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wstęp 

 Współczesne implanty biologiczne typu ADM to 

przede wszystkim matrix kolagenowa pozyskiwana z 

ludzkich (allografty) bądź zwierzęcych (ksenografty) 

tkanek 

 W specjalnych procesach technologicznych tkanka 

dawcy oczyszczana jest z elementów zawierających 

materiał genetyczny (komórki, DNA, RNA), 

pozostawiając rdzeń kolagenowy 

 Jej rolą jest wytworzenie rusztowania, umożliwiającego 

odbudowę i regenerację tkanek gospodarza 



wstęp 

Ksenografty 

 Wytwarzane z różnych gatunków: 
 Świńskie (kolagen najbliższy 

ludzkiemu – 95%) 
 Wołowe 
 Końskie 

 Wykorzystanie różnych tkanek: 
 Skóra 
 Jelitowa błona podśluzowa 
 Otrzewna 
 Osierdzie 

Allografty 

 Większość dostępnych na 

rynku pochodzi ze skóry z 

ludzkich zwłok 

 Allografty nie są dostępne w 

EU 



Wniknięcie 
komórek 

Penetracja 

Integracja 

Remodeling 

Proces oczyszczania umożliwia zachowanie 
struktury pozakomórkowego matrix i sieci 
kolagenowej, co umożliwia pacjentowi 
rozpoznanie matrix tkankowej jako własnej. 
 
Fibroblasty migrują do macierzy tkankowej i 
rozpoczynają produkcję nowego kolagenu. 
 
Matrix ulega remodelingowi, tworzą się 
nowe naczynia włosowate,  tkanka 
przekształca się w zdrową, prawidłową 
strukturę. Do pełnej integracji niezbędne jest 
ok. 6-8 tyg. 

Wstęp – implant biologiczny, gojenie 



ADM – zalety przy wykorzystaniu w 

chirurgii piersi 

 Skrócenie procesu rekonstrukcji – zabiegi jednoetapowe z 

założeniem protezy docelowej  

 Uniknięcie obkurczenia płatów po mastektomii podczas przerw w 

rozprężaniu tkanek (przy wykorzystaniu ekspandera) 

 Zapewnienie dodatkowej warstwy tkankowej pomiędzy protezą i 

skórą z pełnym jej pokryciem 

 Zmniejszenie bólu pooperacyjnego 



ADM – zalety przy 

wykorzystaniu w chirurgii piersi 

 Możliwość szybszego wyekspanderowania tkanek przy zabiegach 

dwuetapowych 

 Uniknięcie preparowania mięśnia zębatego dla uzyskania 

bocznego pokrycia protezy 

 Uzyskanie lepszej projekcji, wyglądu estetycznego i charakterystyki 

tkankowej 

 Głównym ograniczeniem wykorzystania pozostaje koszt ADM 



 Pokrycie implantu ADM – widok z przodu i z boku 



 ADM – wykorzystanie 
w trakcie dwuetapowej 

rekonstrukcji 



 ADM – widok przed- i pooperacyjny chorej zaopatrzonej 
podczas rekonstrukcji jednoetapowej 



ADM w chirurgii piersi 

 W podsumowaniu wyników rekonstrukcji jednoczasowych z 

wykorzystaniem ADM w porównaniu z procedurą bez ADM 

wykazano: 

 Zmniejszenie częstości przykurczu torebkowego – 0,3% vs 8,3%-17,1% 

 Zmniejszenie częstości powstawania seromy – 1,2% vs 4,9% 

 Zmniejszenie częstości infekcji – 1,4% vs 3,2%-5,7% 

 Zmniejszenie częstości późnych rewizji – 8,5% vs 27%-53,3% 



ADM w chirurgii piersi 

 W podsumowaniu wyników rekonstrukcji jednoczasowych z 

wykorzystaniem ADM w porównaniu z procedurą bez ADM 

wykazano: 

 Zmniejszenie częstości utraty implantu – 1,5% vs 5,7%-7,7% 

 Zwiększenie częstości martwicy płatów po mastektomii – 4,7% vs 2,3% 

 Większa częstość martwicy płatów wynikać może z bezpośredniego 

ucisku wywieranego przez założoną protezę 



ADM w chirurgii piersi 

 Autorzy podkreślają, że większość komplikacji 

zdarzała się w początkowych etapach 

stosowania ADM 

W miarę krzywej uczenia liczba komplikacji 

zdecydowanie zmniejszała się 

Głównym problemem pozostaje ocena 

żywotności płatów skórnych po mastektomii 



ADM a przykurcz torebkowy 

 Ze względu na przykurcz torebkowy ponad 20% chorych 
w ciągu 7 lat od założenia implantu piersi wymaga 
chirurgicznych poprawek 

 Istnieją dowody wskazujące na to, że wykorzystanie ADM 
zmniejsza ryzyko przykurczu torebkowego 

 Ze względu na preparatykę ADM nie są rozpoznawane 
jako ciała obce dla organizmu, generując znacznie 
mniejszą odpowiedź zapalną i ograniczając migrację 
miofibroblastów 

 Według niektórych doniesień częstość przykurczu ulega 
redukcji nawet do 0,4% 

 Ze względu na koszt ADM - wykorzystanie w sytuacji 
przykurczu torebkowego ogranicza się do operacji 
naprawczych 



ADM – nowe wykorzystania 



 Technika pokrycia protezy z wykorzystaniem uszypułowanego, 
zdeepitelializowanego płata skórno-podskórnego oraz ADM, 

bez uruchamiania mięśnia piersiowego 



    Muscle-sparing procedure with 

natural breast implant positioning 



 

 

 

 

 

 

 



ADM - podsumowanie 

 Wiele badań potwierdza bezpieczeństwo stosowania 
ADM, a częstość powikłań w licznych zastosowaniach jest 
podobna jak w danej procedurze wykonanej klasycznie 

 Na obecnym etapie nie jest jasne czy istnieją istotne 

różnice w wynikach zależne od produktu (ADM – różne 
tkanki i schematy obróbki technologicznej) 

 W literaturze znajdujemy wiele informacji o potencjalnym 
korzystnym zastosowaniu ADM w chirurgii rekonstrukcyjnej 
piersi. 

 Ciekawym, wymagającym dalszych badań rozwiązaniem 
jest zastosowanie ADM jako "ochrony" w przypadku 
rekonstrukcji piersi przy wskazaniach do radioterapii 
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