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medycyna estetyczna

Czynniki wzrostu i komórki macierzyste 
w regeneracji skóry – zasadność stosowania
Concentrated Growth Factors (CGF)

Me to da za pro po no wa na przez Sac co
w 2006 ro ku[1] umoż li wia uzy ska nie za rów -
no SC, jak i czyn ni ków wzro stu (GF ang.
Growth Fac tors) w for mie CGF (ang. Con -
cen tra ted Growth Fac tors)[2]. W me to dzie
tej po bra na krew żyl na pod da wa na jest
pro ce du rze wi ro wa nia z pręd ko ścią 2400-
3000 rpm w cią gu 14 mi nut w tzw. Se pa -
ra to rze Ko mór ko wym, który – dzię ki pre -
cy zyj nie utrzy my wa nym pa ra me trom oraz
wła ści wo ściom an ty sta tycz nym i an ty ma -
gne tycz nym – po zwa la na za cho wa nie
w for mie ak tyw nej więk szo ści SC i czyn ni -
ków wzro stu. Tym spo so bem otrzy my wa -
ne są kon cen traty licz nych czyn ni ków wzro -
stu oraz ko mór ki ma cie rzy ste wy zna ko wa -
ne an ty ge nem po wierzch nio wym CD34
(CD34+). Jest on cha rak te ry stycz ny dla
ko mórek ma cie rzy stych szpi ku ko st ne go
i ko mórek pro ge ni to ro wych[3]. Ko mór ki
CD34+ są obe cne tyl ko w okre ślo nym

ob sza rze uzy ski wa ne go pre pa ra tu – po -
mię dzy war stwą zło żo ną głów nie z ery tro -
cy tów a war stwą oso cza bo ga to płyt ko we -
go. Za le tą tej me to dy se pa ra cji jest moż li -
wość wy ko rzy sta nia za rów no CD34+,
oso cza bo ga to płyt ko we go, jak i ubo go płyt -
ko we go. Otrzy ma ne na tu ral ne, sy ner gi -
stycz nie dzia ła ją ce skła dni ki orga ni zmu
czło wie ka wspo ma ga ją pro ce sy re ge ne ra -
cyj ne skóry.

Ko mór ki CD34+ w szpi ku ko st nym
zdro wych, do ro słych osób sta no wią oko ło
1-3% ko mórek, na to miast we krwi ob wo -
do wej sta no wią do 0,06% cał ko wi tej licz by
ko mórek i ich licz ba ma le je wraz z wie -
kiem[4]. Dzię ki me to dzie CGF uzy sku je się
pre pa rat za wie ra ją cy jed no cze śnie ko mór ki
CD34+ i czyn ni ki wzro stu w skon cen tro -
wa nej ilo ści ok. 16-krot nie więk szej niż we
krwi ob wo do wej. Ko mór ki te wy ka zu ją
zdol ność prze kształ ca nia się w do wol ne

Wieloaspektowa efektywność komórek macierzystych (SC ang. stem
cells) i nowe możliwości techniczne pozyskiwania SC stworzyły
podstawy do zastosowania ich w procesach regeneracji skóry. Najmniej
skomplikowanym sposobem otrzymywania komórek macierzystych jest
ich pozyskiwanie z krwi obwodowej.
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ko mór ki krwi. Po nad to są one rów nież
źródłem czyn ni ków wzro stu uwal nia nych
stop nio wo i ak ty wu ją cych ko mór ki ma cie -
rzy ste obe cne w skórze – ini cju ją wzbu -
dza nie SC w ni szy, ich pro li fe ra cję po przez
uru cho mie nie cy klu podzia łu tzw. „uśpio -
nych ko mórek”. Ko mór ki CD34+ zwięk -
sza ją pu lę do stęp nych ko mórek ma cie rzy -
stych, po zwa la ją na uru cho mie nie ich dzia -
ła nia na tych miast w miej scu apli ka cji,
a wy dzie la ne z nich oraz z pły tek krwi
czyn ni ki wzro stu sty mu lu ją pro ces od no -
wy, który prze bie ga w cza sie, na śla du jąc fi -
zjo lo gicz nie za cho dzą ce pro ce sy re ge ne ra -
cji[5].

Sku tecz ność dzia ła nia ko mórek ma cie -
rzy stych jest za leż na od czyn ni ków wzro -
stu, wy spe cja li zo wa nych bia łek dzia ła ją cych
za po śre dnic twem re cep to rów, które znaj -
du ją się na po wierzch ni ko mórek do ce lo -
wych. Uwol nio ne czyn ni ki wzro stu po bu -
dza ją szla ki sy gna ło we ucze st ni czą ce w bio -
syn te zie wie lu funk cjo nal nych bia łek,
sty mu lu ją mi gra cję, na mna ża nie oraz róż ni -
co wa nie ko mórek. Naji stot niej szym we

krwi źródłem czyn ni ków wzro stu są trom -
bo cy ty. W od po wie dzi na uszko dze nie tka -
nek, w trak cie pro ce su krzep nię cia krwi,
z ziar ni sto ści pły tek krwi są uwal nia ne GF,
osią ga jąc w da nym ob sza rze wy so kie miej -
sco we stę że nia[6].

Do głów nych czyn ni ków wzro stu obe -
cnych w pre pa ra cie uzy ska nym me to dą
CFG na le żą: płyt ko wy czyn nik wzro stu
(PDGF, ang. pla te let-de ri ved growth fac tor),
na skór ko wy czyn nik wzro stu (EGF, ang.
epi der mal growth fac tor), na czy nio wy czyn -
nik wzro stu (VEGF, ang. va scu lar en do the lial
growth fac tor), trans for mu ją cy czyn nik
wzro stu be ta (TGF-�, ang. trans for ming
growth fac tor-�), czyn nik wzro stu fi bro bla -
stów (FGF, ang. fi bro blast growth fac tor),
in su li no wy czyn nik wzro stu (IGF, ang. 
in su lin growth fac tor) oraz neu ro tro ficz ny
czyn nik po cho dze nia mózgo we go (BDNF,
ang. bra in-de ri ved neu ro tro phic fac tor)[5,7].
Efek ty dzia ła nia ww. czyn ni ków wzro stu
i za leż ność współ dzia ła nia z ko mór ka mi
ma cie rzy sty mi zo sta ły przed sta wio ne na
ry ci nie 1.

Ryc. 1. Schemat współdziałania komórek macierzystych i czynników wzrostu.
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Wy ka za no, że uwal nia nie GF, np. pod -
czas pro ce sów na praw czych, jest za leż ne
od wie lu czyn ni ków. Na le ży do nich m.in.
wiek pa cjen ta, co ma kli nicz nie istot ne zna -
cze nie ze wzglę du na róż nie dłu gi okres
pół tr wa nia czyn ni ków wzro stu oraz re cep -
to rów je wią żą cych, dzię ki którym roz wi ja -
ją one swo ją efek tyw ność[8]. Po nad to
w róż nym cza sie uwal nia nie są ilo ścio wo
i ja ko ścio wo róż ne GF, co w głów nej mie -
rze za le ży od po trzeb i wy dol no ści orga ni -
zmu. 

Do tych czas pre pa ra ty oso cza bo ga to -
płyt ko we go, ma ją ce oko ło 7-krot nie więk szą
kon cen tra cję trom bo cy tów niż we krwi, by -
ły jed ną z nie licz nych opcji po zy ski wa nia cen -
nych bia łek w po sta ci GF. Po apli ka cji oso cza
bo ga to płyt ko we go czyn ni ki wzro stu uwal -
nia ne są w du żym stę że niu w sto sun ko wo
krót kim cza sie, sty mu lu ją fi bro bla sty oraz
me zen chy mal ne ko mór ki ma cie rzy ste, na si -
la ją ich pro li fe ra cję, cze go efek ta mi są m.in.
sty mu la cja two rze nia ko la ge nu, na si la nie
pro ce su an gio ge ne zy i re ge ne ra cja skóry[9].
Efek tyw ność pre pa ra tów oso cza bo ga to płyt -
ko we go, oce nio na ja ko znacz nie sa ty sfak cjo -
nu ją ca (za rów no wśród pa cjen tów, jak i le -
ka rzy) wska za ła, że ce lo we jest sto so wa nie
pre pa ra tów po zy ski wa nych z wła snej krwi
do re ge ne ra cji skóry. 

Obe cność na ryn ku CGF – no wej me -
to dy po zy ski wa nia w jed nym pre pa ra cie
SC i GF w róż nym stę że niu – po sze rzy ła
wa chlarz za bie go wy. Oprócz po da wa nia
SC i oso cza bo ga to płyt ko we go stwo rzo ne
zo sta ły moż li wo ści po da wa nia oso cza ubo -
go płyt ko we go. Za sto so wa nie pod grze wa -
nia tej frak cji oso cza skut ku je agre ga cją al -
bu min w for mie kom pa ty bil ne go po li me ru
(APAG, ang. Ac ti va ted Pla sma Al bu min
Gel). Po zwo li ło to stwo rzyć pre pa rat,
w którym osa dzo ne płyt ki krwi za cho wu ją
swo ją ży wot ność przez oko ło 7 dni,
a uwal nia ne z nich GF są chro nio ne przed
pro te o li zą, co po zwa la na śla do wać fi zjo lo -

gicz nie za cho dzą ce stop nio we dzia ła nie
czyn ni ków wzro stu w cza sie re ge ne ra cji
skóry[7,10]. Współ dzia ła nie czyn ni ków wzro -
stu i ko mórek ma cie rzy stych za cho dzi pod -
czas na tu ral nie prze bie ga ją cych pro ce sów
re ge ne ra cji, co wa run ku je za sad ność sto -
so wa nia pre pa ra tów za wie ra ją cych SC i GF
w za bie gach odmła dza nia – spły ce nia
zmar szczek, po pra wy na pię cia i sprę ży sto -
ści oraz ko lo ry tu skóry. Po nad to wy ka za no
sku tecz ność pre pa ra tu uzy ska ne go me to dą
CGF w za kre sie odra sta nia wło sów u ko -
biet i męż czyzn[11].

Za sto so wa nie me to dy CGF umoż li wia
uzy ska nie pre pa ra tu au to lo gicz ne go, który
za wie ra jed no cze śnie czyn ni ki wzro stu i ko -
mór ki ma cie rzy ste i cha rak te ry zu je się bez -
pie czeń stwem sto so wa nia oraz efek tyw no -
ścią dzia ła nia w pro ce sach re ge ne ra cji,
w tym odmła dza niu skóry. 
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