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medycyna estetyczna

Lek. med. Marta Tazbir
Anvita – Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej w Łodzi

Primum preventio
– osocze bogatopłytkowe 

w medycynie estetycznej

Pro ces na tu ral nej, bio lo gicz nej re ge ne ra -
cji przy uży ciu wła snych tkanek  pa cjen ta, da -
ją cy dłu go trwa ły efekt, sta no wi za sa dni czą
róż ni cę i ogrom ną prze wa gę sto so wa nia au -
to gen nych czyn ni ków wzro stu za war tych
w oso czu bo ga to płyt ko wym w po rów na niu
z in ny mi te ra pia mi o dzia ła niu prze ciw sta rze -
nio wym. Pod sta wą me dy cy ny re ge ne ra cyj -
nej i sto so wa nia oso cza bo ga to płyt ko we go
jest tech no lo gia umoż li wia ją ca skon cen tro -
wa nie wyso kiej licz by pły tek krwi (po nad 
1 mln w 1 �l oso cza, tzn. war tość ba zo wa
po mno żo na 6-7 ra zy) i za war tych w nim
waż nych re ge ne ra cyj nych czyn ni ków wzro -
stu. Dzie ki te mu apli ka cja po wsta łe go kon -
cen tra tu bo ga to płyt ko we go sty mu lu je pro li -
fe ra cę (na mna ża nie) róż nych ty pów ko -

mórek i na pra wę tka nek w ob sza rze za bie -
go wym. Jed no z naj cie kaw szych roz wią zań
do stęp nych na ryn ku –  se pa ra tor ko mór ko -
wy An gel PRP Sy stem  – umoż li wia skon cen -
tro wa nie pły tek krwi w ilo ści po nad 2,8  mln
w 1 �l oso cza, tzn. war tość ba zo wa po mno -
żo na 14 ra zy.
Naj waż niej sze płyt ko we czyn ni ki wzro stu:
• tran sfor mu ją cy czyn nik wzro stu be ta,

TGF-�: wspo ma ga wzrost ma try cy po -
mię dzy ko mór ka mi,

• płyt ko po chod ny czyn nik wzro stu PDGF:
sty mu lu je wzrost na czyń krwio no śnych,
re pli ka cję ko mórek i na skór ko wa nie,

• na skór ko wy czyn nik wzro stu EGF: sty -
mu lu je wzrost i róż ni co wa nie ko mórek
oraz two rze nie no we go ko la ge nu,

Te ra pia re ge ne ra cyj na z za sto so wa niem oso cza bo ga to płyt ko we go
(Pla te let Rich Pla sma – PRP) jest no wo cze sną, odmła dza ją cą skórę
pro ce du rą an ti-aging, która wy ko rzy stu je po ten cjał wła sne go orga ni -
zmu pa cjen ta do odbu do wy tka nek. Wstrzyk nię cie kon cen tra tu bo ga -
to płyt ko we go w skórę umoż li wia uwol nie nie za war tych w nim czyn ni -
ków wzro stu, co w kon se kwen cji po wo du je na mna ża nie ko mórek,
w tym two rze nie się na czyń wło so wa tych czy two rze nie no wych
struk tur ko la ge nu. Po stę pu ją ce suk ce syw nie pro ce sy pro duk cji no we -
go ko la ge nu za u wa żal nie po pra wia ją ela stycz ność skóry, jej ko lo ryt
oraz teks tu rę. Kon cen trat bo ga to płyt ko wy wspo ma ga też zdol ność
skóry do utrzy my wa nia wil go ci.
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• czyn nik wzro stu fi bro bla stów FGF: 
sty mu lu je po wsta wa nie na czyń krwio no -
śnych i wspo ma ga wzrost ko mórek spe -
cja li stycz nych.

Na prze strze ni ostat niej de ka dy prze pro -
wa dzo no wie le ba dań kli nicz nych do ty czą -
cych sku tecz no ści oso cza bo ga to płyt ko we -
go, wy ka zu jąc zna czą ce ko rzy ści te ra peu -
tycz ne w sto so wa niu tej te ra pii w chi rur gii
sta wów oraz ura zów tka nek mięk kich, w ce -
lu przy spie sze nia na pra wy chrzą st ki, re ge ne -
ra cji ścię gien, wzro stu ko ści i zmniej sze nie
bólu.

Obe cnie kon cen trat bo ga to płyt ko wy
jest rów nież z po wo dze niem sto so wa ny
w ce lu: zwięk sze nia prze ży wal no ści prze -
szcze pów tłu szczu u pa cjen tów pod da nych
re kon struk cji pier si, le cze nia owrzo dzeń cu -
krzy co wych sto py, ko ry go wa nia blizn, sty -
mu la cji wzro stu wło sów czy te ra pii an ti-
-aging. Zro zu mie nie, że pre wen cja to
pierw szy krok w za trzy ma niu pro ce sów sta -
rze nia się skóry, a za bie gi z wy ko rzy sta niem
PRP są pod sta wo wym punk tem w pla no wa -
niu wszel kich te ra pii an ti-aging, sta no wi,
mo im zda niem, praw dzi wy prze łom w me -
dy cy nie este tycz nej.

Czym jest te ra pia PRP?

PRP (oso cze bo ga to płyt ko we) otrzy mu je
się w pro ce sie wi ro wa nia po bra nej z ży ły
krwi pa cjen ta. Z ma łej ilo ści wła snej krwi,
moż na uzy skać żą da ny, sku tecz ny kli nicz nie,
po ziom stę że nia pły tek krwi. PRP to kon cen -
trat bo ga to płyt ko wy o ma łej ob ję to ści, za -
wie ra ją cy kil ku krot nie więk szą ilość pły tek
krwi niż krew ba zo wa pa cjen ta. Oso cze bo -
ga to płyt ko we sty mu lu je po wsta wa nie no we -
go ko la ge nu i po pra wia ukrwie nie tka nek –
oba te pro ce sy są klu czo we w te ra pii an ti-
-aging. Te ra pia PRP po przez po pra wę ko lo -
ry tu, te kstu ry i ela stycz no ści skóry przy wra ca
skórze mło dość.  

Jak przy go to wu je się PRP?

Sto sun ko wo nie wiel ka ob ję tość peł nej
krwi pa cjen ta (od 40 ml) jest prze twa rza na,
aby wy o dręb nić oso cze  bo ga to płyt ko we  –
PRP. Tak przy go to wa ne PRP, za wie ra ją ce
czyn ni ki wzro stu, jest wstrzy ki wa ne punk to -
wo w skórę twa rzy, szyi, de kol tu, rąk oraz in -
nych ob sza rów wy ma ga ją cych re wi ta li za cji.  

Jak PRP wpły wa na tkan ki?

Kon cen trat oso cza bo ga to płyt ko we go za -
wie ra  trom bo cy ty, na których opła szczo ne są
waż ne czyn ni ki wzro stu, które sty mu lu ją po -
szcze gól ne fa zy pro ce sów re ge ne ra cji tka nek.

Czy PRP jest bez piecz ne?

PRP jest au to lo gicz nym ma te ria łem (na szą
wła sną tkan ką), co gwa ran tu je du że bez pie -
czeń stwo i mi ni ma li zu je ry zy ko dzia łań nie po -
żą da nych. PRP po win no być prze twa rza ne
we dług naj wyż szych stan dar dów kli nicz nych,
w ra mach cał ko wi cie za mknię te go ob wo du
ste ryl ne go, jed no ra zo we go fil tra se pa ru ją ce -
go, umoż li wia ją ce go per so ne lo wi me dycz ne -
mu bez piecz ną i ła twą pra cę w ra mach przy -
go to wa nia pro duk tów z krwi. Ze wzglę du na
au to lo gicz ną na tu rę (wy ko na nie z wła snej
krwi pa cjen ta) PRP nie two rzy re ak cji im mu -
no lo gicz nych i nie wią że się z ry zy kiem wy stą -
pie nia re ak cji aler gicz nej. Pro ce du ry po da nia
PRP nie są bo le sne, a pa cjen ci mo gą wzno wić
ak tyw ność na tych miast po za bie gu. Ca ła pro -
ce du ra trwa od 20 mi nut do jed nej go dzi ny
i mo że być wy ko ny wa na w ga bi ne tach za bie -
go wych, co eli mi nu je po trze bę prze pro wa -
dze nia pro ce du ry ope ra cyj nej.

Ja kich zmian na le ży się spodzie wać 
po za bie gu?

Efek ty za bie gu po stę pu ją stop nio wo
wraz z odbu do wu ją cy mi się włók na mi ko la -



ge no wy mi. Skóra już po 1-2 ty go dni jest bar -
dziej na pię ta i wy gła dzo na. Za ni ka ją prze bar -
wie nia. Za bieg wy ko ny wa ny jest jed no ra zo -
wo, ale mo że być po wta rza ny. W przy pad -
ku me zo te ra pii skóry owło sio nej gło wy oso -
czem bo ga to płyt ko wym po je go po da niu
śród skór nym na stę pu ją pro ce sy re ge ne ru ją -
ce i odbu do wu ją ce mie szki wło so we. Po -
szcze gól ne czyn ni ki wzro stu od dzia łu ją na
skórę gło wy sty mu lu ją co:
• PDGF sty mu lu je podział ko mórek (mi to za),
• TGF re gu lu je na mna ża nie i róż ni co wa nie

ko mórek,
• VEGF wzma ga una czy nie nie, dzię ki cze mu

mie szki wło so we są le piej odży wio ne i pro -
du ku ją zdrow sze, moc niej sze wło sy. 

W związ ku z tym za bieg me zo te ra pii
skóry owło sio nej gło wy prze zna czo ny jest
dla osób, które za u wa ży ły po gor sze nie się
kon dy cji wło sów lub ich nadmier ne wy pa da -
nie. Po wyż sze zmia ny mo gą po ja wiać się na
ogra ni czo nej po wierzch ni lub obej mo wać
ca łą owło sio ną skórę gło wy.  

Wska za nia do me zo te ra pii oso czem bo -
ga to płyt ko wym skóry gło wy są na stę pu ją ce:

• wy pa da nie wło sów na sku tek die ty ubo -
giej w skła dni ki mi ne ral ne i wi ta mi ny,
zmian hor mo nal nych w okre sie cią ży,
lak ta cji,

• ły sie nie plac ko wa te,

Stan da ro wo ca ły za bieg trwa oko ło 60
mi nut. Le karz po bie ra krew, na stęp nie jest
ona pod da wa na pro ce so wi wy o dręb nie nia
po szcze gól nych ele men tów mor fo tycz nych
przy uży ciu se pa ra to ra ko mór ko we go. Po -
wsta je w ten spo sób kon cen trat leu ko cy tar -
no-bo ga to płyt ko wy. Pro ce du ra me zo te ra pii
jest wy ko ny wa na przy uży ciu bar dzo cien kiej
igły i ostat nio co raz czę ściej jest łą czo na z in -
ny mi pro ce du ra mi, np. z kar bo ksy te ra pią
i/lub la se ro te ra pią. Sy ner gia dzia ła nia kar bo -
ksy te ra pii oraz au to lo gicz ne go oso cza bo ga -
to płyt ko we go zo sta ła sto sun ko wo nie daw no
od kry ta, lecz bar dzo szyb ko do ce nio na
przez spe cja li stów ze wzglę du na jej ma łą in -
wa zyj ność, do brą to le ran cję przez pa cjen -
tów i do bre efek ty przy mi ni mal nym ry zy ku
dzia łań nie po żą da nych. Po ten cjał tej me to dy
jest obie cu ją cy i wciąż je szcze po zna wa ny,
dla te go nie u stan nie są pro wa dzo ne ob ser -
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Ryc. 1. Efekt zabiegu osocza bogatopłytkowego aplikowanego w okolicy skóry twarzy i szyi.
A – przed zabiegiem, B – po zabiegu.

A B
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wa cje w ce lu po twier dze nia jej sku tecz no ści
w sta le po sze rza ją cym się spek trum do je go
wska zań. Pierw sze pu bli ka cje po twier dza ją -
ce sku tecz ność sko ja rzo ne go za sto so wa nia
kar bo ksy te ra pii oraz PRP do ty czą le cze nia
cho rób skóry owło sio nej gło wy oraz re duk -
cji wiot ko ści skóry zlo ka li zo wa nej w de li kat -
nych oko li cach: oczu, szyi i de kol tu. We dług
naj now szych do nie sień w wy ni ku po łą cze nia
kar bo ksy te ra pii z au to lo gicz nym oso czem
bo ga to płyt ko wym me cha ni zmy obu tech no -
lo gii wza je mnie na sie bie od dzia łu ją, in ten sy -
fi ku jąc sty mu la cję i ak ty wa cję wie lu za cho -
dzą cych pro ce sów. Po zwa la to osią gnąć lep -
sze re zul ta ty w krót szym cza sie. To in no wa -
cyj ne po łą cze nie obu tech no lo gii po przez
wła ści wo ści au to re ge ne ra cji i bio sty mu la cji
oka za ło się bar dzo sku tecz ną, wszech stron -
ną me to dą sto so wa ną nie tyl ko we wska za -
niach este tycz nych, ale rów nież w le cze niu
ły sie nia i ich in nych scho rzeń owło sio nej
skóry gło wy.

Czy wszy st kie sy ste my po zwa la ją ce
przy go to wać PRP są ta kie sa me?

Nie wszy st kie sy ste my do po zy ski wa nia
i przy go to wy wa nia PRP są ta kie sa me. Ist nie -
je co raz wię cej do wo dów kli nicz nych, które
wska zu ją, że sto so wa nie w te ra pii oso cza
bo ga to płyt ko we go, które za wie ra wy ższe
stę że nie pły tek krwi za pew nia lep sze re zul ta -
ty. Ba da nia wska zu ją, że mi ni mal ne stę że nie
te ra peu tycz ne pły tek krwi dla sku tecz ne go
odmła dza nia skóry to po nad 1  mln pły tek na
�l. Ozna cza to, że sy stem pro du ku ją cy oso -
cze bo ga to płyt ko we mu si skon cen tro wać
płyt ki krwi pa cjen ta na po zio mie min. 
6-7 ra zy war tość ba zo wa, bo do pie ro w wa -
run kach ta kiej kon cen tra cji pły tek krwi za -
cho dzą pro ce sy sty mu la cji for mo wa nia ko la -
ge nu. Do dat ko wym kry te rium, pod kre śla ją -
cym za le ty Sy ste mu An gel PRP jest po ziom
he ma to kry tu w kon cen tra cie bo ga to płyt ko -
wym – max. 4% (wy ższy po ziom mo że

skut ko wać tym cza so wy mi prze bar wie nia mi
skóry w miej scu apli ka cji).

An gel Sy stem to kom pu te ro wy, kom -
pak to wy sy stem, umoż li wia ją cy przy go to wa -
nie kon cen tra tu oso cza bo ga to płyt ko we go –
PRP i/lub kon cen tra tu ko mórek szpi ko wych
oraz mul ti po ten cjal nych ko mórek ma cie rzy -
stych,. Do tych czas do stęp ne me to dy do po -
zy ski wa nia czyn ni ków wzro stu i/lub ko -
mórek ma cie rzy stych mia ły ogra ni czo ne
moż li wo ści pod wzglę dem ob ję to ści prze -
twa rza nej krwi, po zio mu za gę szcze nia pły tek
krwi/ko mórek w pro duk cie koń co wym oraz
w za kre sie funk cjo nal no ści dla ope ra to ra. 

Każ da pro ce du ra ope ra cyj na wy ma ga
apli ka cji róż nych ob ję to ści PRP. An gel Sy -
stem dzię ki spe cjal ne mu bęb no wi se pa ra cyj -
ne mu i pro gra mo wa nej po mpie umoż li wia
ope ra to ro wi in dy wi du al ne okre śla nie ob ję -
to ści prze twa rza ne go ma te ria łu – od 40 ml
do 540 ml a tak że wy bór ob ję to ści wy pro -
du ko wa ne go PRP.

W za leż no ści od ob ję to ści wpro wa dzo -
nej krwi oraz uży te go pro to ko łu kom pu te ra
ste ru ją ce go kon cen tra cja pły tek krwi wy no si
od 10 do 14 ra zy war to ści ba zo wej. Po nad -
to An gel Sy stem po zwa la ope ra to ro wi na
pra cę w dwóch try bach  – w peł ni au to ma -
tycz nym (pro duk cja stan dar do we go PRP
pod ką tem wy so kie go za gę szcze nia au to -
gen nych czyn ni ków wzro stu) oraz ma nu al -
nym – two rzo nym we dług okre ślo nych po -
trzeb – np. re duk cja po zio mu he ma to kry tu
do mi ni mum w pro duk cie koń co wym.
Tech no lo gia An gel obej mu je za mknię ty sy -
stem jed no ra zo wych ele men tów:
• czuj nik pły tek krwi gwa ran tu ją cy do kład -

ny podział krwi i/lub szpi ku oraz pre cy -
zyj ną se pa ra cję ele men tów mor fo tycz -
nych,

• kom pu ter ste ru ją cy z do ty ko wym ekra -
nem umoż li wia ją cym ła twą ob słu gę
i mo ni to ro wa nie pro ce su se pa ra cji oraz
do stęp do ba zy da nych wy ko na nych
pro ce dur i ich trans fer do pa mię ci ze -
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wnę trz nej oraz ko rzy sta nie z apli ka cji
szko le nio wej dla ope ra to ra,

• kom pak to we roz mia ry, dzię ki którym
An gel Sy stem jest ła two trans por to wal -
ny, co da je moż li wość wy ko rzy sty wa nia
go w róż nych ce lach te ra peu tycz nych dla
wie lu spe cja li za cji.

Pod su mo wa nie

Sta rze ją ca się skóra tra ci ela stycz ność,
ma ob ni żo ną zdol ność do za trzy my wa nia
wil go ci, za wie ra mniej sze stę że nie kwa su
hia lu ro no we go i – co naj waż niej sze – ma
ob ni żo ny po ziom ko la ge nu. Sto so wa nie te -
ra pii PRP umoż li wia na tu ral ną po pra wę ko -
lo ry tu, ela stycz no ści i te kstu ry skóry po przez
sty mu lo wa nie wzro stu włókien ko la ge nu
oraz po pra wę ukrwie nia ob sza ru in iek cji.

Te ra pia PRP nie jest pa na ceum na sta -
rość, ale ba zu je na na u ko wej wie dzy i in no -
wa cyj nych tech no lo giach me dy cy ny re ge ne -
ra cyj nej. Jej sku tecz ność kli nicz na, po par ta
zo sta ła w ostat nich la tach wie lo ma bar dzo
po zy tyw ny mi do świad cze nia mi prak ty ków
me dy cy ny este tycz nej w Pol sce i na świe cie.
Prze pro wa dzo na pod nadzo rem wy kwa li fi -
ko wa ne go per so ne lu me dycz ne go da je
spek ta ku lar ny efekt odmła dza ją cy. Do dat ko -

wym atu tem jest moż li wość za sto so wa nia li -
po fi lin gu, czy li wy peł nie nia zmar szczek wła -
sną tkan ką tłu szczo wą, w po łą cze niu z oso -
czem bo ga to płyt ko wym. Li po fi ling z PRP
gwa ran tu je trwal sze wy peł nie nie bruzd
i zmar szczek niż w przy pad ku stan dar do wych
re sor bo wal nych wy peł nia czy. Li po fi ling
zmar szczek wła sną tkan ką tłu szczo wą, w po -
łą cze niu z oso czem bo ga to płyt ko wym oraz
jed no cze sny za bieg me zo te ra pii, rów nież
z oso cza bo ga to płyt ko we go da je bar dzo do -
bre efek ty. Głę bo kie zmar szcz ki i bru zdy są
wy peł nio ne, skóra jest bar dziej na pię ta i gład -
ka w do ty ku, dzię ki cze mu twarz wy glą da na
młod szą o kil ka lat. Bo ga to płyt ko wy kon cen -
trat PRP, ak ty wu ją cy me cha ni zmy na praw cze
pod ką tem po pra wy ja ko ści skóry, mo że być
wy ko rzy sty wa ny przy za bie gach na twarz
w ce lu pod kre śle nia ko ści po licz ko wych,
przy wróce nia utra co nej ob ję to ści twa rzy.

Naj lep sze za bie gi an ti-aging ba zu ją ce na
po ten cja le wła sne go orga ni zmu przy wrócą
skórze twa rzy mło dzień czy wy gląd i w na tu -
ral ny spo sób pod kre ślą jej in dy wi du al ne ry sy.
Stwo rzą har mo nię i sy me trię w wy glą dzie
bez efek tu prze ry so wa nia, bez efek tu ma ski,
bez sztucz no ści i ko niecz no ści tłu ma cze nia
się z wła sne go wy glą du. Pri mum non no ce re.
Pri mum pre ven tio...




