
W obecnej dekadzie XXI w. bardzo wyraźnie zauważamy dynamiczny
rozwój medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Odkrywcze doniesienia
wielu zespołów naukowych wytyczają nowe kierunki estetycznym 
i regeneracyjnym zabiegom korekcyjnym. 

Roz wój me dy cy ny re ge ne ra cyj nej

Szcze gól nie wart wy róż nie nia jest ca -
ły do ro bek me dy cy ny re ge ne ra cyj nej i jej
naj now sze osią gnię cia na u ko we. W cią gu
ostat nich 20 lat prze ba da no wie le ty pów
ko mórek ma cie rzy stych, które słu żą do
odbu do wy i re ge ne ra cji tka nek. Ko mór ki
te, dzię ki swo jej pla stycz no ści, zdol no ści
do sa mo od na wia nia i róż ni co wa nia się
w wy spe cja li zo wa ne li nie ko mór ko we,
są czę sto wy ko rzy sty wa ne do ra to wa nia
zdro wia i ży cia pa cjen ta. 

Ko mór ki ma cie rzy ste co raz czę ściej
sta ją się co dzien nym na rzę dziem w le -
cze niu i pro fi lak ty ce sta rze nia się skóry
w me dy cy nie este tycz nej.

Ro la i wy ko rzy sta nie ko mórek 
ma cie rzy stych w me dy cy nie 
este tycz nej

Pa cjen ci ko rzy sta ją cy z za bie gów me dy -
cy ny este tycz nej co raz bar dziej pre cy zyj nie
okre śla ją swo je po trze by. Ży jąc w świe cie
ba zu ją cym na pro duk tach che micz nych,
po szu ku ją eko lo gicz nych te ra pii, wol nych

od związ ków che micz nych i kon ser wan -
tów, nie wy wo łu ją cych uczu leń, aler gii oraz
in nych dzia łań nie po żą da nych. Ocze ku ją
za tem od le ka rzy sku tecz nych za bie gów ha -
mu ją cych pro ce sy sta rze nia, jed no cze śnie
za pew nia ją cych wy so ki sto pień bez pie czeń -
stwa. Dla te go w ga bi ne tach me dy cy ny
este tycz nej wy ko rzy stu je my sze reg au to lo -
gicz nych, bez piecz nych pro ce dur, ak ty wu -
ją cych ko mór ki ma cie rzy ste.

W obrę bie skóry ko mór ki ma cie rzy ste
zlo ka li zo wa nie są w wie lu tzw. ni szach:
• w obrę bie bło ny pod staw nej na skór -

ka znaj du ją się ko mór ki ma cie rzy ste
od po wia da ją ce za re ge ne ra cję na -
skór ka po ura zach;

• w mie szku wło so wym, to reb ce
włók ni stej i bro daw ce wło sa ko mór ki
ma cie rzy ste od po wia da ją za wzrost
i odbu do wę wło sa;

• w na czy niach krwio no śnych tzw. pe -
ry cy ty da ją po czą tek fi bro bla stom
oraz re gu lu ją na pię cie na czyń krwio -
no śnych;

• w skórze wła ści wej ko mór ki ma cie -
rzy ste sta no wią po ten cjal ne źródło
me la no cy tów.
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Za sto so wa nie ko mórek ma cie rzy -
stych od gry wa istot ną ro lę w za ha mo -
wa niu pro ce sów sta rze nia się tkan ki
skór nej. Je śli le czy my pa cjen ta fi bry ną
bo ga to ko mór ko wą, mo że my odbu do -
wać po szcze gól ne struk tu ry tkan ko we:
na skórek, skórę wła ści wą, tkan kę pod -
skór ną oraz mię śnio wą. Wy ni ka to
z wła ści wo ści he ma to po e tycz nych ko -
mórek ma cie rzy stych (CD34+), za -
war tych w fi bry nie bo ga to ko mór ko wej
oraz wzbu dze nia me zen chy mal nych
ko mórek ma cie rzy stych znaj du ją cych
się w bło nie pod staw nej na skór ka,
w skórze oraz w na czy niach krwio no -
śnych.

Me zen chy mal ne ko mór ki ma cie rzy -
ste, oprócz zdol no ści do pro li fe ra cji, wy -
ka zu ją efekt prze ciw za pal ny po przez sty -
mu la cję cy to kin prze ciw za pal nych oraz
ha mo wa nie szko dli we go dzia ła nia cy to -
kin pro za pal nych. Wła ści wo ści te ma ją
szcze gól ne zna cze nie w prze wle kłych
sta nach za pal nych oraz w re duk cji two -
rze nia się bli zno wa ce nia czy blizn prze -
ro sto wych. W za leż no ści od wska zań
za bieg ostrzy ki wa nia wy ko nu je my śród -
skór nie, w skórę wła ści wą, czy na wet
pod skór nie.

Ko mór ki ma cie rzy ste wy ko rzy stu je -
my w te ra pii ły sie nia, np. ty pu an dro ge -
no we go, w ce lu re ge ne ra cji ca łych mie -
szków wło so wych oraz od wróce nia
patologicznego me cha ni zmu po wo   du ją -
ce go utra tę wło sów. Wy ko nu je my
wów czas se rię kil ku za bie gów ostrzy ki -
wa nia skóry gło wy od po wie dnio przy -
go to wa ny mi pre pa ra ta mi au to lo gicz ny mi
za wie ra ją cy mi ko mór ki ma cie rzy ste, np.
fi bry ną bo ga to ko mór ko wą.

W związ ku z po ja wie niem się no -
wych ba dań i pu bli ka cji, fi bry nę bo ga tą
w he ma to po e tycz ne ko mór ki ma cie rzy -
ste mo że my obe cnie po zy ski wać pro stą
me to dą z krwi ob wo do wej.

Ro la fi bry ny struk tu ral nej S-PRF
oraz fi bry ny bo ga to ko mór ko wej 
I-PRF w pro ce du rze Pla sma Com plex

Pla sma Com plex jest bez piecz ną, au -
to lo gicz ną te ra pią, w której wy ko rzy stu -
je my sy ner gię dzia ła nia wła snych he ma -
to po e tycz nych ko mórek ma cie rzy stych
oraz fi bry ny struk tu ral nej. 

Pod czas pro ce su wi ro wa nia wy ko rzy -
stu ją ce go ma łą si łę od środ ko wą w krót kim
cza sie, uzy sku je my mie sza ni nę ko mórek
CD34+, pły tek krwi z czyn ni ka mi wzro stu
oraz leu ko cy tów za wie szo nych we frak cji
fi bry ny. Otrzy ma na fi bry na bo ga to ko mór -
ko wa ma ogrom ny po ten cjał re ge ne ra cyj -
ny dla wie lu ob sza rów na sze go cia ła. Po zy -
ska ną frak cję fi bry ny mo że my po trak to wać
ja ko prze szczep au to lo gicz ny na szej tkan ki
i w spo sób kon tro lo wa ny po dać w miej sce
wy ma ga ją ce odbu do wy bądź re ge ne ra cji,
nie za leż nie od te go, czy to bę dzie do ty czy -
ło skóry, na skór ka, tkan ki pod skór nej, mię -
śnio wej, ko st nej, chrzę st nej czy wło sów.

Fi bry na struk tu ral na, dzię ki swo im wła -
ści wo ściom do two rze nia włók ni ka w pro -
ce sie krzep nię cia, sta je się au to lo gicz nym
prze szcze pem tkan ko wym, w które go
prze strze ni za wie sza ją się he ma to po e tycz -
ne ko mór ki ma cie rzy ste, płyt ki krwi
z czyn ni ka mi wzro stu oraz leu ko cy ty. Na
ba zie tej ma cie rzy tkan ko wej do cho dzi do
dal szej ak ty wa cji czyn ni ków wzro stu, cy to -
kin, ko mórek CD34+, leu ko cy tów oraz
wzbu dze nia „uśpio nych” me zen chy mal -
nych ko mórek ma cie rzy stych.

Pro ce du ra Pla sma Com plex po le ga na
ostrzyk nię ciu fi bry ną struk tu ral ną S-PRF
oraz fi bry ną bo ga to ko mór ko wą I-PRF wy -
ma ga ją cych re ge ne ra cji, uszko dzo nych
tka nek. Uru cha mia ona sze reg pro ce sów
na praw czych, cze go efek tem jest odbu do -
wa tka nek i przy wróce nie im pra wi dło -
wych funk cji. Pro sto ta wy ko na nia pro ce -
du ry, ła twy do stęp do ma te ria łu au to lo -
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gicz ne go pa cjen ta oraz ak cep to wal ny koszt
te ra pii umoż li wia ją sto so wa nie pro ce du ry
Pla sma Com plex u więk szo ści pa cjen tów.

Ba da nie po zio mu za do wo le nia 
pa cjen tów z efek tów te ra pii 
Pla sma Com plex

Cel

Ce lem ba da nia by ło okre śle nie po zio -
mu za do wo le nia pa cjen tów z efek tów te -
ra pii Pla sma Com plex. Do dat ko wo pa cjen -
ci oce nia li po ziom bólu od czu wa ne go
pod czas za bie gów. Do su biek tyw nej oce -
ny słu ży ła an kie ta, którą pa cjen ci wy peł -
nia li w trak cie te ra pii. 

Za kwa li fi ko wa ni pa cjen ci 

W ba da niu wzię ło udział 14 ochot ni -
ków w wie ku 35-63 lat, z ozna ka mi sta -
rze nia się skóry.

Na pod sta wie wy wia du le kar skie go wy -
klu czo no u pa cjen tów sto so wa nie le ków
prze ciw za krze po wych, NLPZ, kwa su ace -
ty lo sa li cy lo we go, cią żę, kar mie nie pier sią,
cho ro by no wo two ro we, he ma to lo gicz ne,
cho ro by z au to im mu no a gre sji.

Prze bieg ba da nia

U każ de go z pa cjen tów wy ko na no 3
za bie gi Pla sma Com plex w od stę pie 4-6 ty -
go dni. Pod czas każ de go za bie gu po bie ra -
no krew z ży ły łok cio wej i wi ro wa no ją,
aby uzy skać od po wie dnio frak cje S-PRF
i I-PRF, które na stęp nie po da wa no w for -
mie in iek cji w miej sca wy ma ga ją ce re ge -
ne ra cji: oko li ce łu ku jarz mo we go, bru zdy
no so wo-war go wej, ką ci ków ust, zmar -
szczek pa la cza, po wiek dol nych, ką ci ków
oczu i po licz ków. U jed ne go z pa cjen tów
ostrzyk nię to skórę gło wy w ce lu za ha mo -
wa nia pro ce su ły sie nia.
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Wy ni ki

Pa cjen ci w an kie cie oce nia li wy gląd skóry,
po ziom jej na wil że nia i ję dr ność w ska li od 1
(b. sła ba) do 5 (b. do bra). Oce ny do ko na li
przed pierw szym za bie giem i po now nie po
dru gim oraz po trze cim za bie gu. U wszy st -
kich pa cjen tów na stą pi ła po pra wa kon dy cji
skóry po se rii 3 za bie gów. Pa cjen ci zgło si li po -
pra wę na wil że nia i ję dr no ści skóry o 1-2
stop nie w ska li 5-stop nio wej (Ryc. 1). 

Bar dzo sa ty sfak cjo nu ją ce wy ni ki otrzy -
ma no u pa cjen ta z ozna ka mi ły sie nia.

Pa cjen ci okre śla li rów nież po ziom bólu
w ska li od 1 (brak bólu) do 10 (bar dzo du -
ży ból) pod czas wy ko ny wa nia za bie gów
ostrzy ki wa nia. W czasie pierw sze go za bie -
gu ostrzy ki wa nia pa cjen ci okre śli li ból
w za kre sie 5-8 w ska li 10-stop nio wej. Cie -
ka wą ob ser wa cją jest spa dek od czu cia
bólu u pa cjen tów pod czas 2-go i 3-go za -
bie gu śre dnio o 1-2 stop nie (Ryc. 2).

Ryc. 1. Średnia ocena poprawy kondycji, nawilżenia i jędrności skóry w przebiegu trzech
zabiegów Plasma Complex.

Ryc. 2. Plasma Complex – średnia ocena bólu podczas zabiegów ostrzyknięcia.
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Pod su mo wu jąc, te ra pia Pla sma Com -
plex jest sku tecz ną pro ce du rą, która po -
pra wia kon dy cję skóry, na wil ża ją i uję dr -
nia, a tym sa mym zwięk sza po ziom za do -
wo le nia pa cjen tów z te ra pii. Co wię cej,
pro ce du ra ta jest do brze to le ro wa na
przez pa cjen tów. Te ra pia Pla sma Com plex
jest również sku tecz na w te ra pii ły sie nia,
wy ma ga za pew ne w przy szło ści ko lej nych
ba dań na więk szych i bar dziej zróż ni co wa -
nych gru pach pa cjen tów w ce lu okre śle nia
efek tyw no ści te ra pii. Ca ły pro ces re ge ne -
ra cji i odbu do wy tka nek mo że trwać na -
wet do 12 mie się cy, stąd za bieg na le ży
wy ko nać 3 ra zy w od stę pie 4 ty go dni, aby
jak naj le piej wzbu dzić pro ces re ge ne ra cji. 

Pod su mo wa nie

In no wa cyj ne za bie gi po pra wia ją ce
funk cje bio lo gicz ne sta rze ją cych się ko -
mórek co raz czę ściej wzbu dza ją ogrom ne
za in te re so wa nie wśród le ka rzy. Ob ser wa -
cje i ba da nia, które trwa ją od lat, po ka zu ją
bar dzo do bre efek ty za sto so wa nia ko -
mórek ma cie rzy stych oraz frak cji fi bry no -
wych w wie lu dzie dzi nach me dy cy ny.
Spek ta ku lar ne po pra wy go je nia się tka nek
mięk kich i ko ści w im plan to lo gii, orto pe dii,
chi rur gii, opa rze niach czy prze wle kłych
owrzo dze niach, skła nia ją nas do co raz
szer sze go sto so wa nia no wych au to lo gicz -
nych tech nik w przy szło ści. 

Ryc. 3. Pa cjent lat 39, łysienie androgenowe
przed za bie giem ostrzyk nię cia skóry gło wy, 23
mar ca 2018.

Ryc. 4. Pa cjent lat 39, łysienie androgenowe
po 3 za bie gach ostrzyk nię cia skóry gło wy
fibryną bo ga to ko mór ko wą I-PRF, 28 czerw ca
2018.
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