ka, bło ny
ślu zo wej czy chrzą st ki sta wo wej. Wie lo krot -
nie w za bie gach re kon struk cyj nych chi rurg
na tra fia na de fi cyt tkan ki łącz nej umoż li wia ją -

Od zawsze sy no ni mem chi rur gii pla stycz nej by ła re kon struk cja. Wszy -
st ko to, czym zaj mu je się ta dzie dzi na me dy cy ny, to przy wra ca nie
funk cji i wy glą du róż nych czę ści ludz kie go cia ła przy po mo cy tka nek
wła snych (pła ty lub au to prze szcze py), tka nek po bra nych od in nych lu -
dzi (al lo prze szcze py), tka nek po cho dze nia zwie rzę ce go (kse no prze -
szcze py) lub wszcze pów (im plan tów). Do tej po ry trud no by ło o te ra -
pię po le ga ją cą na wy twa rza niu przez ludz ki orga nizm bra ku ją cych tka -
nek lub na rzą dów. 
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Ryc. 1. ADM wyjęty z opakowania jest sztywny 
i łatwy do modelowania kształtu.

Ryc. 2. Przed wszczepieniem w organizm ADM
jest moczony w soli fizjologicznej przez 5 minut.
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cej do bre po kry cie sła bo ukrwio nych struk -
tur, ta kich jak ko ści lub chrzą st ki. Je szcze
więk sze za po trze bo wa nie na te go ty pu roz -
wią za nie ist nie je w przy pad ku sto so wa nia
im plan tów. Obie cu ją cą te ra pią w ta kich sy tu -
a cjach jest uży cie ma cie rzy ko la ge no wej po -
zy ska nej z ludz kich lub zwie rzę cych tka nek
o na zwie Acel lu lar Der mal Ma trix (ADM).
Sta no wi ona pew ne go ro dza ju ste laż, który
umoż li wia re ge ne ra cję tka nek czło wie ka.
Po zy ski wa na jest z ludz kiej lub zwie rzę cej
(naj czę ściej świń skiej) skóry, która, pod da na
od po wie dnim pro ce som tech no lo gicz nym,
jest po zba wio na ele men tów ko mór ko wych
za wie ra ją cych ob cy dla orga ni zmu bior cy
ma te riał ge ne tycz ny (DNA i RNA). Tym sa -
mym umoż li wia bior cy odbu do wę tkan ki
łącz nej w opar ciu o ten szkie let (ma try cę).
Klu czo wą ro lę w tym pro ce sie od gry wa ją fi -
bro bla sty, które sty mu lu ją re ge ne ra cję tkan ki
łącz nej bior cy wraz z od two rze niem siat ki na -
czyń wło so wa tych. Peł na in te gra cja ADM na -
stę pu je w cią gu 6-8 ty go dni. Nie zbęd nym
wa run kiem ta kie go pro ce su jest umie szcze nie
ma cie rzy w do brze ukrwio nym śro do wi sku. 

ADM zna lazł sze ro kie za sto so wa nie
w chi rur gii re kon struk cyj nej pier si. Sto so wa -
nie w tym przy pad ku im plan tów pier sio wych
wy ma ga naj czę ściej po kry cia ich przez do -
brze ukrwio ne tkan ki, ta kie jak mię sień pier -
sio wy więk szy, mię sień zę ba ty i mię sień naj -

szer szy grzbie tu. Szcze gól nie uży cie te go
ostat nie go wią że się z po zo sta wie niem roz -
le głej bli zny na ple cach i pew ne go stop nia
za bu rze niem mo to ry ki klat ki pier sio wej oraz
koń czy ny gór nej pa cjent ki. Za stą pie nie mię -
śnia naj szer sze go grzbie tu przez ADM nie
tyl ko znacz nie upra szcza tę ope ra cję i skra ca
czas jej trwa nia, ale co naj waż niej sze – jest
zde cy do wa nie mniej uciąż li we dla pa cjent ki.
Umie jęt ne sto so wa nie tej tech ni ki po zwa la
tak że wie lo krot nie do ko ny wać re kon struk cji
pier si pod czas jed nej ope ra cji. Do dat ko wy mi
za le ta mi za sto so wa nia ADM w re kon struk cji
pier si są: zna mien ne zmniej sze nie od set ka
przy kur czu to reb ko we go z 8-17% do 0,3%,
zmniej sze nie czę sto ści po wsta wa nia lim fo to -
ku (se ro my) z 4,9% do 1,2%, spa dek od set -
ka in fek cji po o pe ra cyj nych z 3-5% do 1,4%,
zmniej sze nie ko niecz no ści późnych re wi zji
z 27-53% do 8,5%, zmniej sze nie czę sto ści
utra ty im plan tu z 5-7% do 1,5%. Jak do tąd
nie od no to wa no zde cy do wa nej po pra wy
prze bie gu po o pe ra cyj ne go w przy pad ku re -
kon struk cji pier si z uży ciem im plan tów
i ADM u pa cjen tek pod da nych ra dio te ra pii.
Na to miast w pra cach eks pe ry men tal nych
wy ka za no, że w tkan kach na świe tla nych
pro mie nia mi rent ge na pro ce sy re wa sku la ry -
za cji ma cie rzy ko la ge no wej prze bie ga ją
podob nie jak tam, gdzie na świe tla nie nie by -
ło sto so wa ne.

Ryc. 3. Implant anatomiczny bezpośrednio przed
wszczepieniem w rekonstruowaną pierś.

Ryc. 4. Dolna powierzchnia implantu pokryta
łatką ADM.



19

W ostat nich la tach wzra sta za in te re so -
wa nie za bie ga mi pro fi lak tycz nej ma stek to mii.
Po usu nię ciu pod skór nym ca łe go gru czo łu
pier sio we go po wsta je za wsze pro blem do -
bre go po kry cia im plan tu. Pa cjent ki de cy du ją -
ce się na te go ty pu ope ra cje da le kie są od za -
ak cep to wa nia do dat ko wych blizn zwią za -
nych z prze su nię ciem mię śnia naj szer sze go
grzbie tu. Z dru giej stro ny ocze ku ją do bre go
wy ni ku este tycz ne go. Mi mo świa do mo ści,
że pro fi lak tycz na ma stek to mia to przede
wszy st kim za bieg o podło żu onko lo gicz nym,
wy gląd pier si po ope ra cji jest dla pa cjen tek
nadal nie zwy kle waż ny. Uży cie ADM w tych
przy pad kach zde cy do wa nie po pra wia szan se
na speł nie nie tych ocze ki wań. 

Ogrom ną po pu lar no ścią, szcze gól nie
w Sta nach Zjed no czo nych, cie szy się za sto -
so wa nie ADM w za bie gach na praw czych po
ope ra cjach po więk sza nia pier si z uży ciem
im plan tów. Naj czę st szym po wi kła niem tych

za bie gów jest two rze nie się gru bej to reb ki
włók ni stej do o ko ła im plan tu. Ofi cjal ne sta ty -
sty ki pu bli ko wa ne na stro nie FDA (Fo od and

Drug Ad mi ni stra tion – www.fda.org) sza cu ją
czę stość te go po wi kła nia na 10-15%. Za sto -
so wa nie ADM w ope ra cjach na praw czych
w tych przy pad kach zde cy do wa nie ob ni ża
od se tek je go na wro tu na wet po ni żej 1%.
ADM zna lazł rów nież sze ro kie za sto so wa nie
w ko rek cji opa da nia im plan tów (bot to ming

out), prze mie szcza nia się przy środ ko we go
im plan tów (sym ma stia) i wi docz ne go mar -
szcze nia się skóry pier si po nad im plan ta mi.

Po za chi rur gią pla stycz ną pier si ma cierz
ko mór ko wa jest sze ro ko sto so wa na w za -
bie gach re kon struk cyj nych twa rzy, no sa i po -
włok brzu sznych. Za nim za czę to uży wać
wy peł nia czy na ba zie kwa su hia lu ro no we go,
to wła śnie ADM sto so wa no w ce lu po więk -
sze nia czer wie ni war go wej. 

Czy za tem Acel lu lar Der mal Ma trix to
speł nie nie ma rzeń w za kre sie re ge ne ra cji
tkan ki łącz nej? Za pew ne nie do koń ca. Ale
idea ta kie go ukie run ko wa nia wła snych tka -
nek, by odbu do wy wa ły swo ją struk tu rę na
ba zie wszcze pio nej ma cie rzy jest ogrom nym
kro kiem w kie run ku dal sze go po stę pu w tym
za kre sie. Idąc tym śla dem, moż na w przy -
szło ści spodzie wać się co raz więk sze go zna -
cze nia re ge ne ra cji tka nek w ob sza rze za bie -
gów re kon struk cyj nych.
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Ryc. 5. Zastosowanie ADM znacznie ułatwia
zabiegi rekonstrukcji piersi.
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