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1. WSTĘP 

 
Operacje neurochirurgiczne prowadzące do resekcji zmian nowotworowych w obrębie 

mózgowia, wymagają przerwania ciągłości kości czaszki oraz opon mózgowo-rdzeniowych. 
Prawidłowo przebiegająca rekonwalescencja pacjenta po zabiegu resekcji nowotworu 
w obrębie głowy, wymaga odtworzenia fizjologicznych warunków ochrony mózgowia przed 
urazami mechanicznymi oraz zniwelowanie prawdopodobieństwa wystąpienia komplikacji 
pooperacyjnych, takich jak przepuklina mózgowa, przepuklina oponowa, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, ropień mózgu, odma mózgowa. W tym celu stosowane są substytuty 
opony twardej, które poprzez integrację ze zdrowymi tkankami pacjenta, umożliwiają 
odbudowę struktury łącznotkankowej fizjologicznej opony twardej.  
 
 
2. MATERIAŁ I METODA 
 
 W pracy przedstawiono porównanie biologicznych implantów opony twardej 
wykonywanych z kolagenu pochodzenia zwierzęcego. Dane pozyskane w celu wykonania 
niniejszej analizy pochodzą z opisów patentowych publikowanych w internetowych bazach 
Europejskiego Urzędu Patentowego. Wykorzystane zostały również katalogi producentów 
oraz informacje zamieszczane na ich stronach internetowych, dotyczące analizowanych 
rozwiązań technicznych dostępnych obecnie na rynku wyrobów medycznych. 
 
 
3. SUBSTYTUTY OPONY TWARDEJ  
 
3.1. Opis wynalazku 
 

W 2006 r. firma Baxter International Inc. uzyskała patent (EP 1484070 B1) na substytut 
opony twardej. Opis patentowy dotyczy wynalazku z kompozytowej folii kolagenowej 
stanowiącej materiał zastępczy do naprawy i regeneracji opony twardej u ludzi. Istotą 



XI Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej s. 4 
 

wynalazku jest zastosowanie kolagenu pochodzenia zwierzęcego. Wykorzystuje się kolagen 
koński, którego naturalna wielowarstwowa budowa nie wymaga sieciowania środkami 
chemicznymi oraz napromieniania. Wykorzystana macierz biologiczna jest strukturą 
nieporowatą i jest zbudowana z bezkomórkowych składników [3]. 
 
3.2. Opis rozwiązań producentów 
 
B. Braun, Niemcy 

Substytut opony twardej Lyoplant® firmy B. Braun jest implantem wytwarzanym 
z czystego kolagenu, pozyskiwanego z osierdzia bydlęcego. Stosowany wysoce oczyszczony 
kolagen, pozwala na zmniejszenie reakcji immunologicznych.  

W specjalnym procesie produkcji usuwane są wszystkie niekolagenowe substancje, takie 
jak niekolagenowe białka, tłuszcze i enzymy. Proces kontrolowanej liofilizacji zapewnia, że 
luźna struktura włókien implantu Lyoplant® umożliwia utrzymanie optymalnych warunków 
do integracji wszczepu po implantacji. 

Modyfikacją implantu Lyoplant® jest implant Lyoplant® Onlay, który składa się z dwóch 
warstw kolagenu. Kolagen w pierwszej warstwie pochodzi z osierdzia bydlęcego, natomiast w 
drugiej ze skóry bydlęcej [1]. 

 
Integra LifeSciences Corporation, Stany Zjednoczone Ameryki 

Produkt DuraGen® do uzupełniania ubytków opony twardej firmy Integra LifeSciences 
Corporation wykonywany jest z czystego kolagenu, pochodzącego z wołowego ścięgna 
Achillesa. Wysoce wyspecjalizowany proces produkcji i oczyszczania materiału pozwala na 
zmniejszenie ryzyka negatywnej odpowiedzi ze strony układu immunologicznego. 
Charakteryzuje się całkowitą biowchłanialnością oraz biozgodnością, zapewniającą właściwy 
przerost implantu żywą tkanką [2] . 
 
 
3. PODSUMOWANIE 
 

Przedstawione rozwiązania substytutów opony twardej porównane zostały pod względem 
rodzaju stosowanego materiału, pochodzenia materiału, jego struktury, biozgodności, 
bioresorbowalności, sposobie mocowania w ciele pacjenta oraz możliwości dostosowywania 
kształtu i wymiarów do wielkości zaopatrywanego ubytku. Porównanie założeń wynalazcy 
oraz opisów katalogowych nie daje pełnej odpowiedzi na to, który implant przyczyni się do 
szybszej rekonwalescencji pacjenta, w stosunku do innych (konkurencyjnych) rozwiązań. 
W celu dokładnej weryfikacji szybkości procesu rekonwalescencji należałoby przeprowadzić 
dodatkowe badania doświadczalne. 
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