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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μετά την ανακάλυψη του πρώτου τεχνητού δέρματος το 1969, η επιστήμη 
και τεχνολογία της επούλωσης των τραυμάτων και ελκών προχώρησε με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την καλύτερη αντιμετώπιση 
των εκτεταμένων εγκαυμάτων και των χρόνιων ελκών, σε συνδυασμό με τις 
νέες εφαρμογές των βιο-υλικών και της μηχανικής ιστών, έδωσαν ώθηση για 
την ανάπτυξη μιας μεγάλης γκάμας νέων υλικών, όπως είναι τα υποκατάστατα 
δέρματος. Πρόκειται για μοσχεύματα ή δερματικά επιθέματα τα οποία μπορούν 
να έχουν βιολογική, συνθετική ή βιοσυνθετική προέλευση και προορίζονται 
για την προσωρινή ή μόνιμη κάλυψη των τραυματικών επιφανειών. Οι ιδανικές 
ιδιότητες ενός υποκατάστατου δέρματος, καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά 
που αναπαράγουν ή εξασφαλίζουν τη φυσιολογική δομική και λειτουργική 
κατάσταση του δέρματος και της επιδερμίδας. Παρότι έχουν δοκιμαστεί διάφορα 
υλικά και μέθοδοι για τη δημιουργία ενός μόνιμου υποκατάστατου δέρματος, 
μέχρι τη σύγχρονη προηγμένη τεχνολογία των καλλιεργημένων δερματικών 
μοσχευμάτων, τα αυτομοσχεύματα παραμένουν ακόμα το απαραίτητο υλικό 
αναφοράς, όσον αφορά τη μόνιμη αποκατάσταση των μεγάλων δερματικών 
ελλειμμάτων. Η μελλοντική πρόοδος στις επιστήμες της επούλωσης και της 
νανο-βιοτεχνολογίας, αναμένεται να ξεπεράσει τα σημερινά εμπόδια του μεγά-
λου χρόνου και υψηλού κόστους παρασκευής, της μικρής διάρκειας ζωής και 
άλλων ανασταλτικών παραμέτρων, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ευρεία 
χρήση των υποκατάστατων δέρματος στη θεραπεία των οξέων και χρόνιων 
τραυμάτων. Η κατανόηση πάντως των ιδιοτήτων και των εφαρμογών του κάθε 
προϊόντος είναι σημαντική σε κάθε περίπτωση, για τη βέλτιστη και ωφέλιμη 
ενσωμάτωσή του στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Λέξεις κλειδιά: δερματικά μοσχεύματα, υποκατάστατα δέρματος, αλλο-
μοσχεύματα, ομοιομοσχεύματα, ξενομοσχεύματα, ετερομοσχεύματα, 
αυτομοσχεύματα, τεχνητό δέρμα, συνθετική επιδερμίδα, καλλιεργημένα 
μοσχεύματα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αντιμετώπιση των θερμικών εγκαυμάτων μπορεί 
να αποτελέσει ένα σημαντικό χειρουργικό πρόβλημα. 
Όταν τα εκτεταμένα και ολικού πάχους εγκαύματα δεν 
επικαλύπτονται άμεσα με δερματικά μοσχεύματα, 
μπορεί να οδηγήσουν πολύ γρήγορα σε θάνατο λόγω 
σήψης ή πολυοργανικής ανεπάρκειας1. 

Η απώλεια υγρών, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, 
ο πόνος, η τοξιναιμία και η σηψαιμία είναι ορισμένες 
μόνο από τις πιθανές συστηματικές επιπλοκές στους 
εγκαυματίες. Παράλληλα, η διαδικασία της επούλωσης 
έχει να αντιμετωπίσει πολλούς ανασταλτικούς παράγο-
ντες, που οδηγούν συχνά στη δημιουργία ουλώδους 
και ρικνωτικού ιστού, με απώλεια της φυσιολογικής 
δομής και λειτουργικότητας του δέρματος (π.χ. ελα-
στικότητα, θερμορύθμιση, αφή, εφίδρωση, σύνθεση 
βιταμίνης D κ.ά.)2. 

Η ανεπάρκεια σε δότριες επιφάνειες δερματικών 
μοσχευμάτων και ιδίως στα εκτεταμένα εγκαύματα 
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, εφόσον η 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών είναι 
άμεσα συνυφασμένη με την εφαρμογή των δερμα-
τικών αυτομοσχευμάτων1. Το πρόβλημα αυτό και 
η επιτακτική ανάγκη για την επίλυση του οδήγησαν 
στην αναζήτηση μιας εναλλακτικής λύσης και στη 
δημιουργία των πρώτων βιοσυνθετικών δερματικών 
υποκατάστατων. 

Ο όρος «υποκατάστατο δέρματος» χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά το 1980, ενώ το πρώτο γιγάντιο βήμα 
στον τομέα αυτό είχε ήδη πραγματοποιηθεί από το 
1969, όταν δημιουργήθηκε το πρώτο «τεχνητό δέρ-
μα». Μέσα στο 2000, η χρήση του τεχνητού δέρματος 
πέτυχε να μειώσει το ποσοστό θανάτων ασθενών με 
εγκαύματα μεγαλύτερα του 70% της συνολικής ε-
πιφάνειας σώματος (TBSA), από το 100% στο 40%3.

Μία εξίσου σημαντική πρόκληση, για την επιστήμη 
της επανορθωτικής χειρουργικής, αφορά στη διαχείριση 
των χρόνιων ανοιχτών τραυμάτων, που αποτελούν 
ένα μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα στην 
εποχή μας. Η κατακόρυφη αύξηση των ποσοστών 
ορισμένων ασθενειών που ευθύνονται για τη δημι-
ουργία δερματικών ελκώσεων (π.χ. διαβητικό πόδι, 
φλεβικά έλκη) οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση του 
κόστους λόγω των χρόνιων τοπικών θεραπειών με 
φάρμακα και επιδέσμους3.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι, αλλά και η αλματώδης 
ανάπτυξη των επιστημών της νανο-βιοτεχνολογίας, 
της μηχανικής ιστών και των βιο-υλικών άνοιξαν νέα 

ερευνητικά πεδία και ορίζοντες εφαρμογών για τους 
τομείς των υποκατάστατων δέρματος και της επούλωσης 
των τραυμάτων και ελκών. 

ΧΑΡΑκτΗΡΙΣτΙκΑ κΑΙ ΕφΑΡμοΓΕΣ

Όταν τα τραύματα και έλκη συνδέονται με κάποια 
πολυοργανική νόσο (π.χ. αρτηριοσκλήρυνση, θρομ-
βοφλεβίτιδα, διαβήτης, αγγειίτιδες), η παραδοσιακή 
ιατρική προσανατολίζεται συνήθως στη συστηματική 
θεραπεία, ενώ η αντιμετώπιση σε τοπικό επίπεδο 
παραμένει συχνά συντηρητική ή παθητική. Από την 
άλλη πλευρά, οι καινοτομικές εφαρμογές των υποκα-
τάστατων δέρματος, παράλληλα με τη συστηματική 
αγωγή, στοχεύουν στην ενεργητική θεραπευτική αντι-
μετώπιση των τοπικών παραγόντων που επηρεάζουν 
τη διαδικασία της επούλωσης.

Τα χαρακτηριστικά, επομένως, που πρέπει να αντιπρο-
σωπεύουν τα δερματικά υποκατάστατα, καθορίζονται από 
τους τοπικούς θεραπευτικούς στόχους στο επίπεδο του 
δέρματος και επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο4:
•  Στον έλεγχο των μολύνσεων, της αφυδάτωσης και 

των παραγόντων που καθυστερούν την επούλωση, 
με ένα προστατευτικό περίβλημα που υποκαθιστά τη 
λειτουργία της επιδερμίδας (ανάλογο επιδερμίδας).

•  Στη βέλτιστη επούλωση με την κυτταρική καθοδήγη-
ση από τα αντίστοιχα συστατικά του ιδίως δέρματος 
(ανάλογο χορίου). 
Επομένως, οι ιδιότητες του ιδανικού υποκατάστα-

του δέρματος, εξαρτώνται από τις παρακάτω παραμέ-
τρους:
•  Ανθεκτικότητα (αντοχή στην τάση, πίεση και ρήξη), 

ελαστικότητα και ταχύτητα επικόλλησης στην επι-
φάνεια του τραύματος.

•  Διαπερατότητα υγρού-ατμών αντίστοιχη με του 
δέρματος, ώστε να παρέχει: 
-  φραγμό στην απώλεια υγρών, ηλεκτρολυτών, 

πρωτεϊνών και θερμότητας και μείωση των ενερ-
γειακών αναγκών.

-  διατήρηση της επιφανειακής υγρασίας και συγχρό-
νως αποφυγή της διαβροχής και αποδόμησης. 

•  Χαμηλή διαπερατότητα σε βακτήρια και άλλους ανε-
πιθύμητους παράγοντες και πρόληψη της μετάδοσης 
μολύνσεων και της φλεγμονής του τραύματος.

•  Διατήρηση- κατά το δυνατό- της φυσιολογικής δο-
μικής και λειτουργικής κατάστασης δέρματος- επι-
δερμίδας.

•  Δυνατότητα ανάπτυξης νέου ιστού, ευνοώντας τις δι-
αδικασίες ανάπλασης και αποφεύγοντας παράλληλα 
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τη δημιουργία ουλώδους ιστού και την υποξία.
• Μείωση του πόνου. 
•  Απουσία τοξικότητας, καρκινογενετικότητας και δη-

μιουργίας αντιγόνων (ιστοσυμβατότητα).
•  Υψηλή αποτελεσματικότητα και χαμηλό προφίλ 

ανεπιθύμητων ενεργειών.
• Χαμηλό κόστος.
•  Ευκολία παρασκευής και χρήσης, απεριόριστη και 

άμεση διαθεσιμότητα. 
•  Δυνατότητες για αποστείρωση, χαμηλές απαιτήσεις 

συντήρησης, μεγάλη διάρκεια ζωής και εφαρμο-
γής.

•  Βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης και επομένως 
και της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενούς.
Στη διεθνή αγορά κυκλοφορεί μία ποικιλία υποκατά-

στατων δέρματος, που βρίσκουν διάφορες εφαρμογές, 
από τις απλές εκδορές μέχρι τα βαθειά έλκη, τις δυσε-

πούλωτες κατακλίσεις και τα εγκαύματα 3ου βαθμού, 
που αντιστοιχούν σε ολοκληρωτική καταστροφή της 
επιδερμίδας και του χορίου και όπου δεν διασώζεται 
κανένα από τα στοιχεία από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει 
η επαναεπιθηλιοποίηση του δέρματος (Πίνακας 1)2-4. 

Οι χρήσεις τους μελετώνται και επεκτείνονται σταδι-
ακά, με πολύ καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση 
δερματικών ελλειμμάτων διαφορετικής αιτιοπαθολο-
γίας όπως: 
• Θερμικά εγκαύματα 
•  Ελκώσεις του δέρματος λόγω δερματικών ή συστη-

ματικών νόσων (πχ. διαβητικό πόδι, φλεβικά έλκη, 
σκληροδερμία, υποδερματίτιδες, πομφολυγώδης 
επιδερμόλυση, νεκρωτική φασιίτιδα κ.ά.) 

• Κατακλίσεις 
•  Τραύματα χειρουργικά ή από άλλα αίτια (π.χ. αφαί-

ρεση όγκων, ατυχήματα)

ΠΙνΑκΑΣ 1. 

ΕμΠοΡΙκΗ  ΕτΑΙΡΕΙΑ ΔομΗ - ΣΥΣτΑτΙκΑ κΥΡΙΕΣ ΕφΑΡμοΓΕΣ
ονομΑΣΙΑ

OASIS Healthpoint, Μήτρα από ακυτταρική Προσωρινή κάλυψη
 Fort Worth, εξωκυττάρια ουσία επιφανειακών και μερικού
 TX  πάχους τραυμάτων / χρόνια 
   έλκη μερικού βάθους

Permacol Tissue Science Χόριο Προσωρινή κάλυψη
  Laboratories, εγκαυματικών επιφανειών
  Andover, MA και καθαρών τραυμάτων
   μερικού πάχους 

Apligraf Organogenesis, Inc.  - Νεογνικά κερατινοκύτταρα Σε μη επιμολυσμένα χρόνια
 Canton, MA - Βόειο κολλαγόνο  έλκη μερικού ή ολικού πάχους
    εμπλουτισμένο με  και σε χειρουργικά τραύματα
    νεογνικούς ινοβλάστες 

OrCel Ortec - Νεογνικά κερατινοκύτταρα Περιοχή δότρια / Χρόνια
 International, - Βόειο κολλαγόνο (σπόγγος) τραύματα / Ρικνωτικές ουλές
 Inc. New York - Νεογνικοί ινοβλάστες πομφολυγώδους επιδερμόλυσης

Alloderm LifeCell, Ακυτταρικό χόριο Βαθιά μερικού πάχους ή ολικού
 Branchburg,  πάχους εγκαύματα και
 NJ  αντικατάσταση μαλακών ιστών

Cadaveric skin Διάφορες Ακυτταρικό χόριο Βαθιά μερικού πάχους ή ολικού
   πάχους εγκαύματα και
   αντικατάσταση μαλακών ιστών
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ΠΙνΑκΑΣ 1. (συνέχεια)

ΕμΠοΡΙκΗ  ΕτΑΙΡΕΙΑ ΔομΗ - ΣΥΣτΑτΙκΑ κΥΡΙΕΣ ΕφΑΡμοΓΕΣ
ονομΑΣΙΑ

Integra Integra Life - Σιλικόνη Μόνιμη κάλυψη σε βαθιά
 Science - Μήτρα κολλαγόνου μερικού πάχους ή ολικού
 Corporation,   με γλυκοζαμινογλυκάνες  πάχους δερματικά ελλείμματα
 Plainsboro, NJ   (GAG) (απαιτείται αυτομόσχευμα 
   για την τελική αποκατάσταση)

Biobrane UDL Laboratories, - Φιλμ σιλικόνης Προσωρινή κάλυψη σε
 Inc. Rockford, IL - Πλέγμα nylon επιφανειακά και μερικού πάχους
  - Κολλαγόνο εγκαύματα 

Suprathel Instit. of Textile  Μονοστρωματικό Εγκαύματα μερικού πάχους
 and Process ακυτταρικό συνθετικό  και περιοχές δότριες
 Engineering, υλικό 
 Denkendorf, DE (DL-Lactatide)  

TransCyte Advanced - Σιλικόνη Μερικού πάχους εγκαύματα
(Dermagraft-TC) BioHealing, Inc, - Διχτυωτό nylon που δεν απαιτούν 
 La Jolla, CA - Κολλαγόνο, φιμπρονεκτίνη,  μεταμόσχευση και προσωρινή
    γλυκοζαμινογλυκάνες GAGs, κάλυψη μετά από εσχαρεκτομή
    αυξητικοί παράγοντες

Epicel Genzyme Καλλιεργημένα αυτόλογα Βαθιά μερικού πάχους
 Tissue Repair κερατινοκύτταρα ή ολικού πάχους εγκαύματα
 Corporation,  > 30% TBSA
 Cambridge, MA

Cultured skin  University of - Αυτογενής επιδερμίδα Μόνιμη κάλυψη σε εγκαύματα
substitute Cincinnati, - Αυτογενές δέρμα μεγάλης επιφάνειας σώματος
 Cincinnati, OH  (TBSA) / Ατυχήματα και 
   πολυτραυματίες 

*Το Epicel® παρασκευάζεται με συν-καλλιέργεια αυτόλογων κερατινοκυττάρων μαζί με κύτταρα ποντικού, των 
οποίων περιέχει υπολείμματα. Για το λόγο αυτό, ο FDA κατατάσσει το Epicel® στα ξενομοσχεύματα.
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Τα υποκατάστατα δέρματος ταξινομούνται στις πα-
ρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με τη:
• Χρήση

- Προσωρινά
- Μόνιμα
- Ημιμόνιμα

• Προέλευση 
-  Βιολογικά μοσχεύματα (αλλο-μοσχεύματα, ξενο-

μοσχεύματα και καλλιεργημένα δερματικά μο-
σχεύματα)

- Συνθετική επιδερμίδα
- Τεχνητό δέρμα (ημισυνθετικό ανάλογο χορίου)
-  Βιοσυνθετικά υποκατάστατα για προσωρινή κάλυψη 

(συνθετικά υλικά και βιολογικά ενεργές ουσίες)
• Δομή

- Χοριακά 
- Επιδερμιδικά 
- Χοριο-επιδερμιδικά 

• Σύσταση
- Κυτταρικά 
- Ακυτταρικά
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Τα ακυτταρικά υλικά υποστηρίζουν τον εποικισμό από 
αυτόλογα κύτταρα και το σχηματισμό νέου δέρματος. 
Τα κυτταρικά υποκατάστατα αντίθετα, παρέχουν άμεση 
λειτουργική αποκατάσταση του δέρματος. 

Ανάλογα με τη φυσικοχημική τους σύσταση επίσης, 
τα δερματικά υποκατάστατα διακρίνονται σε:

• Βιολογικά (π.χ. μοσχεύματα, καλλιέργειες)
• Συνθετικά (συνθετική επιδερμίδα)
• Βιοσυνθετικά (τεχνητό δέρμα κ.ά.)
Στη διεθνή βιβλιογραφία, τα βιοσυνθετικά υποκα-

τάστατα συμπεριλαμβάνονται συχνά στο γενικό όρο 
“Synthetic Substitutes”.

ΠΡοΣΩΡΙνΑ κΑΙ μονΙμΑ ΥΠοκΑτΑΣτΑτΑ

Προς το παρόν, τα όρια του διαχωρισμού σε προ-
σωρινά, μόνιμα ή ημιμόνιμα υποκατάστατα δέρματος 
εμφανίζονται κάπως ασαφή, αφού από τα υποκατάστατα 
που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στη διεθνή αγορά, 
μάλλον δεν υπάρχει κάποιο που να ανταποκρίνεται 
απόλυτα στον όρο της «μόνιμης» αναπλήρωσης του 
δερματικού ελλείμματος3.

Σύμφωνα με τον τρόπο και το σκοπό της χρήσης 
τους πάντως, τα προσωρινά υλικά 
•  περιέχουν βιολογικά ενεργές ουσίες, που στοχεύουν 

στην ενεργοποίηση της αυτόλογης επούλωσης και 
τη μείωση του πόνου

•  απορρίπτονται από τον οργανισμό ή πρέπει να αντι-
καθιστώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα

•  χρησιμοποιούνται συνήθως σε επιφανειακά, μερικού 
πάχους εγκαύματα και καθαρά τραύματα περιορισμέ-
νης έκτασης και βάθους (π.χ. Permacol®, EZ DERM®, 
Suprathel®, Biobrane®, Transcyte®) 
Αντίθετα, τα μόνιμα υποκατάστατα:

•  περιέχουν βιολογικό ανάλογο του χορίου ή/και 
ζωντανά κύτταρα

•  ενσωματώνονται, επαναγγειώνονται και αφομοιώνο-
νται ολικά ή μερικά στην κοίτη του τραύματος

•  συμπληρώνουν και αντικαθιστούν ένα μέρος του 
δερματικού ελλείμματος, ώστε να:
-  επιτρέψουν τη χρήση λεπτότερων αυτομοσχευ-

μάτων στα βαθιά μερικού πάχους και στα ολικού 
πάχους εγκαύματα (π.χ. Integra®, Alloderm®)

-  προάγουν τη σταδιακή επούλωση των χρόνιων 
ελκών μέσω των τακτικών εφαρμογών τους, με 
έναν τρόπο χρήσης που στη συγκεκριμένη περί-
πτωση συγκρίνεται περισσότερο με τη χρήση ενός 
προσωρινού επιθέματος (π.χ. Apligraf®, Vitrix®, 
OrCel®)

Πριν από λίγα μόλις χρόνια, το αυτογενές δέρ-
μα (αυτομοσχεύματα και κρημνοί) θεωρούνταν το 
μοναδικό μόνιμο υλικό για την αποκατάσταση των 
δερματικών ελλειμμάτων, αφού ο ανθρώπινος ορ-
γανισμός δε μπορεί για ανοσοβιολογικούς λόγους 
να δεχθεί ασύμβατο δέρμα. Μετά από τις πρόσφατες 
προόδους της βιοτεχνολογίας και της μηχανικής ιστών, 
στα μόνιμα (ή τουλάχιστον ημιμόνιμα) υποκατάστατα 
δέρματος κατατάσσονται αρκετά νέα υλικά, όπως είναι 
τα παρακάτω:
• βιολογικά ανάλογα χορίου 
• επεξεργασμένα ακυτταρικά αλλομοσχεύματα 
• καλλιεργημένα ζωντανά κύτταρα 

Παρόλα αυτά, τα δερματικά αυτομοσχεύματα αντι-
προσωπεύουν ακόμα το απαραίτητο υλικό αναφοράς, 
όσον αφορά τη μόνιμη αποκατάσταση των μεγάλων 
δερματικών ελλειμμάτων.

ΒΙοΛοΓΙκΑ μοΣΧΕΥμΑτΑ

Είδη βιολογικών μοσχευμάτων

Ανάλογα με τη γενετική σχέση μεταξύ του δότη 
και του λήπτη, διακρίνονται 4 είδη βιολογικών μο-
σχευμάτων: 
•  Αυτο-μοσχεύματα (autografts): αυτά προέρχονται από 

το ίδιο άτομο και μπορεί να αποτελούνται από
- αυτογενές δέρμα μερικού ή ολικού πάχους
- καλλιέργειες αυτόλογων δερματικών κυττάρων

•  Ισο-μοσχεύματα ή συγγενετικά μοσχεύματα (isografts 
or syngeneic grafts): ονομάζονται τα μοσχεύματα 
που προέρχονται από γονιδιακά πανομοιότυπο 
οργανισμό, όπως συμβαίνει σε ομοζυγωτικά δίδυμα 
αδέλφια

•  Ομοιο- ή αλλο-μοσχεύματα (homografts or 
allografts): όταν ο δότης και ο λήπτης του μοσχεύ-
ματος είναι γενετικά διαφορετικοί αλλά ανήκουν στο 
ίδιο ζωικό είδος π.χ. ανθρώπινα υποκατάστατα σε 
άνθρωπο, όπως: 
- συντηρημένος πτωματικός ιστός
-  μη συντηρημένα δερματικά μοσχεύματα από συγ-

γενείς
- αμνιακές μεμβράνες 
-  ανθρώπινα καλλιεργημένα μοσχεύματα από α-

κροποσθίες νεογνών 
•  Έτερο- ή ξενο-μοσχεύματα (heterografts or 

xenografts): όταν ο δότης και ο λήπτης ανήκουν 
σε διαφορετικό ζωικό είδος π.χ. μόσχευμα προερ-
χόμενο από δέρμα χοίρου σε άνθρωπο. 
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Τα διάφορα είδη των δερματικών μοσχευμάτων 
διακρίνονται ανάλογα με το πάχος τους σε
•  Δερματικά Μοσχεύματα Μερικού Πάχους (ΔΜΜΠ: 

0,10-0,70 mm): 
- λεπτά 
- ενδιάμεσα 
- παχέα

•  Δερματικά Μοσχεύματα Ολικού Πάχους (ΔΜΟΠ):
-  περιλαμβάνουν την επιδερμίδα και τις δυο στιβάδες 

του χορίου
Τα ΔΜΜΠ μπορεί να τοποθετηθούν: 
-  ολόκληρα (για αισθητικούς ή λειτουργικούς λό-

γους)
-  δικτυωτά (ανεπτυγμένα σε αναλογία 1:3 ή 1:6 

για κάλυψη επιφάνειας πολλαπλάσιας από τη 
δότρια)

ή σπανιότερα
- σε μικρά τεμάχια (σαν γραμματόσημα)
- σε ελάχιστα τεμαχίδια (κινέζικη μέθοδος)
Τα Δικτυωτά Δερματικά Μοσχεύματα Μερικού Πά-

χους (ΔΔΜΜΠ) αποτελούν μία αξιοσημείωτη κατη-
γορία. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται από το 1964, 
μετά την ανακάλυψη του δικτυωτού δερμοτόμου5, ο 
οποίος μετατρέπει την ενιαία λωρίδα δέρματος που 
έχει ληφθεί σε δικτυωτή. Το δικτυωτό αυτό μόσχευμα, 
μπορεί να καλύψει πολλαπλάσια επιφάνεια λόγω 
διάτασης, λύνοντας έτσι εν μέρει το πρόβλημα των πε-
ριορισμένων δοτριών περιοχών στα μεγάλα δερματικά 
ελλείμματα (Εικόνα 1). Τα ΔΔΜΜΠ παρουσιάζουν και 
άλλα πλεονεκτήματα, όπως ότι επιτρέπουν την έξοδο 
πύου, αίματος και εξιδρώματος6. Βασικό μειονέκτημα 
τους είναι ότι διατηρούν τη χαρακτηριστική εμφάνιση 
τους δίκην “πλακόστρωτου” και παρουσιάζουν με-
γαλύτερη πιθανότητα για την ανάπτυξη ουλώδους 
ιστού και ρικνώσεων.

Υλικά για προσωρινή και για μόνιμη κάλυψη

Οι εγκαυματικές επιφάνειες μπορούν να καλυφθούν 
προσωρινά:

α)  με δερματικά ξενομοσχεύματα π.χ. από χοίρο 
που σήμερα πάντως δε χρησιμοποιούνται πολύ 
συχνά5 (π.χ. OASIS®).

β)  με δερματικά ομοιομοσχεύματα που αποτελούν 
τον πλέον συνήθη τρόπο προσωρινής βιολογικής 
επικάλυψης και που φυλάσσονται σε τράπεζες 
δέρματος6-9. 

Τα δερματικά ομοιομοσχεύματα και ξενομοσχεύμα-
τα προσκολλώνται στην κοίτη του τραύματος όπως 

και τα αυτομοσχεύματα, αν και σύντομα ο οργανι-
σμός τα αναγνωρίζει σαν ξένα και τα αποβάλλει μετά 
από μερικές ημέρες. Με την προσωρινή βιολογική 
επικάλυψη των εγκαυμάτων πάντως, μειώνονται οι 
απώλειες υγρών, ηλεκτρολυτών και θερμότητας, η 
πιθανότητα μόλυνσης και ο πόνος. Επίσης, δίνεται ο 
χρόνος να σχηματισθεί υγιής κοκκιώδης ιστός πάνω 
στον οποίο ενσωματώνεται πιο εύκολα το δερματικό 
αυτομόσχευμα6,7. 

Εφόσον το έγκαυμα είναι ολικού πάχους ή βαθύ 
μερικού πάχους θα πρέπει να επικαλυφθεί με δερ-
ματικό αυτομόσχευμα μερικού πάχους. Τα δερματικά 
αυτομοσχεύματα μερικού πάχους λαμβάνονται με τη 
βοήθεια χειροκίνητου ή ηλεκτρικού δερμοτόμου και 
περιλαμβάνουν την επιδερμίδα και μέρος του χορίου, 
άλλοτε άλλου πάχους. Η περιοχή από όπου λαμβά-
νονται τα δερματικά μοσχεύματα (δότρια περιοχή) 
αφήνεται να επουλωθεί κατά 2ο σκοπό, αφού όπως 
και στα εγκαύματα μερικού πάχους, διασώζονται στο 
χόριο τα επιθηλιακά στοιχεία από τα οποία επιτελείται 
η ανάπλαση του δέρματος8.

Η κάλυψη των εγκαυματικών επιφανειών δεν μπο-
ρεί να γίνει με δερματικά μοσχεύματα, όταν μετά την 
απομάκρυνση των εγκαυματικών εσχάρων αποκα-
λύπτονται τένοντες, οστά ή χόνδροι. Όντας τμήματα 
ιστού που έχει πλέον αποκοπεί από την κυκλοφορία 
της περιοχής-δότριας, τα μοσχεύματα δεν μπορούν να 
επιβιώσουν σε περιοχές με κακή αιμάτωση, αλλά ούτε 
και πάνω σε ιστό που έχει ακτινοβοληθεί, επιμολυνθεί 
ή ουλοποιηθεί. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η κάλυψη 
του δερματικού ελλείμματος γίνεται με κρημνούς, 

Εικόνα 1. Ο δικτυωτός δερμοτόμος μετατρέπει την ενιαία 
λωρίδα δέρματος που έχει ληφθεί σε δικτυωτή.
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δηλαδή με κινητά τμήματα ιστών που μπορούν να 
μετατοπιστούν στην περιοχή-δέκτρια, ενώ διατηρούν 
την επαφή και την αιμάτωση από τα αγγεία της περι-
οχής-δότριας μέσω ενός σχηματιζόμενου μίσχου.

Η επιλογή των διαφόρων υλικών και μεθόδων 
στη μεταμόσχευση δέρματος εξαρτάται από πολ-
λούς παράγοντες, όπως π.χ. οι επιμέρους ιδιότητες 
των περιοχών δέκτριας και δότριας: θέση, δυσκολία 
λήψης, μορφολογία, χρώμα, ταχύτητα επαναεπιθη-
λιοποίησης κ.ά. 

Aλλομοσχεύματα 

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια τα υποκατάστατα 
του χορίου προέρχονταν από βόειο ή χοίρειο κολλα-
γόνο. Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως ανθρώπινα 
υποκατάστατα χορίου, με ή χωρίς επιδερμίδα, που 
προέρχονται από πτωματικούς δότες οργάνων και ιστών 
(Εικόνες 2-5). Σε αυτά έχει γίνει ελάχιστη επεξεργασία 
μετά από τη λήψη τους, ώστε να κατηγoριoπoιoύνται 
από το FDA σαν αλλομοσχεύματα που φυλάσσονται 
σε τράπεζες δέρματος και ιστών9. 

Προσφέρουν προσωρινή προστασία του τραύματος 
και άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Ο ιστός που 
δημιουργείται μετά από την τοποθέτηση αυτομοσχευ-
μάτων σε περιοχές όπου έχει προηγηθεί τοποθέτηση 
πτωματικών αλλομοσχευμάτων (σε δικτυωτή μορφή 
ή χωρίς δικτύωση) παρουσιάζει καλύτερο αισθητικό 
και λειτουργικό αποτέλεσμα από τις ουλές που εγκα-
ταλείπονται από την τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων 
απευθείας πάνω στην τραυματική περιοχή. Η αποκα-

τάσταση του κατεστραμμένου χορίου ελαχιστοποιεί τις 
ινώσεις και τη δημιουργία δύσμορφων και ρικνωτικών 
μετατραυματικών και μετεγκαυματικών ουλών12,13.

Προς το παρόν, το μεγαλύτερο ποσοστό των κέντρων 
εγκαυμάτων στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί νωπά δερματικά 

Εικόνα 2. Αλλομοσχεύματα από τράπεζα δέρματος 
(Euro Skin Bank). Διατηρούνται σε διάλυμα γλυκερόλης 
στους +4oC. Διαθέτουν χώριο και επιδερμίδα και διατί-
θενται σε πλήρη ή δικτυωτή μορφή, ως υποκατάστατα 
για προσωρινή κάλυψη.

Εικόνα 3. Πριν 
από την εφαρ-
μογή τους, τα 
αλλομοσχεύ-
ματα ξεπλένο-
νται σε χλιαρό 
διάλυμα φυσι-
ολογικού ορού 
0,9%.

Εικόνα 4. Έγκαυμα δεξιάς κνήμης, 3ου βαθμού, μετά από 
τον χειρουργικό καθαρισμό του νεκρού ιστού.

Εικόνα 5. Κάλυψη της εγκαυματικής επιφάνειας με δι-
κτυωτά αλλομοσχεύματα.
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αλλομοσχεύματα, τα οποία μπορούν να διατηρηθούν 
σε θερμοκρασία 4οC, το μέγιστο μέχρι 7-10 ημέρες, 
ενώ διατίθενται επίσης και κρυοσυντηρημένα μοσχεύ-
ματα στους -180οC, που μπορούν να διαρκέσουν για 
μερικά έτη. Πολύ συχνά όμως, οι απαιτούμενες πο-
σότητες δερματικών μοσχευμάτων, δεν μπορούν να 
είναι διαθέσιμες την ώρα του ατυχήματος. Από την 
άλλη μεριά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της απόρριψης 
των μοσχευμάτων λόγω της μεγάλης αντιγονικότητας 
του δέρματος, καθώς και της μετάδοσης λοιμογόνων 
παραγόντων (π.χ. HIV, HBV, HCV κ.ά.)10. 

Οι παραπάνω παράμετροι ώθησαν τους ερευνητές 
στην επεξεργασία και διάθεση ανθρώπινων δερματι-
κών αλλομοσχευμάτων, που δεν παρουσιάζουν τους 
παραπάνω περιοριστικούς όρους χρήσης. Στη διεθνή 
αγορά πλέον, διατίθενται ακυτταρικά και μη ανοσοε-
νεργά μοσχεύματα, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι 
ινοβλάστες και τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Λόγω των χα-
ρακτηριστικών που παρουσιάζουν ως αλλομοσχεύματα 
και όχι ξενομοσχεύματα, προσκολλώνται ευκολότερα 
στην κοίτη του τραύματος. Διατηρούν τις ιδιότητες του 
δέρματος όσον αφορά την υφή, την ελαστικότητα και 
την αντοχή, αφού δεν επηρεάζεται η περιεκτικότητα του 
χορίου σε κολλαγόνο, ελαστίνη, πρωτεογλυκάνες και 
το σύστημα της βασικής στιβάδας. Έτσι αναγνωρίζονται 
άμεσα από το δέκτη σαν ανθρώπινος ιστός και επαναγ-
γειώνονται γρήγορα από την κοίτη του τραύματος και 
τους γειτονικούς ιστούς, αντιμετωπίζοντας παράλληλα 
το αίσθημα του πόνου11. Τα επεξεργασμένα αλλομο-
σχεύματα κατατάσσονται στα μόνιμα υποκατάστατα 
δέρματος και διατίθενται με τη μορφή διαφόρων εμπο-
ρικών προϊόντων όπως είναι το Alloderm® κ.ά.

Πρόσφατα, έχουν κυκλοφορήσει ανθρώπινα υπο-
κατάστατα δέρματος αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία, 
που διατηρούν την επιδερμίδα πάνω από το χόριο 
(Promethean Health Sciences®, Pittsburg, ΡΑ, USA). 
Φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου, σε αντιμι-
κροβιακό διάλυμα γενταμυκίνης και πενικιλίνης μέσα 
σε αλουμίνιο, ενώ οι συγκεκριμένες συνθήκες φύλαξης 
τα προστατεύουν από τον ενδεχόμενο διαχωρισμό 
επιδερμίδας και χορίου, κάτι που ήταν σύνηθες στα 
κρυοσυντηρημένα αλλομοσχεύματα. 

Αμνιακές μεμβράνες

Οι αμνιακές μεμβράνες (amniotic membranes) απο-
τελούν σήμερα ένα εύκολα διαθέσιμο βιολογικό υλικό, 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίθεμα (ανάλογο 
επιδερμίδας) για την προσωρινή κάλυψη εκτεταμένων 

εγκαυματικών επιφανειών σε καθαρά επιφανειακά και 
μερικού πάχους εγκαύματα, περιοχές-δότριες και σε 
έδαφος πρώιμης εσχαρεκτομής. Σε αρκετές κλινικές 
μελέτες παρατηρείται μείωση του πόνου, αποτροπή 
της απώλειας πλάσματος από την εγκαυματική επιφά-
νεια, έλεγχος της πιθανότητας εκδήλωσης σηπτικής 
κατάστασης και προώθηση της επαναεπιθηλιοποίησης. 
Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν επιπλέον σε 
μείωση του χρόνου και του κόστους νοσηλείας. Από 
την άλλη μεριά, πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη 
και να προλαμβάνεται η πιθανότητα της μετάδοσης 
λοιμωδών νοσημάτων14,15.

ΣΥνΘΕτΙκΗ ΕΠΙΔΕΡμΙΔΑ

Τα συνθετικά υλικά κάλυψης αντικαθιστούν τη φυ-
σιολογική επιδερμίδα, προσπαθώντας να μιμηθούν 
τη συμπεριφορά της και διατηρώντας το κατάλληλο 
περιβάλλον για το τραύμα16-18. Δεν μπορούν να θε-
ωρηθούν από μόνα τους ως πλήρη υποκατάστατα 
δέρματος, εφόσον δε συνδυάζεται η εφαρμογή τους 
με κάποιο ανάλογο του χορίου.

Από την άλλη μεριά πάντως, οι διάφορες μεμβράνες 
«συνθετικής επιδερμίδας» (“synthetic epidermis”) 
παρουσιάζουν ιδιότητες και χαρακτηριστικά που τις 
κατατάσσουν σε μια ιδιαίτερη κατηγορία, σε σχέση 
με τα συνηθισμένα επιθέματα για την απλή κάλυψη 
μιας τραυματικής επιφάνειας: 
•  είναι ανατομικά και προσκολλώνται εύκολα και 

σταθερά στην επιφάνεια του τραύματος 
•  παρουσιάζουν καλή διαπερατότητα σε υγρασία, 

Εικόνα 6. Το πρώτο τεχνητό δέρμα κατασκευάστηκε στο 
εργαστήριο του Ιωάννη Β. Γιαννά, ερευνητή μηχανικής 
ιστών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης 
(ΜΙΤ) (φωτογρ.: Calvin Campbell, 1981).
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οξυγόνο και υδατοδιαλυτούς παράγοντες και είναι 
κατάλληλα για την εξωτερική εφαρμογή φαρμα-
κευτικών ουσιών 

• μειώνουν τις επιμολύνσεις και τον πόνο 
• προάγουν την επιθηλιοποίηση 
•  επιτρέπουν την επισκόπηση της βλάβης χωρίς απο-

μάκρυνση του επιθέματος και δεν απαιτούν συχνές 
αλλαγές 

•  είναι υποαλλεργικά, μη τοξικά και φιλικά με τους 
ιστούς

•  είναι καλά ανεκτά από τους ασθενείς και εύκολα 
στη χρήση 
Κυκλοφορεί μία μεγάλη ποικιλία σχετικών επιθε-

μάτων, που καλύπτουν προσωρινά το τραύμα και 
αποτελούνται από διάφορα συνθετικά υλικά, όπως 
είναι τα παρακάτω: 
•  Διαφανής μεμβράνη από πολυουρεθάνη. Είναι 

εύκαμπτη, συνεχής ή δικτυωτή, με υδρόφιλη και 
υψηλής διαπερατότητας σύνθεση (π.χ. Omiderm®, 
Ob-site®, Τegaderm®, Vigilon®).

• Πολύ λεπτά υδροκολλοειδή (π.χ. Duoderm®).
•  Δικτυωτά λεπτά φύλλα σιλικόνης. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιφανειακά τραύματα 
και εγκαύματα που δεν έχουν επιμολυνθεί, ενώ τον 
τελευταίο καιρό έχει δοκιμαστεί η χρήση τους και στο 
διαβητικό πόδι με καλά αποτελέσματα18. 

τΕΧνΗτο ΔΕΡμΑ 

Το πρώτο τεχνητό δέρμα κατασκευάστηκε το 
1969.

Την ίδια χρονιά που ο Neil Armstrong ήταν ο πρώτος 
άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη, ο Dr. Ιωάννης 
Γιαννάς, ερευνητής μηχανικής ιστών του Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), κατασκεύαζε το 
πρώτο τεχνητό δέρμα (Εικόνα 6). Συνεργάτης του στο 
εγχείρημα αυτό ήταν ο Dr. John Burke, διευθυντής 
της χειρουργικής κλινικής πολυτραυματιών του Γενι-
κού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης στη Βοστώνη. 
Λίγο καιρό πριν, ο Dr. Burke είχε απευθυνθεί στον 
ερευνητή Dr. Γιαννά, αναζητώντας μία λύση για την 
αντιμετώπιση των υψηλότατων ποσοστών θνησιμό-
τητας, αναπηρίας και μόνιμης παραμόρφωσης της 
εγκαυματικής νόσου. 

Στην προσπάθεια τους να μιμηθούν έτσι τη δομή 
του δέρματος, οι δύο επιστήμονες χρησιμοποίησαν 
μία λεπτή μεμβράνη από σιλικόνη για να καλύψουν 
ένα στρώμα ουσιών που παρασκεύασαν από βόειο 
κολλαγόνο και υδρογονάνθρακες (γλυκοζαμινογλυ-
κάνες) προερχόμενους από τις αρθρώσεις του καρχα-
ρία19 (το κολλαγόνο αποτελεί το κύριο συστατικό του 
φυσιολογικού χορίου, είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη 
του οργανισμού, που λειτουργεί ως δομικό υλικό 
στήριξης, σχηματίζοντας ένα πλέγμα από ίνες και 
παρέχοντας τη βάση για την ανάπτυξη των κυττάρων 
και των αιμοφόρων αγγείων).

Εικόνα 7. Εφαρμογή τεχνητού δέρματος (Integra) και διαδικασίες της επαναεπιθηλιοποίησης.

Το Τεχνητό δέρμα
τοποθετείται στην
τραυματική επιφάνεια

Τεχνητό δέρμα

Source: Integra LifeSciences Corporation WENDY WAHMAN/SEATTLE POST-INTELLIGENCER

νεο-
αιμάτωσηυποδόριος

ιστός

χόριο
μεμβράνης
σιλικόνης

νεο-αγγειογένεση

7 ημέρες μετά...
Το επίθεμα ενεργοποιεί
τη σύνθεση νέων 
αγγείων και πρωτεϊνών

14+ ημέρες από την εφαρμογή... 35+ ημέρες μετά από 
την πρώτη εφαρμογή...

Ξεκινάει η αιμάτωση 
στην περιοχή και 
απομακρύνεται η 
μεμβράνη σιλικόνης

Τοποθετείται ένα 
λεπτό δικτυωτό 
δερματικό 
αυτομόσχευμα

Ανάπλαση του δέρματος 
με τη δημιουργία
ομαλού και όχι 
ουλώδους ιστού

Εικόνα 8. Τεχνητό 
δέρμα (Integra®).
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Τα αποτελέσματα των πρώτων κιόλας εφαρμογών 
του παραπάνω επιθέματος σε εγκαυματίες ξεπέρασαν 
κατά πολύ τις αρχικές επιδιώξεις των εμπνευστών του, 
που στόχευαν κυρίως στον περιορισμό της αφυδά-
τωσης και των λοιμώξεων. Παρατήρησαν έτσι, πως 
το στρώμα του κολλαγόνου λειτουργούσε σαν ένα 
ικρίωμα (μήτρα), που διηθούνταν από νέα αιμοφόρα 
αγγεία και ινοβλάστες και ενσωματώνονταν στην κοίτη. 
Ο νέος ιστός, αν και δεν περιελάμβανε αδένες και τρι-
χικούς θυλάκους φαινόταν πολύ διαφορετικός από το 
συνηθισμένο ουλώδη ιστό, ενώ έμοιαζε αρκετά στην 
όψη και την υφή με το υγιές δέρμα19,20.

Μέσα σε 2-3 εβδομάδες, μόλις ξεκινούσε η νέα 
αιμάτωση και η ανάπλαση του χορίου, οι χειρουργοί 
απομάκρυναν το εύκαμπτο εξωτερικό στρώμα, για να 
το αντικαταστήσουν με λεπτότατο αυτομόσχευμα (0,1 
mm) από το δέρμα του ασθενή (Εικόνα 7). Στο στάδιο 
αυτό, παρουσιάστηκε άλλη μία επίσης ευνοϊκότατη 
εξέλιξη. Η λήψη του τυπικού δερματικού μοσχεύματος 
ολικού πάχους από υγιές σημείο του σώματος, δεν 
είναι άλλο από μία αιματηρή και επώδυνη διαδικασία. 
Αντίθετα, χάρη στη μερική δερματική ανάπλαση που 
επιτυγχάνεται με τη χρήση του τεχνητού δέρματος, οι 
χειρουργοί είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πολύ 
λεπτότερα αυτομοσχεύματα19-21. Τα πλεονεκτήματα της 
τεχνικής αυτής ήταν πολλά, αφού τα μοσχεύματα αυτά 
επουλώνονταν δύο φορές ταχύτερα, με ελάττωση του 
πόνου και του σχηματισμού ουλώδους ιστού. Επίσης, 
εξασφαλίζονταν η διατήρηση περισσότερου υγιούς ιστού 
στις περιοχές δότριες, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για 
τη λήψη νέων μοσχευμάτων από την ίδια περιοχή22.

Έτσι, το επίθεμα, που χαρακτηρίστηκε ως «dermal 
regeneration template», δημιουργήθηκε από μία εξω-
τερική στιβάδα από ελαστομερές σιλικόνης (συνθετικό 
επιδερμιδικό ανάλογο) και μία εσωτερική από βόειο 
κολλαγόνο (βιολογικό δερματικό ανάλογο). Το ημισυν-
θετικό αυτό χόριο έγινε γνωστό ως τεχνητό ή συνθετικό 
δέρμα (artificial or synthetic skin) και αποτέλεσε το 
πρώτο γιγάντιο βήμα για την μετέπειτα ανάπτυξη στην 
έρευνα της επούλωσης τραυμάτων και ελκών. Σήμερα, 
στη διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος «τεχνητό δέρμα» συ-
χνά συμπεριλαμβάνει όλα τα μεταγενέστερα δερματικά 
υποκατάστατα της μηχανικής ιστών. Πάντως, το πρώτο 
τεχνητό δέρμα αντιστοιχεί σήμερα στο προϊόν με την 
εμπορική ονομασία INTEGRA®, που έχει λάβει την 
έγκριση του FDA από το 1996 (Εικόνα 8). Το προϊόν 
διατίθεται σε φύλλα διαφόρων μεγεθών, που φυλάσ-
σονται σε διάλυμα 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης και 
κατατάσσεται στα μόνιμα υλικά για την κάλυψη των 

δερματικών ελλειμμάτων. 
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή παρόμοιων 

υποκατάστατων κρίνονται πολύ ικανοποιητικά και μπο-
ρούν να συγκριθούν με αυτά που επιτυγχάνονται με τα 
δερματικά αυτομοσχεύματα18. Η αποκατάσταση του 
χορίου εξασφαλίζει ταχύτερη επούλωση, με καλύτερο 
αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα (Εικόνες 9-11). 
Μειονεκτήματα είναι το αρκετά υψηλό κόστος αγοράς 
του βιοσυνθετικού χορίου και η πιθανότητα απόρριψης 
λόγω διαπύησης της κολλαγόνου στιβάδας. 

ΒΙοΣΥνΘΕτΙκΑ ΥΠοκΑτΑΣτΑτΑ ΓΙΑ ΠΡοΣΩΡΙνΗ 
κΑΛΥΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στον τομέα των βιο-
συνθετικών υποκατάστατων (biosynthetic substitutes) 
προχώρησαν ταχύτατα, με τις νέες μεθόδους και εφαρμο-
γές της νανο-βιοτεχνολογίας και των βιο-υλικών23,24. 

Στα προσωρινά βιοσυνθετικά υποκατάστατα δέρματος 
δεν ενσωματώνεται κάποιο βιολογικό ανάλογο του 
χορίου, αλλά ορισμένες βιολογικά ενεργές ουσίες (π.χ. 
μια πρωτεΐνη ή πεπτίδιο του κολλαγόνου) που καθο-
δηγούν την ανάπτυξη των κυττάρων25,26. Τα επιθέματα 
αυτά εφαρμόζονται για λίγες ημέρες και στη συνέχεια 
αφαιρούνται ή αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα, ευνοώντας την αυτόλογη επούλωση27-29.

Στη διεθνή αγορά, κυκλοφορεί μια μεγάλη ποικι-
λία βιοσυνθετικών δερματικών υποκατάστατων, που 
περιέχουν συνθετικά και βιολογικά ενεργά συστατικά, 
όπως είναι τα παρακάτω: 
• Συνθετικά υλικά

- Στερεά πολυμερή σιλικόνης 
- Πολυουρεθάνη, πολυβινύλιο 
- Nylon

•  Ακυτταρικά συστατικά του δέρματος και άλλα βιο-
λογικά ενεργά συστατικά, όπως
- πρωτεΐνες ή πεπτίδια του κολλαγόνου
-  άλλες πρωτεΐνες του δέρματος, όπως ελαστίνη, 

φιμπρονεκτίνη, αυξητικοί παράγοντες, αναστολείς 
μεταλλοπρωτεασών

-  πρωτεογλυκάνες και γλυκοζαμινογλυκάνες (π.χ. 
υαλουρονικό οξύ) 

-  αντιμικροβιακοί παράγοντες (σουλφαδιαζίνη και 
ιόντα αργύρου)

-  αιμοστατικοί παράγοντες (αλγινικό ασβέστιο, ινω-
δογόνο, θρομβίνη) 

-  αντιφλεγμονώδεις-αναλγητικές ουσίες (ιμπουπρο-
φαίνη) κ.ά.

Η προσθήκη βιολογικά ενεργών συστατικών στα 
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δερματικά υποκατάστατα βελτιώνει και επιταχύνει τη 
διαδικασία της επούλωσης, επιφέροντας καλύτερο 
λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα23-29.  

Τα αντίστοιχα εμπορικά προϊόντα χρησιμοποιούνται 
κυρίως σε επιφανειακά τραύματα και εγκαύματα 1ου 
βαθμού που δεν έχουν επιμολυνθεί, αλλά μπορούν 
να εφαρμοστούν επίσης σε εγκαυματικές επιφάνειες 
2ου βαθμού μετά από την αφαίρεση του νεκρού ιστού, 
σε κατακλίσεις, έλκη, διαβητικό πόδι κ.ά. Αντίθετα, 
αντενδείκνυται η χρήση τους σε δερματικές βλάβες 
ολικού πάχους, σε χημικά εγκαύματα και σε μη βιώ-
σιμες επιφάνειες27.

Τα βιοσυνθετικά προσωρινά υποκατάστατα μπορεί 
να αποτελούνται:
•  από δύο στρώματα π.χ. Biobrane®, Transcyte® (Ει-

κόνες 12,13)
•  από ένα στρώμα π.χ. ΕΖ DERM® 

Παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα συγκριτικά με 
την απλή χρήση της τοπικής αντιβίωσης, όπως είναι: 
•  η δραστική μείωση του πόνου, της θερμοκρασίας, 

της απώλειας υγρών και των μολύνσεων στην επι-
φάνεια

•  η αύξηση της επιθηλιοποίησης 
Το σημαντικότερο μειονέκτημα τους είναι η αύξηση 

της πιθανότητας των εν τω βάθει μολύνσεων, αφού 
μπορεί να σφραγίσουν μέσα τα βακτήρια ή και να 
μεταδώσουν τους λοιμογόνους παράγοντες. Τα βι-
οσυνθετικά υποκατάστατα δεν έχουν βακτηριοκτόνα 
κύτταρα και αμυντικές ιδιότητες και επομένως θα πρέπει 

να αποφευχθεί η μόλυνση στην επιφάνεια του τραύμα-
τος. Επίσης, θα πρέπει να έχει καθαριστεί πρώτα καλά 
το τραύμα από το νεκρό ιστό, ώστε να επιτευχθεί μια 
αρκετά σταθερή επικόλληση.

κΑΛΛΙΕΡΓΗμΕνΑ ΔΕΡμΑτΙκΑ μοΣΧΕΥμΑτΑ

Η Μηχανική Ιστών (Tissue Engineering) και η Αναπα-
ραγωγική Ιατρική (Regenerative Medicine) συνδυάζουν 
τους κλάδους της Βιολογίας και της Βιοϊατρικής Μηχανι-
κής για την ανάπτυξη βιολογικών υποκατάστατων, που 
στοχεύουν στην επαναφορά και αναπαραγωγή ιστών 
και οργάνων του σώματος, που έχουν υποστεί γήρανση 
ή παθολογική φθορά. Στις προόδους των επιστημών 
αυτών οφείλεται η δημιουργία των καλλιεργημένων 
δερματικών μοσχευμάτων (“cultured skin grafts”), 
που περιέχουν ινοβλάστες ή/και κερατινοκύτταρα και 
στοχεύουν στη μόνιμη αποκατάσταση των μεγάλων 
και των χρόνιων δερματικών ελλειμμάτων.

Ο δερματικός ιστός ενηλίκων περιέχει ώριμα βλαστικά 
κύτταρα (adult stem cells), που είναι κύτταρα πολυ-
δύναμα με δυνατότητα διαφοροποίησης σε συγκεκρι-
μένους κυτταρικούς τύπους. Τα κύτταρα αυτά μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν για τη φυσιολογική ανανέωση 
ιστών και για την αποκατάσταση ιστικών βλαβών, αλλά 
και να καλλιεργηθούν για να δώσουν νέο δέρμα (ή 
ακόμα και ιστό εντελώς διαφορετικό από αυτόν της 
προέλευσής τους). 

Οι ερευνητές άρχισαν, από τη δεκαετία του ’70, 

Εικόνα 9. Εκτεταμένο χειρουργικό τραύμα μετά από την 
αφαίρεση όγκου του δέρματος.

Εικόνα 10. Κάλυψη της τραυματικής επιφάνειας με τε-
χνητό δέρμα (Integra®).
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να καλλιεργούν στο εργαστήριο in vitro αυτόλογα 
κερατινοκύτταρα, προερχόμενα από βιοψίες δέρματος 
του εγκαυματία30,31. Η πρώτη επιτυχής καλλιέργεια επι-
δερμιδικών κυττάρων περιγράφηκε το 1975 από τους 
Rheinwald και Green. Η πρώτη κλινική εφαρμογή τους 
έγινε στο Shriner’s Burns Institute της Μασαχουσέτης 
το 1984 από τους Dr. Gallico και συνεργάτες32. 

Τα βλαστικά κύτταρα καλλιεργούνται σε τρισδιά-
στατα ικριώματα (scaffolds), όπου προσκολλώνται 
και διαφοροποιούνται. Για τη λήψη των κερατινοκυτ-
τάρων χρησιμοποιείται υγιές δέρμα ολικού πάχους 
και διαστάσεων 2x5 cm, που αφαιρείται χειρουργικά 
από τον ίδιο τον ασθενή (Εικόνα 14). Η καλλιέργεια 
πρέπει να ξεκινήσει το πολύ μέσα σε 1-2 ημέρες μετά 
από τη λήψη του δερματικού ιστοτεμαχίου33,34. Τα 
κερατινοκύτταρα πολλαπλασιάζονται και ανακαλλι-
εργούνται μέσα σε τριβλία που περιέχουν θρεπτικά 
συστατικά, αυξητικούς και άλλους παράγοντες, ικανούς 
να διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. 
Οι επιφάνειες των κερατινοκυττάρων είναι έτοιμες σε 
2-3 εβδομάδες, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να γίνει και 
καλλιέργεια χορίου. Παραδίδονται σε φύλλα διαστά-
σεων μερικών εκατοστών, μέσα σε ειδική συσκευασία 
(Εικόνα 15). 

Με αυτό τον τρόπο, μετά από 4-5 εβδομάδες, 
λαμβάνονται σχεδόν απεριόριστες ποσότητες δέρ-
ματος που αποτελούνται από μερικές μόνον στιβάδες 
κερατινοκυττάρων, αλλά επαρκούν για να καλύψουν 
ακόμη και ολόκληρη την επιφάνεια του ανθρώπινου 
σώματος με την μορφή μοσχευμάτων (Εικόνες 16,17). 
Όσο πιο πολύστιβα είναι τα φύλλα των κερατινοκυτ-
τάρων, τόσο καλύτερης ποιότητας και πιο ανθεκτικά 
θεωρούνται. 

Η επιφάνεια που θα δεχτεί τα κερατινοκύτταρα 
πρέπει να βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση, με χαμηλή 
συγκέντρωση μικροβίων, καλά αιματούμενη κοίτη, 
καλά κοκκιωμένη και χωρίς νεκρωτικό ιστό.

Σήμερα χρησιμοποιούνται
• Πολύστιβα φύλλα κερατινοκυττάρων
•  Φύλλα κερατινοκυττάρων μαζί με καλλιεργημένο 

χόριο, σαν σύνθετο δέρμα
•  Φύλλα κερατινοκυττάρων πάνω σε αλλομόσχευμα 

χορίου που είχε καλύψει προσωρινά την εγκαυμα-
τική επιφάνεια

Πλεονεκτήματα της μεθόδου

• Διατίθενται σε απεριόριστη έκταση 
•  Έχουν αυξημένη (έως και 90%) πρόσληψη όταν 

Εικόνες 11. Δύο με τρεις εβδομάδες μετά από την 
εφαρμογή του τεχνητού δέρματος, απομακρύνεται η 
μεμβράνη της σιλικόνης. Η επιφάνεια του νεοσχημα-
τιζόμενου ιστού, καλύπτεται με λεπτό δερματικό αυ-
τομόσχευμα μερικού πάχους, που λαμβάνεται από το 
μηρό του ασθενή.

Α

Β

Γ
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τοποθετούνται σε κατάλληλη επιφάνεια
•  Αποφεύγεται η δημιουργία νέων τραυματικών επι-

φανειών (δότριες)

Μειονεκτήματα της μεθόδου

•  Ο μεγάλος χρόνος και το υψηλό κόστος παρασκευής, 

καθώς και η απαραίτητη συνεργασία με εξειδικευ-
μένα κέντρα

•  Η ανθεκτικότητα (της πρώτες μέρες μετά την τοπο-
θέτηση τους είναι εύθραυστα)

•  Η ελαστικότητα (καθυστέρηση της αποκατάστασης 
σε σχέση με τα αυτομοσχεύματα)

•  Η δυσχρωμία που εμφανίζεται αργότερα (πιο ανοιχτό 
χρώμα λόγω της μικρής περιεκτικότητας μελανινο-
κυττάρων)
Οι καλλιέργειες κερατινοκυττάρων δεν έχουν ακόμη 

τύχει ευρείας εφαρμογής, διότι απαιτείται υψηλή εξειδίκευ-
ση, οργάνωση εργαστηρίου και επίσης θεωρείται αρκετά 
πολυδάπανη και χρονοβόρος τεχνική. Μετά την επίλυση 
όλων των επιμέρους προβλημάτων, ενδέχεται μελλοντικά 
οι καλλιέργειες των κερατινοκυττάρων να αποτελέσουν τον 
κύριο τρόπο επικάλυψης των εκτεταμένων εγκαυματικών 
επιφανειών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία τεχνητού 
ή ημισυνθετικού χορίου. Από τα διάφορα κέντρα όπου 
γίνεται εφαρμογή των ανθρώπινων καλλιεργημένων μο-
σχευμάτων, υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις 
όσον αφορά την μακροβιότητα, την ανθεκτικότητα και το 
ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμά τους σε σύγκριση 
με τα δερματικά αυτομοσχεύματα μερικού πάχους35-39. 
Παρόλα αυτά, η τεχνική έχει αποδειχθεί σωτήρια σε 
αρκετές περιπτώσεις για τους ασθενείς με εκτεταμένα 
εγκαύματα (Εικόνα 18). 

Προς το παρόν, η καλλιέργεια αυτόλογου δέρμα-
τος γίνεται στο εξωτερικό. Κύτταρα από το δέρμα του 
ασθενούς αποστέλλονται σε ειδικά κέντρα της Βοστώ-
νης (Η.Π.Α.), όπου καλλιεργούνται και δημιουργείται 
το νέο δέρμα που θα μεταμοσχευθεί στον ίδιο. Στην 
Ελλάδα έχει δρομολογηθεί η δημιουργία Ινστιτούτου 
Βιοϊατρικής και Βιοτεχνολογίας, όπου μελλοντικά θα 
συμπεριλαμβάνεται και εργαστήριο μηχανικής ιστών.

Εφαρμογές και προοπτικές

Τα ανθρώπινα καλλιεργημένα μοσχεύματα κατα-
τάσσονται (μαζί με τα αυτομοσχεύματα και τα επεξερ-
γασμένα αλλομοσχεύματα) στα βιολογικά υλικά για 
μόνιμη κάλυψη και μπορεί να συμπεριλαμβάνουν: 
•  μόνο επιδερμιδικά κύτταρα π.χ. ΕΡicel®-CΕΑ (αυτό-

λογα καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα)
•  μόνο χόριο π.χ. Vitrix® (καλλιεργημένοι νεογνικοί 

ινοβλάστες σε γέλη κολλαγόνου)
•  συν-καλλιέργεια επιδερμιδικών κυττάρων / ινοβλα-

στών π.χ. Apligraf®, OrCel® 
Σήμερα, στη διεθνή αγορά, κυκλοφορούν υπο-

κατάστατα δέρματος με καλλιεργημένα αλλογενή 

Εικόνα 12. Το βιοσυνθετικό επίθεμα Biobrane® δημι-
ουργήθηκε το 1979. Αποτελείται από μια ημιδιαπερατή 
μεμβράνη σιλικόνης, όπου είναι είναι υφασμένο ένα νάι-
λον νήμα. Στη σύνθετη τρισδιάστατη δομή του νήματος, 
συνδέονται με χημικούς δεσμούς πεπτίδια (χοίρειου) 
κολλαγόνου. Τα πεπτίδια αυτά ενώνονται με τη φιμπρίνη 
της τραυματικής επιφάνειας, ευνοώντας τη διαδικασία της 
επούλωσης. Το επίθεμα διατίθεται και σε γάντι, για την 
κάλυψη επιφανειακών εγκαυμάτων άκρας χειρός.
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κερατινοκύτταρα ή/και ινοβλάστες, που στοχεύουν στη 
μόνιμη αναπλήρωση και αποκατάσταση των βαθιών 
μερικού πάχους και ολικού πάχους εγκαυμάτων και 
στη σταδιακή επούλωση των χρόνιων ελκών διαφόρου 
αιτιοπαθολογίας40-42. 

 Από τα πρώτα ανθρώπινα καλλιεργημένα μοσχεύ-
ματα που παρασκευάστηκαν με τη βοήθεια της  μηχα-
νικής ιστών, ήταν τα: Apligraf® και Vitrix®. Το Vitrix® 
αποτελείται από ζωντανούς νεογνικούς ινοβλάστες και 
κολλαγόνο και η κύρια εφαρμογή του συνίσταται στην 
αντιμετώπιση των διαβητικών ελκών (Εικόνα 19). Το 
Apligraf® σχηματίζεται από ένα στρώμα αλλογενών 
δερματικών ινοβλαστών που έχουν καλλιεργηθεί μέσα 
σε γέλη κολλαγόνου και από ένα στρώμα επιδερμίδας, 
που δημιουργείται με την καλλιέργεια κερατινοκυττά-
ρων στο όριο επιφανείας του υγρού (Εικόνα 20). 

Προς το παρόν, για την παρασκευή των καλλιεργη-
μένων δερματικών μοσχευμάτων, χρησιμοποιούνται 
κατά κανόνα αλλογενή κύτταρα (συνήθως από ακρο-
ποσθίες νεογνών), που όμως παρουσιάζουν μειωμένη 
αντιγονικότητα, λόγω των μεθόδων καλλιέργειας και 
κρυοσυντήρησης41-44. Η δημιουργία αυτόλογων υπο-
κατάστατων δέρματος προϋποθέτει τη λήψη δέρματος 
ολικού πάχους για την απομόνωση ινοβλαστών, γε-
γονός που μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση του 
ασθενή, ενώ επιπλέον απαιτείται αρκετός χρόνος για 
την καλλιέργεια των ινοβλαστών44. 

Πρόσφατα, μελετήθηκε η δυνατότητα δημιουρ-
γίας καλλιεργημένων υποκατάστατων δέρματος με 

εναλλακτική χρήση ενός τύπου κυττάρων, αρκετά 
συγγενών προς τους ινοβλάστες, των μεσεγχυματικών 
βλαστοκυττάρων του λιπώδους ιστού. Βλαστοκύτταρα 
από λιπώδη ιστό (προερχόμενο από λιποαναρρόφη-
ση) απομονώθηκαν και καλλιεργήθηκαν in vitro με 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα, που ανοίγουν ένα νέο 
πεδίο για περισσότερη διερεύνηση.

Ένα ακόμα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του τε-
χνητού δέρματος αποτελεί η αυξημένη επιρρέπεια στις 
λοιμώξεις και ιδιαίτερα τις δύο πρώτες εβδομάδες. Την 
πρώτη περίοδο της μεταμόσχευσης, τα καλλιεργημένα 
μοσχεύματα δεν έχουν ακόμη αποκτήσει αγγεία και 
αιμάτωση από τον οργανισμό κι επομένως δεν είναι 
άμεσα εκτεθειμένα στα αντιβιοτικά ή στα αντισώματα 
που αναπτύσσονται για την καταπολέμηση μιας λοί-
μωξης. Έτσι, η ανάπτυξη των βακτηρίων μπορεί να 
καταστρέψει το μόσχευμα και να επιδεινώσει ακόμα 
και την αρχική βλάβη του δέρματος45,46. Το πρόβλημα 
αυτό αντιμετωπίζεται σήμερα με τη χρήση αντιβακτη-
ριδιακών ουσιών και επιδέσμων. 

Η ενίσχυση του αμυντικού μηχανισμού με την προ-
σθήκη γενετικά τροποποιημένων κυττάρων σε μοσχεύ-
ματα δέρματος αποτελεί ένα από τα νέα πεδία έρευνας 
και εφαρμογών της Γενετικής Μηχανικής. Ερευνητές του 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου Shriners του Cincinnati, 
με επικεφαλής την Dr. Dorothy Supp, τροποποίησαν 
γενετικά ορισμένα κύτταρα του δέρματος, ώστε να 
παράγουν υψηλότερα επίπεδα της αντιβακτηριδιακής 
πρωτεΐνης HBD4 (Human β Defensin 4). Στη συνέ-

Εικόνα 13. Το Transcyte® είναι ένα από τα πιο πρόσφατα προϊόντα της μηχανικής ιστών. Δημιουργείται από μια 
συνθετική μεμβράνη επιδερμίδας, όπου είναι πλεγμένο ένα νάιλον ικρίωμα (πάνω). Σε αυτό είναι προσκολλημένοι 
ινοβλάστες, που πολλαπλασιάζονται και συνθέτουν τα συστατικά του εξωκυττάριου χώρου. Το τελικό προϊόν (κά-
τω), συμπεριλαμβάνει κολλαγόνο τύπου Ι, φιμπρονεκτίνη, γλυκοζαμινογλυκάνες και αυξητικούς παράγοντες που 
παραμένουν βιοενεργά, ενώ οι ινοβλάστες καταστρέφονται από τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης του επιθέματος 
στους -70oC.
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χεια, προσέθεσαν τα κύτταρα αυτά σε καλλιεργημένα 
υποκατάστατα δέρματος, με στόχο να μειώσουν τον 
κίνδυνο λοίμωξης, να βελτιώσουν την επιβίωση του 
μοσχεύματος και να περιορίσουν την εξάρτηση του 
οργανισμού από τα αντιβιοτικά. Οι εργαστηριακές 
μελέτες απέδειξαν ότι τα γενετικά τροποποιημένα 
κύτταρα μπορούσαν να καταστρέψουν περισσότερα 
βακτήρια πυοκυανικής ψευδομονάδας (pseudomonas 
aeruginosa), σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κύτταρα 
του δέρματος47. Αν μέσα στα επόμενα χρόνια απο-
δειχθούν αποτελεσματικές και ασφαλείς παρόμοιες 
πρακτικές, τότε η γονιδιακή θεραπεία μπορεί να απο-
τελέσει μία καλή εναλλακτική λύση στον έλεγχο των 
λοιμώξεων στα εκτεταμένα εγκαύματα. 

Οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα αναμένεται ότι θα 
αναπτύξουν πολλά νέα ερευνητικά πεδία στο μέλλον, 
με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εφαρμογές για την επα-
νορθωτική χειρουργική. Οι έρευνες προσανατολίζονται 
στη δημιουργία ενός βελτιωμένου τύπου τεχνητού 

δέρματος για μόνιμη κάλυψη, που θα μπορεί να α-
ντιστέκεται στις λοιμώξεις, να ιδρώνει και να παράγει 
μελανίνη και τρίχες, όπως το φυσιολογικό δέρμα.

ΣΥμΠΕΡΑΣμΑτΑ

Τα υποκατάστατα δέρματος αποτελούν ήδη σήμερα 
ένα χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο για την αντιμε-
τώπιση πολλών οξέων και χρόνιων τραυμάτων και 
ελκώσεων διαφορετικής αιτιοπαθολογίας, ενώ οι 
εφαρμογές τους επεκτείνονται σε νέα πεδία με γρή-
γορο ρυθμό.

Η ανακάλυψη του τεχνητού δέρματος, από ημισυν-

Εικόνa 15. Τα καλλιεργημένα αυτόλογα κερατινοκύτταρα 
(Epicel®), παραδίδονται με διανομέα, σε ειδικά ψυγεία και 
άσηπτη συσκευασία, μέσα σε θρεπτικό υλικό DMEM 
(Dulbecco’s Modified Eagles Medium) και διάλυμα κόκ-
κινης φενόλης που είναι δείκτης για τη διατήρηση του 
φυσιολογικού pH. 
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Εικόνα 14. Για τη λήψη των αυτόλογων κερατινοκυττάρων 
που θα καλλιεργηθούν, χρησιμοποιείται υγιές δέρμα 
ολικού πάχους και διαστάσεων 2x5 cm, που αφαιρείται 
χειρουργικά από τον ίδιο τον ασθενή.
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θετικό ανάλογο χορίου (βόειο ή χοίρειο κολλαγόνο), 
διευκόλυνε σε πολλές περιπτώσεις την κάλυψη των 
μεγάλων δερματικών ελλειμμάτων με απλούστερους 
τρόπους από ότι ίσχυε στο παρελθόν, επιτρέποντας 
την εφαρμογή πολύ λεπτότερων δερματικών αυ-
τομοσχευμάτων μερικού πάχους. Πάντως, η τελική 
αποκατάσταση στα βαθειά μερικού πάχους και στα 
ολικού πάχους εγκαύματα, όπως και στα μεγάλα 
χειρουργικά τραύματα είναι ακόμα συνυφασμένη με 
τη χρήση των δερματικών αυτομοσχευμάτων. 

Τα βιοσυνθετικά υποκατάστατα  προσωρινής κά-
λυψης περιέχουν βιολογικά ενεργά συστατικά που 

Εικόνα 16. Τα καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα είναι 
προσκολλημένα επάνω σε ειδικές γάζες εμβαδού 50 
cm2, που περιέχουν προστατευτικό λιπαντικό μίγμα υ-
δρογονανθράκων και 2 έως 8 στιβάδες κερατινοκυττάρων.  
Οι γάζες στερεώνονται με ανοξείδωτους, ατσάλινους 
χειρουργικούς συνδετήρες στην επιφάνεια του τραύματος 
και στη συνέχεια καλύπτονται με αποστειρωμένο, δια-
φανές, νάιλον δίχτυ, που χρησιμεύει για σταθεροποίηση 
και προστασία.

Εικόνα 17. Τα καλλιεργημένα κερατινοκύτταρα προ-
σκολλώνται στην τραυματική επιφάνεια, όπου πολλα-
πλασιάζονται και διαφοροποιούνται, σχηματίζοντας μια 
πολυστιβαδική επιδερμίδα μέσα σε 6 ημέρες. Η επίστρωση 
των γαζών μπορεί να παραμείνει στη θέση αυτή για 7-10 
ημέρες, οπότε και αφαιρείται με πολύ μεγάλη προσοχή, 
λόγω της ευθραυστότητας των κερατινοκυττάρων. Οι γάζες, 
που στη φάση αυτή πρέπει να παρουσιάζουν μια ξηρή, 
υποκίτρινη χροιά, είναι για μια χρήση, αλλά μπορούν να 
αντικατασταθούν από νέα καλλιεργημένα μοσχεύματα ή 
να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αλλομοσχεύματα 
ή αυτομοσχεύματα μερικού πάχους. 

Εικόνες 18. Μετά από την εφαρμογή καλλιεργημένων 
αυτόλογων μοσχευμάτων σε επιφάνεια εκτεταμένων 
εγκαυμάτων, επιταχύνονται και βελτιώνονται οι διαδικασίες 
της επούλωσης, οδηγώντας σε καλύτερο λειτουργικό και 
αισθητικό αποτέλεσμα. Οι φωτογραφίες έχουν διαφορά 
μιας εβδομάδας, κατά την οποία μεσολάβησε μια επί-
στρωση με Epicel®. Γενικά, τα καλύτερα αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται όταν έχει προηγηθεί πρώιμη εσχαρεκτομή 
και τοποθέτηση αλλομοσχευμάτων, από τα οποία πρέπει 
να αφαιρείται το επιφανειακό στρώμα, αμέσως πριν από 
την εφαρμογή του Epicel®. 
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ευνοούν τις διαδικασίες της επούλωσης, οδηγώντας 
σε καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.
Αποτελούν σήμερα το ευρύτερα διαθέσιμο από τα 
προϊόντα της μηχανικής των ιστών, με πολύ καλά 
αποτελέσματα στα επιφανειακά τραύματα και εγκαύ-
ματα 1ου βαθμού που δεν έχουν επιμολυνθεί, αλλά 
επίσης και στις εγκαυματικές επιφάνειες 2ου βαθμού 
μετά από εσχαρεκτομή, σε περιοχές-δότριες, σε κα-
τακλίσεις, έλκη, διαβητικό πόδι κ.ά.

Τα επόμενα χρόνια, οι καλλιέργειες των κερατινοκυτ-
τάρων που θα συνδυάζονται με ανθρώπινο δερματικό 
κολλαγόνο εμπλουτισμένο με καλλιεργημένους ινο-
βλάστες, ίσως να δώσουν μια εναλλακτική και σωτήρια 
λύση στο πρόβλημα των περιορισμένων δοτριών 
περιοχών στους ασθενείς με εκτεταμένα εγκαύματα, 
αλλά και στη θεραπεία των χρόνιων ελκών. 

 Προς το παρόν, η χρήση των μόνιμων υποκατά-
στατων δέρματος, δεν είναι ακόμη όσο ευρεία ανα-

Εικόνα 20. Καλλιέργεια αλλο-
μοσχεύματος (Apligraf®). Τα δερ-
ματικά κύτταρα (ινοβλάστες και 
κερατινοκύτταρα) τοποθετούνται 
μέσα σε τριβλία που περιέχουν 
κολλαγόνο, αυξητικούς παράγο-
ντες και άλλα θρεπτικά συστατικά, 
όπου πολλαπλασιάζονται. Μετά 
από 2-3 εβδομάδες, τα μοσχεύ-
ματα εκτίθενται στον αέρα και α-
ποκτούν την τελική τους μορφή, 
με τη διαφοροποίηση των κερα-
τινοκυττάρων και το σχηματισμό 
της κεράτινης στιβάδας.

Μήτρα 
κολλαγόνου

Θρεπτικό
μέσο

1η ημέρα 
καλλιέργειας

7η ημέρα 
καλλιέργειας

Δερματικά 
κύτταρα 
(χόριο)

Κύτταρα 
επιδερμίδας

10η-20η ημέρα καλλιέργειας

Σκλήρυνση επιφανείας:
δημιουργία της κεράτινης στιβάδας

Εικόνα 19. Ένα από τα πρώτα ανθρώπινα καλλιεργημένα μοσχεύματα που παρασκευάστηκαν με τη βοήθεια της  
μηχανικής ιστών ήταν το Vitrix® (Organogenesis, Inc. Canton, MA). Αποτελείται από ζωντανούς νεογνικούς ινο-
βλάστες και κολλαγόνο και η κύρια εφαρμογή του συνίσταται στην αντιμετώπιση των διαβητικών ελκών.
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μενόταν, αφού η ενσωμάτωση της θεωρίας τους στην 
καθημερινή κλινική πράξη συναντάει αρκετά εμπόδια, 
κυρίως λόγω του υψηλού κόστους και του μεγάλου 
χρόνου παρασκευής, αλλά και των δυσκολιών στη 
συντήρηση , τη διανομή και την αποθήκευση. Η μελ-
λοντική πρόοδος στις επιστήμες της επούλωσης και 
της νανο-βιοτεχνολογίας, αναμένεται να δώσει νέες 
λύσειςώστε να ανοίξει ταχύτερα ο δρόμος για τις και-
νοτομικές εφαρμογές και τις προοπτικές, που μπορεί 
να προσφέρει ο τομέας των υποκατάστατων δέρματος 
στην αντιμετώπιση των τραυμάτων και των ελκών. 

ΕΥΧΑΡΙΣτΙΕΣ

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες 
στον Διευθυντή του τμήματος Εγκαυμάτων, Πλαστικής 
Χειρουργικής και Χειρουργικής Χειρός του Περιφερει-
ακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπα-
νικολάου» (Εξοχή Θεσ/νίκης, 57010), Dr. Δημήτριο 
Χατζηπουλίδη για τις πολύτιμες πληροφορίες και για 
την πρόθυμη κι ευγενική διάθεση του φωτογραφικού 
υλικού (Εικόνες: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
17, 18). Οι φωτογραφίες αφορούν περιστατικά που 
έχουν αντιμετωπιστεί με τη χρήση υποκατάστατων 
δέρματος, μέσα στην τελευταία δεκαετία από τον Dr. 
Δ. Χατζηπουλίδη σε μια κλινική με πολυετή εμπειρία 
στις μεταμοσχεύσεις δέρματος.

SUMMARY

Since the first giant step in the field of skin sub-
stitutes was made, with the invention of artificial 
skin in 1969, the scientific principles and practical 
approaches to replacing skin, either temporarily or 
permanently, are advancing at a rapid rate. Many of 
these advances can be attributed to both increasing 
interest in optimizing the outcome of the burned 
skin and the chronic ulcer, as well as advances in 
the fields of biomaterials and bioengineering. The 
ideal properties of a bioactive temporary and a per-
manent skin substitute have been well defined, as 
the current standard is a bilayer structure with the 
dermal component being bioactive. Even though a 
variety of approaches are being used to achieve a 
permanent skin replacement, up to the emergency 
of cultured skin grafts as the most carefully studied 
and proven of the advanced wound management 
technologies, autograft remains still the standard to 
which all other graft resources must be compared. 

An understanding of the properties of each product 
is essential for the user to optimize outcome. On-
going progress toward overcoming issues, such as 
abbreviated shelf life and distribution difficulties, 
as well as high manufacturing costs, should enable 
broader implementation of skin substitutes in acute 
and chronic wound therapy.

Key words: skin graft, skin substitute, allograft, ho-
mograft, xenograft, heterograft, autograft, burn graft-
ing, synthetic epidermis, artificial skin, biosynthetic skin, 
synthetic skin substitutes, cultured skin grafts, living skin 
substitutes.
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