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  Streszczenie, Skóra jest narządem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu jako całości. Z jednej strony stanowi osłonę ciała przed środowiskiem 
zewnętrznym, a z drugiej zapewnia właściwy kontakt z otoczeniem. Jest najbardziej narażona 
na działanie czynników zewnętrznych, przez co jej główną rolą jest spełnianie funkcji 
ochronnych. Spośród wszystkich rodzajów ran, rany oparzeniowe charakteryzują się 
największymi zaburzeniami wszystkich czynników naprawczych, przez co są najtrudniejsze 
do leczenia. Obecnie najczęściej w ich leczeniu stosowane są biostatyczne (pozbawione 
żywych komórek) przeszczepy pośredniej grubości pobrane z ludzkich zwłok lub 
transgenicznych (zmodyfikowanych genetycznie) świń. Proces przygotowywania opatrunków 
biologicznych obejmuje acelularyzację (usuwanie komórek), sterylizację oraz 
przechowywanie  

w odpowiednich warunkach. Wspomniane procedury powodują zmiany struktury macierzy 

zewnątrzkomórkowej ECM (mieszaniny wytwarzanej przez komórki i wypełniającej 
przestrzeń między nimi), oraz modyfikacje jej składu. Warto zaznaczyć, iż zachowanie 
struktury macierzy pozakomórkowej jest bardzo istotne z powodu jej unikalnej 

trójwymiarowej architektury, zawartości czynników wzrostu oraz zmniejszania odpowiedzi 
immunologicznej. Opracowywane substytuty skóry bardzo często posiadają słabe właściwości 
mechaniczne, przez co mogą zostać uszkodzone podczas procedury transplantacyjnej, a także 
przez działanie miejscowych sił ścinających i rozciągających  po transplantacji. W dodatku, 
po przekształceniu i integracji z tkanką biorcy, naprawione tkanki często nie potrafią 
odzyskać właściwości mechanicznych rodzimej skóry i macierz zewnątrzkomórkowa nie 

powraca do swojego pierwotnego stanu. Z tego powodu poszukiwane są optymalne metody 
przygotowywania przeszczepów biostatycznych, które będą zapewniały uzyskanie możliwie 
najlepszych własności mechanicznych. 
Praca ma na celu dokonanie oceny właściwości mechanicznych różnych wariantów skóry 
ludzkiej i świńskiej oraz określenie wpływu sterylizacji radiacyjnej na właściwości 
mechaniczne przeszczepów biostatycznych ze skóry świńskiej w porównaniu do skóry 
ludzkiej. 
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