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StreSzczenie:  Celem badań była ocena przydatności modyfikowanej celulozy bakteryjnej jako sztucznego szkieletu do rekonstrukcji 
małżowiny usznej. 

  Wstęp: Małżowina uszna jest częścią ucha zewnętrznego. Składa się ze skóry, chrząstki, mięśni i tkanki tłuszczowej. Kształt 
nadaje jej tkanka chrzęstna. Wyróżnia się kilka wskazań do rekonstrukcji małżowiny. Są nimi: wady genetyczne oraz 
uszkodzenia mechaniczne i oparzenia. Stosowanych jest kilka metod rekonstrukcji całkowitej małżowiny usznej. 

  Materiały i metody: Metoda do zastosowania rekonstrukcji szkieletu małżowiny usznej przy użyciu modyfikowanej celulozy 
bakteryjnej była oparta na technice odtwarzania małżowiny usznej Nagata. Wykorzystana została celuloza bakteryjna 
o grubości 25 mm, produkowana przez bakterie Actobacter xylinum. Kompletny szkielet małżowiny usznej został stworzony w 
skali w celu implantacji do szczurów Wistar. 40 zwierząt zostało podzielonych na 4 grupy, w których resekcja wszczepionego 
szkieletu małżowiny usznej następowała odpowiednio po: 14, 30, 90 i 720 dniach. Po resekcji oceniano zarówno szkielet, jak 
i tkanki otaczające. 

  Wyniki: Ocena wyników po czterech okresach resekcji wskazywała na postępujący proces gojenia i integracji szkieletu 
z tkankami otaczającymi. Nie zaobserwowano żadnych zmian w strukturze i kształcie szkieletu 

  Dyskusja: Kilka technik chirurgicznych i metod biotechnologicznych zostało rozwiniętych na przestrzeni ostatnich lat do 
rekonstrukcji małżowiny usznej. Proponuje się również inne podejścia do stworzenia szkieletu chrzęstnego, opartye na 
scaffoldach z chondrocytami. 

  Wnioski: Wyniki naszych badań sugerują, iż modyfikowana celuloza bakteryjna może być z sukcesem stosowana jako sztuczny 
szkielet małżowiny usznej. Nie zaobserwowałem zmiany kształtu, elastyczności wraz z brakiem objawów degradacji.

SłoWa kluczoWe:  Celuloza bakteryjna, modyfikowana celuloza bakteryjna, małżowina uszna, szkielet chrzęstny, rekonstrukcja małżowiny usznej, 
Actobacter xylinum

abStract:   The aim of this study was to assess whether  modified bacterial cellulose can be used for an artificial auricle skeleton. 

  introduction: The auricle is a part of the external ear. It consists of skin, cartilage, muscles and adipose tissue. The cartilage gives 
shape to the structure. There are several indications for reconstruction, such as congenital anomalies, mechanical injuries and 
burns, and a range of methods have been proposed for complete reconstruction of the auricle. 

  Material and methods: A bacterial cellulose membrane, at least 25 mm in thickness, was produced in vitro by Acetobacter 
xylinum culture. The entire artificial human auricle skeleton was made to scale to allow its implantation into an animal 
model - Wistar rats. Forty rats were divided into four groups of 10 animals. Each group was assigned a different resection time: 
14 days, 30 days, 90 days or 720 days. After each resection, an examination of the artificial skeleton and the tissues surrounding 
it was conducted. The surgical procedure was based on the Nagata technique. 

  results: Resection after 14, 30, 90 and 720 days shows progression of the healing process and integration of the artificial 
skeleton into the animal body. There are no signs of change in the shape or structure of the skeleton. 

  Discussion: Several surgical techniques and biotechnological methods have been developed over the past few years to improve the 
results of facial reconstruction. Other approaches can be used to create auricle cartilage, based on scaffolds and chondrocytes. 

  conclusion: My findings indicate that modified bacterial cellulose can be used to form an effective artificial auricle which 
appears to maintain its shape and elasticity, with no signs of degradation.
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WproWaDzenie

Małżowina uszna jest jedną z części ucha zewnętrznego. Składa 
się ze skóry, chrząstki – która nadaje jej kształt – mięśni i tkan-
ki tłuszczowej. Zarówno rekonstrukcja całkowita, jak i częściowa 
małżowiny usznej stanowi wyzwanie głownie z powodu trójwy-
miarowej budowy ucha zewnętrznego. Istnieje kilka wskazań do 
rekonstrukcji małżowiny usznej, takich jak: wady wrodzone, urazy 
mechaniczne i oparzenia. Jak dotąd zaproponowano szereg metod 
rekonstrukcji małżowiny, spośród których najczęściej stosowaną 
jest ta wprowadzona przez zespół Avelar, Brent, Tanzer i Naga-
ta [2, 3, 4, 18]. Składa się ona z kilku skomplikowanych zabiegów, 
obejmujących: przeszczep autologiczny chrząstki z jamy brzusz-
nej, najczęściej chrząstek żebrowych od 6 do 9 [4, 5, 6], co może 
wymagać rozłożenia na etapy (od 2 do 4), w zależności od decyzji 
zespołu chirurgicznego i złożoności rekonstrukcji. Oprócz chrząst-
ki własnej pacjenta, w rekonstrukcji całkowitej można też zasto-
sować scaffoldy z chondrocytami lub sztuczną małżowinę uszną 
wykonaną z silikonu. W tej pracy opisano metodę wytworzenia 
implantu małżowiny usznej ze szkieletu sztucznej chrząstki wy-
konanej przy użyciu modyfikowanej celulozy bakteryjnej. Doko-
nano oceny, czy będzie ona stanowić trwałą i stałą trójwymiaro-
wą strukturę, która przetrwa w organizmie szczura bez żadnych 
zmian w zakresie kształtu i cech fizycznych. 

Materiał i MetoDy 

Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej ds. Doświadczeń na 
Zwierzętach o numerze 40/ŁB 528/2010 z wydłużonym czasem 
numer 53/ŁB 528/2010. 

Bakteryjna błona celulozowa o grubości co najmniej 25 mm zosta-
ła wytworzona in vitro przez kulturę bakterii Actobacter xylinum. 
Następnie błona została poddana modyfikacji fizycznej, polegającej 
na sprasowaniu w formie i umieszczeniu w łaźni z wysoko skon-
centrowanym wodorotlenkiem sodu. Otrzymany produkt skła-
dał się ze zmodyfikowanej celulozy o właściwościach podobnych 
do chrząstki. Proces tworzenia i modyfikacji celulozy bakteryjnej 
jest przedmiotem zgłoszenia patentowego o numerze P.412169. 
W całości sztuczny szkielet ucha ludzkiego został dostosowany 
do rozmiaru umożliwiającego implantację na modelu zwierzęcym 
(szczury Wistar o masie około 450 g). 

Przed i po zabiegach chirurgicznych zwierzęta były trzymane 
w osobnych klatkach. Do ich znieczulenia użyto ketaminę i ksyla-
zynę w dawkach odpowiednich do masy ciała. Po zabiegu nie po-
dawano zwierzętom dodatkowych leków uspokajających ani prze-
ciwbólowych. Ostateczna wersja szkieletu celulozowego została 
poddana sterylizacji w autoklawie w temperaturze 1200C przez 
30 minut. Następnie przechowywano go w szczelnie zamkniętym 
pojemniku w neutralnym pH. Czterdzieści szczurów podzielono 
na cztery grupy po 10 osobników. W każdej grupie wyznaczono 
inny czas do resekcji: 14 dni, 30 dni, 90 dni lub 720 dni. Po każdym 
zabiegu oceniano sztuczny szkielet i tkanki otaczające.

Strategia operacji była oparta na technice Nagaty. Kieszonka na ple-
cach została wykonana pomiędzy skórą i mięśniem. Sterylny, wcze-
śniej przygotowany szkielet celulozowy umieszczono w kieszon-
ce, a następnie uniesiono go i przymocowano do skóry za pomocą 
szwów nierozpuszczalnych. Cięcie zamknięto szwami rozpuszczal-

nymi. Sztuczny szkielet celulozowy pozostawiono w organizmach 
zwierzęcych przez określoną liczbę dni, w zależności od grupy. 
W tym czasie zwierzęta były nieustannie poddawane wnikliwej ob-
serwacji. Podczas eksperymentu zaobserwowano wzrost masy ciała 
u wszystkich osobników. Żaden ze szczurów nie zdechł z przyczyn 
związanych z obecnością implantu w ich organizmie. Dwa szczu-
ry zdechły, ponieważ nie wybudziły się ze znieczulenia. Po wyzna-
czonym czasie wykonano resekcje. W okresie obserwacji zwracano 
uwagę na kilka czynników: ruchomość implantu, który był pokryty 
tkanką łączną, przejrzystość tkanki łącznej, wystąpienie opuchlizny, 
stan układu naczyń krwionośnych w tkance łącznej pokrywającej 
szkielet, połączenie implantu ze skórą i tkanką łączną.

ryc. 1.  Zmodyfikowany szkielet celulozy bakteryjnej. Resekcja po 14 dniach.

ryc. 2.  Zmodyfikowany szkielet celulozy bakteryjnej. Resekcja po 30 dniach.
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prawę wyników w zabiegach rekonstrukcji twarzy. Pierwsza technika 
chirurgiczna została opisana przez Converse’a [1], Tanzera [2] i Brenta 
[3]. Następnie procedura ta została udoskonalona przez Nagatę [4-6] 
i Firmina [7], którzy ograniczyli ją do dwóch etapów. W naszym bada-
niu elementy, takie jak: plan zabiegów na zwierzętach, miejsce implan-
tacji pomiędzy skorą i mięśniami, kolejność umieszczania implantu 
najpierw poziomo, a potem pionowo, zostały zaczerpnięte z doświad-
czeń Nagaty. Można uznać, że na modelu zwierzęcym nie stwierdzi-
liśmy żadnych powikłań wynikających ze wszczepienia implantów.

Storck i wsp. wskazują na możliwość powstania martwicy skóry 
z powodu jej małej grubości i niewystarczającej waskularyzacji [8]. 

Resekcja po 14 dniach. 

•	 Niewielka opuchlizna tkanki łącznej pokrywającej implant.
•	 Implant ściśle przylega do skóry i tkanki łącznej. 
•	 Na tkance łącznej widoczna jest prosta sieć naczyń 

krwionośnych.
•	 Tkanka łączna pokrywa wszystkie zagłębienia implantu, 

brak wolnych przestrzeni.
•	 Tkanka łączna wraz z implantem, który pokrywa, wykazują 

małą ruchomość.
•	 Nie zaobserwowano żadnych zmian w zakresie kształtu i 

elastyczności wszczepionego szkieletu celulozowego 
w porównaniu do stanu przed wszczepieniem. 

Resekcja po 30 dniach.

•	 Nie zaobserwowano opuchlizny tkanki łącznej ani tkanek 
dookoła implantu.

•	 Sieć naczyń krwionośnych widoczna na tkance łącznej jest 
większa, niż w przypadku resekcji po 14 dniach.

•	 Tkanka łączna jest prawie przezroczysta i pokrywa 
wszystkie zagłębienia implantu.

•	 Tkanka łączna otaczająca implant nadal wykazuje małą 
ruchomość.

•	 Po usunięciu sztucznego szkieletu oceniono, że celuloza 
wciąż utrzymuje kształt i elastyczność, jak w szkielecie 
przed wszczepieniem. 

 
Resekcja po 90 dniach.

•	 Tak, jak poprzednio, nie zaobserwowano opuchlizny.
•	 Sieć naczyń krwionośnych wyłania się poprzez tkankę 

łączną otaczającą implant.
•	 Tkanka łączna jest w dalszym ciągu przezroczysta.
•	 Ruchomość implantu jest ograniczona przez tkankę łączną.
•	 Implant ściśle przylega do skóry, ale nie do omięsnej.
•	 Po usunięciu sztucznego szkieletu oceniono, że celuloza 

wciąż utrzymuje kształt i elastyczność, jak w szkielecie 
przed wszczepieniem.

 
Resekcja po 720 dniach.

•	 W dalszym ciągu nie zaobserwowano opuchlizny ani 
innych zmian patologicznych.

•	 Implant celulozowy ściśle przylega do wewnętrznej części 
skóry, a kształt szkieletu jest wciąż widoczny na płacie 
skórnym po resekcji. 

•	 Sieć naczyń krwionośnych jest rozgałęziona, widoczne są 
naczynia różnych rozmiarów.

•	 Nie zaobserwowano żadnych zmian fizycznych ani 
morfologicznych w modyfikowanej celulozie.

•	 Nie zaobserwowano żadnych objawów zwyrodnienia 
w organizmie zwierzęcia, które mogłyby mieć związek 
z dłuższym okresem utrzymania implantu.

oMóWienie

Rekonstrukcja ucha zewnętrznego stanowi duże wyzwanie i jest 
jednym z najtrudniejszych zabiegów rekonstrukcyjnych w chirurgii 
plastycznej twarzy. W ciągu ostatnich kilku lat wprowadzono szereg 
metod chirurgicznych i biotechnologicznych, które umożliwiają po-

ryc. 3.  Zmodyfikowany szkielet celulozy bakteryjnej. Resekcja po 90 dniach.

ryc. 4.  Zmodyfikowany szkielet celulozy bakteryjnej. Resekcja po 270 dniach.



9POL PRZEGL CHIR, 2019: 91 (2), 6-10

artykuł oryginalny / original article

zwierzęcym. Otto i wsp. zaprezentowali scaffoldy chondrocytowe, 
które także utrzymywały kształt i nie ulegały degradacji [17]. Jed-
nakże z praktycznego punktu widzenia technika przez nas opisana 
jest prostsza i oparta na dobrze znanym materiale biokompaty-
bilnym. Dodatkowo, materiał ten był wszczepiony w organizmie 
zwierzęcym przez dłuższy czas. Niemniej oba przywołane sposoby 
wydają się być bardzo obiecujące i mogą przyczynić się do udo-
skonalania metod rekonstrukcji małżowiny usznej

WnioSki

Wyniki moich badań wskazują, że modyfikowana celuloza bak-
teryjna może być użyta jako skuteczny materiał do wytworze-
nia sztucznej małżowiny usznej. Wydaje się zachowywać kształt 
i elastyczność, nie zaobserwowano oznak jej degeneracji. Szkielet 
zostaje pokryty fizjologiczną tkanką łączną z delikatnym, ale do-
brze rozwiniętym układem naczyń krwionośnych. Planowane są 
dalsze badania nad wytworzeniem bardziej precyzyjnych form do 
szkieletów z zastosowaniem metod skanowania 3D oraz systemu 
CNC (komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych). Dzięki 
tym technikom możliwe będzie spersonalizowanie procesu dopa-
sowywania szkieletu do konkretnego pacjenta.

Nie odnotowaliśmy jednak takiego przypadku ani w trakcie obser-
wacji wszczepionych implantów, ani po jej zakończeniu. Skora oka-
zała się być fizjologicznie w dobrym stanie, a sieć podskórnych na-
czyń krwionośnych była wystarczająco rozwinięta. Należy jednak 
wspomnieć, że skora szczura jest nadzwyczaj dobrze unaczyniona, 
przez co mogła goić się i wpływać na implant lepiej, niż w organi-
zmie człowieka. W pracy Cronina [9] opisano wystąpienie powikłań 
o charakterze ekstruzji oraz infekcji przy zastosowaniu materiału 
silikonowego. W naszym badaniu nie stwierdzono jednak żadnych 
powikłań infekcyjnych ani objawów ekstruzji po wszczepieniu szkie-
letu z modyfikowanej celulozy bakteryjnej. Ponadto, doniesienia 
z piśmiennictwa z kilku ośrodków badawczych wskazują, że gdy 
stosowano materiał z porowatego polietylenu [10, 11, 21], kluczo-
wą rolę w zapobieganiu ekstruzji odgrywał stopień waskularyzacji.

Inną metodą wytworzenia małżowiny usznej jest zastosowanie 
scaffoldów i chondrocytów [12–16]. Niestety, w przeciwieństwie 
do opisanej tutaj chrząstki sztucznej, scaffoldy chondrocytowe nie 
utrzymują pierwotnego kształtu małżowiny i z czasem ich jakość 
się pogarsza, co jest główną przeszkodą w stosowaniu tej techniki. 
Nie zaobserwowano tego problemu w przypadku modyfikowanej 
celulozy bakteryjnej: zachowała kształt małżowiny, nawet po dłu-
gim czasie od implantacji, i nie uległa degeneracji w organizmie 
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