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medycyna estetyczna

Współczesne metody leczenia łysienia 
– osocze bogatopłytkowe

Zabiegi te nie po le ga ją na do star cza niu
go to wych pro duk tów a ko rzy sta niu z tych
sub stan cji, które wpły wa ją na wzrost ak tyw -
no ści me ta bo licz nej ko mórek. Za sto so wa -
nie czyn ni ków bio sty mu lu ją cych ma na ce lu
odbu do wa nie au to gen nych skła dni ków
skóry. 

W obrę bie ły sie ją cej skóry gło wy po ta -
kim za bie gu do cho dzi do kon tro lo wa ne go
włók nie nia, a nie do bli zno wa ce nia. Głów -
nym skut kiem bio sty mu la cji jest ak ty wa cja
ana bo li zmu fi bro bla stów, ela sty ny i kwa su
hia lu ro no we go. Na stę pu je rów nież opty -
ma li za cja pa ra me trów fi zy ko che micz nych
ma cie rzy ko mór ko wej i przy wróce nie kon -
tro li nad pro ce sa mi re ge ne ra cyj ny mi na -
skór ka.

Na bio lo gicz ne pro ce sy za cho dzą ce
w ko mór kach w znacz ny spo sób wpły wa ją
cy to ki ny, czy li czyn ni ki wzro stu. Po wo du ją
one pro li fe ra cję ke ra ty no cy tów w mie szkach
wło so wych, co wpły wa na po pra wę ja ko ści
i funk cji wło sa. 

Po za bie gach z uży ciem oso cza bo ga to -
płyt ko we go do cho dzi do za ha mo wa nia pro -

ce su ły sie nia, po nie waż wy dłu ża się fa za
wzro stu wło sa (ana ge nu), a ogra ni cze niu
ule ga fa za wy pa da nia wło sa (ka ta ge nu).
Zwięk sza się tak że ukrwie nie skóry gło wy,
co wpły wa na po pra wę ży wot no ści mie -
szków wło so wych, a do dat ko wo – po wra ca
kon tro la nad pro ce sa mi re ge ne ra cyj ny mi na -
skór ka, cze go prze ja wem są wzmoc nio ne
wło sy.

De cy du jąc się na za bieg z uży ciem oso -
cza bo ga to płyt ko we go, war to wy brać ta ki,
który uzy sku je naj wyż sze stę że nie oso czo -
wych czyn ni ków wzro stu. Jed nym z za bie -
gów ofe ru ją cych ta ką moż li wość jest Ar th rex
An gel Sy stem, który wy ko rzy stu je kom pu te -
ro wo ste ro wa ny se pa ra tor ko mór ko wy.
Dzię ki te mu moż na otrzy mać naj wyż sze za -
gę szcze nie py tek krwi i co za tym idzie – naj -
wyż sze stę że nie cy to kin. 

Ar th rex An gel Sy stem po zwa la na przy -
go to wy wa nie pre pa ra tów PRP opra co wa -
nych dla kon kret ne go pa cjen ta. Ope ra tor
mo że wy bie rać roz ma i te stę że nia pły tek
krwi, leu ko cy tów (WBC) oraz ery tro cy tów
(RBC) i w ten spo sób do sto so wy wać te ra -
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pię PRP do in dy wi du al nych po trzeb pa -
cjen ta. Umoż li wia to opa ten to wa na tech -
no lo gia trzech czuj ni ków, która wy ko rzy -
stu je róż ni ce w ab sorp cji świa tła przez róż -
ne ty py ko mórek. Po za koń cze niu
dwu e ta po we go pro ce su wi ro wa nia, pod -
czas które go krew peł na jest au to ma tycz -
nie frak cjo no wa na na leu ko cy ty, oso cze
ubo go płyt ko we (PPP) oraz war stwę po śre -
dnią bo ga tą w płyt ki krwi i leu ko cy ty (ko żu -
szek leu ko cy tar no-płyt ko wy), po szcze gól -
ne fa zy są prze pu szcza ne przez czuj nik.
Po nie waż skła dni ki krwi róż nią się mię dzy
so bą cha rak te ry sty ką ab sorp cji świa tła,
czuj nik po zwa la nie tyl ko róż ni co wać po -
szcze gól ne fa zy, lecz tak że zbie rać roz ma i -
te pod frak cje w pre cy zyj ny i po wta rzal ny
spo sób. Ist nie je moż li wość mo dy fi ka cji
skła du pre pa ra tu PRP po przez zmia nę
usta wie nia wstęp ne go he ma to kry tu ze
wzglę du na nie rów no mier ne roz mie szcze -
nie skła dni ków ko żu szka leu ko cy tar no-
płyt ko we go w stre fie przej ścia we frak cję
wzbo ga co ną w ery tro cy ty. Ar th rex An gel
Sy stem mo że prze twa rzać ob ję to ści od 40
ml do 180 ml w jed nym cy klu. Po nie waż

ze staw An gel mo że być uży wa ny do trzech
ra zy z rzę du u te go sa me go pa cjen ta, za
po mo cą jed ne go ze sta wu moż na prze two -
rzyć ma ksy mal nie 540 ml krwi. 

Ar th rex An gel Sy stem po sia da in tu i cyj ny
in ter fejs użyt kow ni ka po zwa la ją cy ope ra to -
ro wi na przy go to wa nie od po wie dnie go pre -
pa ra tu PRP za jed nym wci śnię ciem przy ci -
sku. W prze ci wień stwie do in nych sy ste -
mów te go ty pu, w których wy stę pu je
ko niecz ność wy mia ny strzy ka wek lub od -
dzie le nia ko żu szka leu ko cy tar no-płyt ko we go
ma nu al nie, Ar th rex An gel Sy stem jest urzą -
dze niem w peł ni au to ma tycz nym. Po wpro -
wa dze niu prze twa rza nej ob ję to ści oraz po -
zio mu he ma to kry tu Ar th rex An gel Sy stem
przej mu je kon tro lę nad pro ce du rą. Użyt -
kow nik ma moż li wość za pi sa nia do 30 sper -
so na li zo wa nych pro to ko łów pro ce du ry,
które moż na ła two wczy tać po przez wci -
śnię cie przy ci sku. Wbu do wa ny al go rytm au -
to ma tycz nie do pa so wu je za rów no czas pra -
cy, jak i pręd kość wi ro wa nia do wa run ków
usta wie nia wstęp ne go, wy rę cza jąc ope ra to -
ra w prze pro wa dza niu skom pli ko wa nych
obli czeń. 

Po nie waż ze staw An gel do star cza ny
jest w po sta ci ste ryl nej i wstęp nie zmon to -
wa nej, pa cjent chro nio ny jest przed ry zy -
kiem zwią za nym ze ska że niem mi kro bio -
lo gicz nym, a ope ra tor przed ja kim kol wiek
kon tak tem z krwią pa cjen ta. Mon taż ze sta -
wu wy ma ga za le dwie kil ku nie skom pli ko -
wa nych czyn no ści. Po na peł nie niu ze sta -
wu krwią pa cjen ta za mknię ty cykl prze twa -
rza nia prze pro wa dza ny jest au to ma tycz nie.
Po szcze gól ne frak cje gro ma dzo ne są
w od dziel nych po je mni kach wy po sa żo -
nych w za wo ry ak ty wo wa ne strzy kaw ką
(ko mo ry PPP i RBC), mo gą też zo stać uży -
te bez po śre dnio (strzy kaw ka Lu er do
PRP). Da ne pa cjen ta z każ de go cy klu prze -
twa rza nia mo gą zo stać za pi sa ne w pa mię -
ci urzą dze nia. Na stęp nie moż na je ła twoRyc. 1. PRP Angel System.
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prze nieść na in ny no śnik, po nie waż Ar th -
rex An gel Sy stem po sia da złą cza USB
i LAN.

Za bie gi z oso czem bo ga to płyt ko wym
w przy pad ku le cze nia ły sie nia moż na sto so -
wać za rów no u ko biet, jak i u męż czyzn.
Po wta rza się je w od stę pach co 3-6 mie się -
cy, w za leż no ści od uzy ska nych efek tów.
Oso cze bo ga to płyt ko we mo że być rów -
nież sto so wa ne u pa cjen tów pod da ją cych
się za bie gom prze szcze pu wło sów. W tych
przy pad kach skróce niu ule ga czas go je nia,
a przy spie sze niu – okres wzro stu prze -
szcze pia nych wło sów.

Pod su mo wa nie

Za sto so wa nie oso cza bo ga to płyt ko we -
go w przy pad ku le cze nia ły sie nia ko biet
i męż czyzn to spraw dzo na i bez piecz na
me to da wal ki z tym scho rze niem. Czyn ni ki
wzro stu za war te w płyt kach krwi wpły wa ją
na za ha mo wa nie ły sie nia i po pra wę wy glą -
du wło sów.

Przed pod ję ciem de cy zji o le cze niu war -
to od ra zu wy brać się do le ka rza spe cja li sty,
który zaj mu je się tym pro ble mem. Pa cjen ci
czę sto tra fia ją to tzw. ga bi ne tów try cho lo -
gicz nych, w których nie za wsze pra cu ją oso -
by z od po wie dnim wy kształ ce niem. War to
rów nież za py tać, czy sto so wa ne pro duk ty
po sia da ją od po wie dnie cer ty fi ka ty. Naj le piej
nie próbo wać nie zna nych i nie po twier dzo -
nych me tod le cze nia ły sie nia. We dług opi nii
mo jej i mo ich pa cjen tów za bieg z wy ko rzy -
sta niem oso cza bo ga to płyt ko we go naj czę -
ściej przy no si bar dzo do bre re zul ta ty. Na le -
ży jed nak pod kre ślić, że nie za wsze i nie
u każ de go są one zgod ne z ocze ki wa nia mi.

Le cze nie ły sie nia za po mo cą za bie gu
An gel z wy ko rzy sta niem czyn ni ków wzro -
stu to przede wszy st kim bez piecz na me to -
da, której bez pie czeń stwo zo sta ło po -
twier dzo ne w licz nych ba da niach na u ko -
wych. Rów nież ba da nia kli nicz ne
po twier dzi ły ko rzy st ny wpływ oso cza bo -
ga to płyt ko we go na ko mór ki mie szka wło -
so we go.
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