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W me dy cy nie este tycz nej co raz czę ściej sto su je się oso cze bo ga to -
płyt ko we (ang. pla te rich pla sma – PRP), a sku tecz ność tej au to lo -
gicz nej me to dy re ge ne ra cji w naj róż niej szych wska za niach zo sta ła
po twier dzo na w wie lu ba da niach[1-8]. Jej po pu lar ność wy ni ka przede
wszy st kim z na tu ral nych efek tów i nie wiel kiej in wa zyj no ści 
(nie jest ko niecz na re kon wa le scen cja).
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Osocze bogatopłytkowe (PRP/ACP):
Naturalna metoda odmładzania dłoni

PRP z po wo dze niem jest sto so wa ne w mo -
no te ra pii lub w sko ja rze niu z me zo te ra pią w ce lu
ogól ne go odmło dze nia skóry, le cze nia roz stę -
pów i ły sie nia oraz ja ko te ra pia wspo ma ga ją ca
pod czas prze szcze pu wło sów[1-3]. Po nad to PRP
znaj du je tak że za sto so wa nie ja ko te ra pia wspo -
ma ga ją ca po za bie gach la se ro wych w ce lu
skróce nia cza su re kon wa le scen cji i spo tę go wa nia
po żą da nych efek tów[4-6].

Po za me dy cy ną este tycz ną, der ma to lo gią
i try cho lo gią, PRP sto su je się z po wo dze niem
w ce lu przy spie sze nia go je nia się ran po za bie -
gach chi rur gicz nych (este tycz nych), w le cze niu
ran prze wle kłych i orto pe dii oraz w chi rur gii
szczę ko wej[7-13]. PRP za wie ra wie le czyn ni ków
wzro stu, które bio rą udział w pro ce sach ta kich
jak an gio ge ne za, che mo ta ksja, pro li fe ra cja i róż -
ni co wa nie ko mórek (Tab. 1).

Na ryn ku do stęp nych jest wie le sy ste -
mów PRP, umoż li wia ją cych wy twa rza nie
oso cza bo ga to płyt ko we go w miej scu opie ki
nad pa cjen tem w bar dzo krót kim cza sie.
Ogól nie rzecz bio rąc, wy róż nia się PRP bo -
ga te w leu ko cy ty oraz PRP z nie wiel ką licz bą
bia łych krwi nek. Zgo dnie z do stęp ną li te ra tu -
rą, stę że nie trom bo cy tów do po tę gi dru giej
wy da je się być ide al ne, aby po bu dzić syn te zę
kwa su hia lu ro no we go[14].

Bio rąc pod uwa gę fakt, że leu ko cy ty i gra nu lo -
cy ty obo jęt no chłon ne mo gą wy wo ły wać ne ga tyw -
ne skut ki w związ ku z uwal nia niem pro te az[15-16],
a obe cność cy to kin pro za pal nych w ery tro cy tach
mo że pro wa dzić do po wsta wa nia wol nych ro -
dni ków, które mo gą uszko dzić pod da wa ną za -
bie go wi tkan kę[17], za le ca się sto so wa nie PRP
z nie wiel ką licz bą leu ko cy tów i ery tro cy tów.

Pod czas przy go to wa nia PRP na le ży ko rzy -
stać z sy ste mu za mknię te go, aby unik nąć ry zy ka
za nie czy szcze nia lub za ka że nia. Jed no cze sne
po da nie znie czu le nia miej sco we go zmniej sza
zdol ność trom bo cy tów do agre ga cji[18], co z ko -
lei pro wa dzi do ogra ni cze nia pro li fe ra cji ko -
mórek i mniej szej sku tecz no ści za bie gu. Za le ca
się sto so wa nie sy ste mu bez ko niecz no ści do da -
wa nia an ty ko a gu lan tów, które czę sto po wo du ją
uczu cie pie cze nia pod czas wstrzy ki wa nia z po -
wo du ich kwa so we go pH.

Leo et al. przed sta wi li róż ne moż li wo ści za -
sto so wa nia PRP w der ma to lo gii este tycz nej[1].
Z ko lei Diaz-Ley i wsp. wy ka za li znacz ny wzrost
gru bo ści na skór ka i war stwy bro daw ko wej,
a tak że zmniej sze nie uszko dzeń sło necz nych
u pa cjen tów z kli nicz ny mi i hi sto lo gicz ny mi ob ja -
wa mi sta rze nia się skóry po trzech za bie gach
z za sto so wa niem PRP (po da nie śród skór ne)[19].
Je że li cho dzi o odmła dza nie dło ni, Ono opu bli -
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ko wał ba da nie do ty czą ce śród skór ne go po da nia
czyn ni ków wzro stu[20]. Po ni żej omówio no do -
kła dniej za sto so wa nie PRP do odmła dza nia dło -
ni z uwzglę dnie niem do stęp nej li te ra tu ry. 

Ma te riał i me to dy

U czte rech pa cjen tek prze pro wa dzo no za -
bieg odmła dza nia dło ni za po mo cą PRP. Przed
pierw szym za bie giem wy ko na no fo to gra fie sta -
nu po cząt ko we go i oce nio no stan skóry w spo -
sób ilo ścio wy i ja ko ścio wy pod wzglę dem zna -
mion barw ni ko wych za po mo cą ska li Glo gau[21].
Ze bra no tak że szcze góło wy wy wiad. Pa cjent ki
po in for mo wa no w szcze gól no ści o tym, że le -
cze nie PRP jest au to lo gicz ną te ra pią re ge ne ra -
cyj ną, której efek ty po ja wia ją się w spo sób cią gły
w okre sie kil ku ty go dni i mie się cy. Wy ko na no
dwa ko lej ne za bie gi z uży ciem PRP w od stę pie

jed ne go ty go dnia (co jest tak że stan dar do wym
po stę po wa niem w in nych wska za niach), aby
zwięk szyć po żą da ne efek ty[11].

W tym miej scu na le ży wspo mnieć, że wciąż
nie opra co wa no ja snych za le ceń oraz stan dar -
do we go pro to ko łu le cze nia. Ty go dnio wy od -
stęp zo stał za sto so wa ny w pro to ko le Smi tha,
który do tych czas jest je dy nym uzna nym przez
FDA opu bli ko wa nym ba da niem po zio mu I nad
PRP[11], cho ciaż na le ży pa mię tać, że do ty czy ło
or to pe dii, a nie me dy cy ny este tycz nej. Aust,
który uzy skał do sko na łe re zul ta ty odmło dze nia
skóry pod ocza mi w ba da niu nad PRP, sto su je
tak że pro to kół obej mu ją cy wie le wstrzyk nięć,
ale wy ko ny wa nych w od stę pie jed ne go mie sią -
ca[22]. W pre zen to wa nych ba da niach PRP jest
przy go to wy wa ne kil ka mi nut przed po da niem.

Pro ce du ra przy go to wa nia ma te ria łu obej mo -
wa ła po bra nie 15 ml krwi pa cjent ki do podwój nej
strzy kaw ki Ar th rex ACP® (Ryc. 1). Na stęp nie
strzy kaw kę umie szczo no w wi rów ce w po zy cji
po zio mej i wi ro wa no przez 5 mi nut przy 350 G.
Do we wnę trz nej strzy kaw ki po bra no oso cze bo -
ga to płyt ko we (ok. 5-6 ml), znaj du ją ce się w gór -
nej trze ciej czę ści strzy kaw ki po odwi ro wa niu.
We wnę trz na strzy kaw ka zo sta ła od krę co na
i zde zyn fe ko wa na chu stecz ką. Na stęp nie ok. 2 ml
PRP wstrzyk nię to śród skór nie w grzbiet dło ni pa -
cjent ki za po mo cą igieł do me zo te ra pii o wiel ko -

Tab. 1. Czynniki wzrostu.

Ryc. 1. Podwój na strzy kaw ka Ar th rex ACP®.

Sty mu la cja an gio ge ne zy

Ko sty mu la cja an gio ge ne zyAk ty wo wa ne trom bo cy tyEpi der mal ny czyn nik 
wzro stuEGF

Leu ko cy ty, ko mór ki 
śród błon ka

Czyn nik wzro stu śród -
błon ka na czy nio we goVEGF

Dzia ła nie

Mi to ge ny dla me zen chy mal nych
ko mórek ma cie rzy stych; wspo -
ma ga ją po wsta wa nie ma cie rzy

po za ko mór ko wej

Pro li fe ra cja i róż ni co wa nie róż -
nych ty pów ko mórek. Po bu dza -

nie syn te zy ko la ge nu.

Po bu dza nie pro li fe ra cji i róż ni co -
wa nia oste o bla stówAk ty wo wa ne trom bo cy tyIn su li no po dob ne czyn ni ki

wzro stuIGF: I i II

Ak ty wo wa ne trom bo cy tyTrans for mu ją ce czyn ni ki
wzro stuTGF: al fa, be ta

Ak ty wo wa ne trom bo cy tyPłyt ko we czyn ni ki 
wzro stuPDGF

Miej sce po wsta wa niaNa zwaCzyn nik
wzrostu
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ści 0,3 x 4 mm przy uży ciu me to dy na ppa ge.
Miej sca wstrzyk nięć schła dza no przez oko ło 5
mi nut, a skórę na wil żo no bal sa mem z wi ta mi ną
K. Pa cjent ki po pro szo no o zgło sze nie się na wi -
zy tę kon trol ną po 6 mie sią cach.

Wy ni ki

Wy ni ki przed sta wio no na Ry ci nach 2-5.

Dys ku sja i wnio ski

Opi sa ne wy żej przy pad ki po twier dza ją ko -
rzy st ne wy ni ki uzy ska ne przez Ono w za kre sie

odmła dza nia dło ni. PRP nie tyl ko znacz nie po -
pra wia stan skóry dło ni, ale tak że wy da je się
zmniej szać wi docz ność plam wą tro bo wych,
szcze gól nie tych o mniej szych roz mia rach.
Odmła dza nie skóry przy uży ciu PRP jest ła twą,
bez piecz ną, sku tecz ną i mi ni mal nie in wa zyj ną
me to dą. Nie mniej jed nak na le ży prze pro wa -
dzić dal sze ba da nia oce nia ją ce opty mal ne pro -
to ko ły le cze nia. 

Piśmiennictwo u autora

Ar ty kuł zo stał opu bli ko wa ny w ÄSTHE TI -
SCHE DER MA TO LO GIE I, 2017.

Ryc. 2. Pa cjent ka I., 58 lat; wła ści ciel ka re stau ra -
cji; dło nie zni szczo ne pod czas prac w kuch ni
(go rą ca wo da, zmy wa nie, itp.). Przed: Nie wiel -
kie zna mio na barw ni ko we: 3, śre dnie zna mio na
barw ni ko we: 3, du że zna mio na barw ni ko we: 1;
typ skóry wg ska li Glo gau: 3 (A). Po: Nie wiel kie
zna mio na barw ni ko we: 0, śre dnie zna mio na
barw ni ko we: 0, du że zna mio na barw ni ko we: 1;
typ skóry wg ska li Glo gau: 2-3 (B).

Ryc. 3. Pa cjent ka D., 54 la ta; ma sa ży st ka; znacz na
ak tyw ność ma nu al na, skóra dło ni uszko dzo na pod -
czas ja zdy na ro we rze, wy so ka eks po zy cja na świa -
tło sło necz ne. Przed: Nie wiel kie zna mio na barw ni -
ko we: 7, śre dnie zna mio na barw ni ko we: 1, du że
zna mio na barw ni ko we: 2; typ skóry wg ska li Glo gau:
3-4 (A). Po: Nie wiel kie zna mio na barw ni ko we: 1,
śre dnie zna mio na barw ni ko we: 1, du że zna mio na
barw ni ko we: 3; typ skóry wg ska li Glo gau: 2-3 (B).

Ryc. 5. Pa cjent ka U., 59 lat; eme ry to wa na na u -
czy ciel ka; za wsze dba ją ca o dło nie. Przed (po
le wej): Nie wiel kie zna mio na barw ni ko we: 6,
śre dnie zna mio na barw ni ko we: 1, du że zna -
mio na barw ni ko we: 2; typ skóry wg ska li Glo -
gau: 2 (A). Po: Nie wiel kie zna mio na barw ni ko -
we: 1, śre dnie zna mio na barw ni ko we: 2, du że
zna mio na barw ni ko we: 0; typ skóry wg ska li
Glo gau: 1 (B).

Ryc. 4. Pa cjent ka S., 53 la ta; ane ste zjo log, pra wie
co dzien ny kon takt ze środ ka mi de zyn fek cyj ny mi
i rę ka wicz ka mi. Przed: Nie wiel kie zna mio na
barw ni ko we: 7, śre dnie zna mio na barw ni ko we: 7,
du że zna mio na barw ni ko we: 5; typ skóry wg ska li
Glo gau: 2-3 (A). Po: Nie wiel kie zna mio na barw ni -
ko we: 3, śre dnie zna mio na barw ni ko we: 3, du że
zna mio na barw ni ko we: 2; typ skóry wg ska li Glo -
gau: 1-2 (B).
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