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medycyna estetyczna

Renesans osocza
bogatopłytkowego

Me zo te ra pia oso czem bo ga to płyt ko -
wym jest za bie giem wy ko ny wa nym głów -
nie przez le ka rzy, gdyż łą czy się nie tyl ko
z prze rwa niem gra ni cy cią gło ści skóry
w cza sie po da wa nia go pa cjen to wi, ale też
z wcze śniej szym po bra niem krwi.

Co to jest i skąd otrzy mu je się oso cze
bo ga to płyt ko we?

Me zo te ra pia oso czem bo ga to płyt ko -
wym na le ży do za bie gów au to lo gicz nych,
czy li ta kich, w których pre pa rat otrzy mu je
się z tka nek wła snych pa cjen ta, w tym przy -
pad ku z je go krwi. Pierw szym eta pem za -
bie gu jest po bra nie krwi pa cjen ta, naj czę -
ściej jest to ok. 30 ml. 

Oso cze jest głów ną czę ścią skła do wą
krwi (sta no wi nie co po nad po ło wę jej ob ję -
to ści), oprócz nie go we krwi są ery tro cy ty,
leu ko cy ty i trom bo cy ty. W ko lej nym eta pie
za bie gu cho dzi o to, aby od dzie lić od sie bie
te ele men ty (ro bi się to w spe cjal nej wi rów -
ce) oraz za gę ścić oso cze tak, aby uzy skać

w nim jak naj wyż sze stę że nie pły tek krwi.
An giel ska na zwa oso cza bo ga to płyt ko we go
pla te let-rich pla sma (PRP) ozna cza, że stę -
że nie pły tek krwi jest w nim po odwi ro wa -
niu wy ższe niż przed. Im wy ższe stę że nie,
tym więk sza si ła dzia ła nia oso cza, ale nie do
każ de go za bie gu po trzeb ne jest tak sa mo
wy so kie stę że nie. Po za tym trze ba pa mię -
tać, że im wy ższe stę że nie chce się otrzy -
mać, tym więk szą ilość krwi na le ży po brać
(a tym sa mym ce na za bie gu jest wy ższa).

Jak i dla cze go oso cze bo ga to płyt ko we
dzia ła?

Wspo mnia ne płyt ki krwi są naji stot niej -
szą czę ścią skła do wą oso cza bo ga to płyt ko -
we go, peł nią bo wiem funk cje na praw cze
(uru cha mia ją pro ce sy re ge ne ra cyj ne), a tak -
że za wie ra ją sub stan cje, zwa ne czyn ni ka mi
wzro stu. Na le żą do nich m.in.: PDGF (płyt -
ko wy czyn nik wzro stu), TGF-� (trans for -
mu ją cy czyn nik wzro stu – be ta), VEGF (na -
czy nio wo-śród błon ko wy czyn nik wzro stu),

Mimo iż osocze bogatopłytkowe znane jest od wielu lat, można powiedzieć, że
w ostatnim czasie nastąpił renesans tej metody odmładzania. Jest ona coraz
powszechniej stosowana i coraz bardziej doceniana zarówno ze względu na
skuteczność i bezpieczeństwo, jak i naturalne efekty, jakie są rezultatem jej
stosowania. 
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FGF (czyn nik wzro stu fi bro bla stów), EGF
(śród błon ko wy czyn nik wzro stu) i IGF (in -
su li no po dob ny czyn nik wzro stu). Czyn ni ki
wzro stu, uwal nia ne przez płyt ki w cza sie
za bie gu, sty mu lu ją na mna ża nie się fi bro bla -
stów pro du ku ją cych ko la gen oraz po wsta -
wa nie no wych na czyń wło so wa tych. To
wła śnie te 3 naj waż niej sze ob sza ry dzia ła nia
oso cza bo ga to płyt ko we go (uru cha mia nie
pro ce sów re ge ne ra cyj nych, sty mu la cja syn -
te zy ko la ge nu, wzrost na czyń krwio no -
śnych) spra wia ją, że skóra po je go za sto so -
wa niu sta je się młod sza. 

Prze bieg za bie gu

Za bieg za czy na się od znie czu le nia
miej sco we go ob sza ru, gdzie po da wa ne bę -
dzie oso cze. Po tem po bie ra się krew,
odwi ro wu je ją i za gę szcza, by otrzy mać
oso cze bo ga to płyt ko we. Tak otrzy ma ny
pre pa rat po da je się śród skór nie lub pod -
skór nie me to dą me zo te ra pii, za po mo cą
igły lub ka niu li. Sa mo po da wa nie pre pa ra tu
trwa kil ka na ście mi nut, dzię ki znie czu le niu,
nie sta no wi bar dzo du że go dys kom for tu.

Nie jest to jed nak za bieg re la ksu ją cy. In iek cje
ro bi się mniej wię cej co 1 cm na ca łej twa rzy
lub w wy bra nych miej scach, które wy ma ga -
ją naj więk szej uwa gi lub są naj bar dziej na ra -
żo ne na sta rze nie, np. oko li ce oczu.

Naj czę st szy mi ob sza ra mi sto so wa nia
oso cza bo ga to płyt ko we go są: twarz, szy ja,
de kolt, dło nie oraz skóra gło wy. Oprócz
wspo mnia ne go dzia ła nia odmła dza ją ce go,
oso cze sty mu lu je mie szki wło so we, dla te go
jest w czo łów ce za bie gów na pro ble my
z wy pa da ją cy mi wło sa mi.

Oso cze moż na sto so wać ja ko za bieg
sa mo dziel ny lub w te ra piach sko ja rzo nych,
szcze gól nie w le cze niu blizn czy prze bar -
wień. Świet nie spraw dza się w za bie gach
łą czo nych z la se rem frak cyj nym, IPL-em
i nić mi li ftin gu ją cy mi.

Bez po śre dnio po za bie gu oko li ca za -
bie go wa mo że być na brzmia ła i za czer wie -
nio na. Mo gą się też po ja wić si nia ki w miej -
scach na kłuć, które ła two za ma sko wać ma -
ki ja żem. Za bieg nie wy ma ga re kon wa le -
scen cji, na dru gi dzień moż na wrócić po
nim do co dzien nej ak tyw no ści. Peł ne efek -
ty dzia ła nia po ja wia ją się po dwóch ty go -

Ryc. 1. Iniekcja osocza bogatopłytkowego wzdłuż zmarszczek. Fot.: Anna Ciupryk.
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dniach i utrzy mu ją się przez wie le mie się -
cy. Je śli oso cze jest trak to wa ne ja ko sa mo -
dziel ny za bieg, war to po wta rzać go przy -
naj mniej raz na kwar tał. 

Po nie waż oso cze bo ga to płyt ko we jest
pre pa ra tem po zy ski wa nym z krwi pa cjen ta,
nie ma ry zy ka re ak cji uczu le nio wej. 

Ja kie oso cze wy brać?

Mo gło by się wy da wać, że sko ro oso cze
bo ga to płyt ko we otrzy mu je się z krwi, do
za bie gu wy star czą zwy kła strzy kaw ka, pro -
bów ka i wi rów ka. Do wy ko ny wa nia za bie -
gów sto so wa ne są jed nak spe cjal ne ze sta -
wy, które po ma ga ją w uzy ska niu opty mal -
nie war to ścio we go oso cza bo ga to płyt ko -
we go. W tej chwi li na ryn ku ist nie je kil ka
róż nych sy ste mów po zy ski wa nia i za gę -
szcza nia oso cza z krwi. Me to da prof. Ce ca -
rel li Gar cia po le ga na po zy ska niu oso cza
o stę że niu pły tek krwi trzy krot nie więk szym
niż w krwi peł nej. W me to dach An gel 
Sy stem oraz Pro sys uzy sku je się oso cze bo -
ga to płyt ko we o stę że niu pły tek krwi 5-8 ra -
zy więk szym niż w krwi peł nej, przy czym
ce na tej ostat niej jest ok. 30% niż sza, ale
też ilość oso cza do za bie gu jest znacz nie
mniej sza. La tem na Kon gre sie 5CC w Bar -
ce lo nie pre zen to wa ny był ACP Do u ble 
Sy rin ge Sy sy tem – pro sty spo sób po zy ska -
nia peł no war to ścio we go oso cza dzię ki cie -
ka we mu roz wią za niu po łą cze nia dwóch

strzy ka wek. Ko lej ną war to ścią te go sy ste mu
jest moż li wość uzy ska nia pre pa ra tu oso cza
bo ga to płyt ko we go bez ko niecz no ści po bie -
ra nia krwi na an ty ko a gu lant. Sy stem ten cie -
szy się co raz więk szym za in te re so wa niem
i uzna niem rów nież w Pol sce.

Co wy brać? Ro dzaj oso cza za leż ny jest
od kon kret ne go pro ble mu, ale war to pod -
kre ślić, że im więk sze stę że nie pły tek krwi,
tym szyb szy efekt moż na uzy skać. W prak -
ty ce za bieg An gel Sy stem czę ściej wy bie ra -
ją pa no wie cier pią cy z po wo du wy pa da nia
wło sów (po nie waż ocze ku ją szyb kich efek -
tów bez ko niecz no ści wy ko ny wa nia za bie -
gu w se riach), ko bie ty chcą ce odmło dzić
twarz – me to dę prof. Ce ca rel li Gar cia (po -
nie waż nie prze szka dza im przy po mi na nie
za bie gu co ja kiś czas), a oso by chcą ce usu -
nąć bli zny – me to dę ACP Do u ble Sy rin ge
Sy stem (po nie waż to oso cze utrzy mu je się
dlu żej w tkan ce i dłu żej pra cu je z bli zną). 

Trud no jed no znacz nie okre ślić, która
me to da jest lep sza, po nie waż każ dy pa cjent
ma in ne po trze by, a tak że in ne moż li wo ści
fi nan so we.

Me zo te ra pia oso czem bo ga to płyt ko -
wym jest sku tecz ną i bez piecz ną me to dą
odmła dza nia. Do sko na le też wpi su je się
w zy sku ją cy na po pu lar no ści trend, by
odmła dzać w spo sób jak naj bar dziej na tu -
ral ny, me to da mi re ge ne ru ją cy mi, a nie wy -
wo łu ją cy mi prze ry so wa ne efek ty.

Dr Urszula Brumer – lekarz medycyny estetycznej. Jako jedyna w Polsce wykonuje w tak
szerokim zakresie zabiegi z wykorzystaniem własnych komórek regeneracyjnych 
i macierzystych. 

Specjalizuje się również w zabiegach nićmi liftingującymi i osoczu bogatopłytkowym. Jako
pierwsza wprowadziła zabiegi technologii plazmowej urządzeniem PlasmAGE oraz Thermi RF. 

Jest laureatką statuetek: Lwica Biznesu i za najlepszy produkt 2016 roku – odmładzanie
komórkami regeneracyjnymi i macierzystymi. Prowadzi blog www.urszulabrumer.pl 
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