
S
kó ra wraz z wie kiem tra ci swo ją ela stycz ność, a na jej

po wierzch ni po ja wia ją się zmarszcz ki. To ne ga tyw ne

i nie po żą da ne zja wi sko ma bez po śred ni zwią zek

z utra tą kwa su hia lu ro no we go oraz ob ni żo ną ak tyw no -

ścią fi bro bla stów i spad kiem ilo ści pro du ko wa nych

przez nie bia łek – ko la ge nu i ela sty ny. Ce lem znacz nej

czę ści za bie gów me dy cy ny es te tycz nej jest po pra wa wy glą -

du i sta nu skó ry – jej re wi ta li za cja, wy gła dze nie, uzy ska nie

jed no li te go ko lo ry tu, po pra wa ela stycz no ści, struk tu ry, na -

pię cia i gę sto ści. Sku tecz nie mo że my to osią gnąć je dy nie

po przez sty mu la cję fi bro bla stów. 

Oso cze bo ga to płyt ko we (ang. PRP – Pla te let Rich Pla -

sma), okre śla ne cza sa mi mia nem „wam pi rze go li ftin gu”, jest

ostat ni mi la ty co raz czę ściej wy ko rzy sty wa ne w me dy cy nie

es te tycz nej. Po sia da bo wiem udo wod nio ne wła ści wo ści

ko rzyst nej bio sty mu la cji fi bro bla stów do pro duk cji no -

wych włó kien ko la ge no wych i ela sty ny oraz two rze nia

sie ci no wych na czyń krwio no śnych w skó rze.

Oso cze
Krew sta no wi za wie si nę ele men tów ko mór ko wych (mor fo -

tycz nych) w roz two rze, któ ry na zy wa my oso czem. Naj waż -

niej sze ele men ty ko mór ko we krwi to krwin ki czer wo ne (ery -

tro cy ty), krwin ki bia łe (leu ko cy ty) oraz płyt ki krwi (trom bo cy -

ty).

Oso cze, czy li ina czej pla zma, sta no wi ok. 55% ob ję to ści

krwi. Jest to nic in ne go jak wod ny roz twór (ok. 90% wo dy)

bia łek, ami no kwa sów, elek tro li tów, cu krów, wi ta min, tłusz -

czów i wie lu in nych sub stan cji, prze waż nie o nie wiel kiej ma -

sie czą stecz ko wej.

Tak jak czer wo ne krwin ki do star cza ją wszyst kim ko mór kom

na sze go cia ła tlen, tak oso cze do star cza wszyst kim ko mór -

Krew, jej składniki oraz produkty krwiopochodne wykorzystywane są
w medycynie od wielu lat. Proces pozyskiwania osocza bogatego w płytki krwi
i opracowanie metod jego wykorzystania w medycynie estetycznej otworzyło
przed nami zupełnie nowe możliwości skutecznej rewitalizacji skóry,
profilaktyki jej starzenia się oraz hamowania wypadania włosów. 
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kom na sze go cia ła nie zbęd ne skład ni ki od żyw cze i usu wa

z nich pro duk ty prze mia ny ma te rii. 

Oso cze do ce lów me dycz nych i dia gno stycz nych uzy sku je

się po przez wi ro wa nie peł nej krwi przed jej skrzep nię ciem.

Po sia da nie co in ne wła ści wo ści niż su ro wi ca krwi, któ rą uzy -

sku je się tak że po przez od wi ro wa nie krwi, ale już skrzep nię -

tej. Su ro wi ca krwi nie za wie ra pły tek krwi, po nie waż pod czas

krzep nię cia sta ją się one czę ścią skrze pu. 

Płyt ki krwi
Płyt ki krwi, czy li trom bo cy ty, to naj mniej sze ko mór ki krwi.

Ma ją kształt pła skie go dys ku i śred ni cę 3-4 µm. Są po zba -

wio ne ją der ko mór ko wych, a ich licz ba u zdro wych osób wy -

no si 150-450 tyś w 1 mm3.

Trom bo cy ty sta no wią tyl ko ok. 0,4% wszyst kich ele men tów

mor fo tycz nych krwi, ale ich ro la w na szym or ga ni zmie jest

nie do prze ce nie nia. Bio rą m.in. czyn ny udział w wie lu waż -

nych pro ce sach – krzep nię cia krwi, roz pusz cza nia

skrze pów (fi bry no li zy) oraz uszczel nia nia uszko dzo -

nych na czyń krwio no śnych. Co wię cej, ich we wnętrz ne

ziar ni sto ści są miej scem ma ga zy no wa nia wie lu sub -

stan cji bio lo gicz nie czyn nych. Na le żą do nich m.in. tzw.

płyt ko we czyn ni ki wzro stu, od po wie dzial ne za sty mu -

la cję pro ce sów re ge ne ra cji, go je nia i od bu do wy

uszko dzo nych tka nek. 

Płyt ko we czyn ni ki wzro stu
Płyt ko we czyn ni ki wzro stu to biał ka, któ re są skła do wa ne

i uwal nia ne z we wnątrz płyt ko wych ziar ni sto ści na ze wnątrz

pły tek. Na le żą do nich: płyt ko wy czyn nik wzro stu (PDGF),

trans for mu ją cy czyn nik wzro stu (TGF), czyn nik wzro stu

śród błon ka na czyń (VEGF), na skór ko wy czyn nik wzro stu

(EGF), in su li no po dob ny czyn nik wzro stu (IGF) oraz czyn nik

wzro stu fi bro bla stów (FGF).

Udo wod nio no, że czyn ni ki wzro stu uwal nia ne z pły tek krwi

przy śpie sza ją dzie le nie, roz wój i róż ni co wa nie się ko mó -

rek, sty mu lu ją ko mór ki ma cie rzy ste oraz fi bro bla sty. Po -

bu dza ją two rze nie ko la ge nu i ma cie rzy mię dzy ko mór ko -

wej. Wpły wa ją ko rzyst nie na ja kość po łą czeń mię dzy ko mór -

ko wych oraz na two rze nie no wych na czyń krwio no śnych

i po pra wę mi kro krą że nia w tkan kach. Czyn ni ki wzro stu za -

war te w trom bo cy tach ini cju ją za tem i przy śpie sza ją pro -

ce sy re ge ne ra cji i od bu do wy tka nek, pro mu jąc go je nie się

i na tu ral ne, ozdro wień cze me cha ni zmy na sze go or ga ni zmu. 

Głów nym ce lem sto so wa nia oso cza bo ga to płyt ko we -

go w me dy cy nie es te tycz nej jest do star cze nie do dat -

ko wej por cji za gęsz czo nych czyn ni ków wzro stu po -

cho dzą cych z pły tek do miejsc, któ re te go po trze bu ją

i któ re chce my pod dać prze bu do wie, re ge ne ra cji i od -

mło dze niu. W przy pad ku me dy cy ny es te tycz nej miej scem

tym jest oczy wi ście skó ra. 

KREW
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Oso cze bo ga to płyt ko we
Oso cze bo ga to płyt ko we (PRP) to pre pa rat krwio po chod ny,

otrzy my wa ny z krwi żyl nej pa cjen ta. Jest to kon cen trat wła -

snych pły tek krwi w sto sun ko wo nie wiel kiej ob ję to ści

oso cza. 

Oso cze bo ga to płyt ko we jest czymś wię cej niż tyl ko kon cen -

tra tem pły tek krwi i za war tych w nich płyt ko wych czyn ni ków

wzro stu. Za wie ra bo wiem w so bie rów nież wszyst kie

war to ścio we skład ni ki oso cza, w tym trzy waż ne,

z punk tu wi dze nia re ge ne ra cji tka nek, biał ka – fi bry nę,

fi bro nek ty na i vi tri nec ty nę. Są one od po wie dzial ne m.in.

za pra wi dło wą ad he zję (przy le ga nie) ko mó rek do sie bie,

a więc peł nią waż ną ro lę w pro ce sie go je nia się i od no wy

tka nek.

Im wię cej tym le piej
Uwa ża się, że mia nem oso cza bo ga to płyt ko we go po win ni -

śmy okre ślać tyl ko ta kie oso cze, w któ rym uzy ska no stę że -

nie trom bo cy tów na po zio mie mi ni mum 1 mln na mm3.

W prak ty ce ozna cza to, że stę że nie pły tek w oso czu bo ga -

to płyt ko wym po win no być min. 3-4 ra zy wyż sze w po rów na -

niu do war to ści po cząt ko wej (we krwi). 

Nie któ rzy twier dzą jed nak że, że za oso cze bo ga to płyt ko we

po win ni śmy uwa żać każ dy pre pa rat, w któ rym stę że nie

trom bo cy tów jest wyż sze od war to ści po cząt ko wej. Zde cy -

do wa na więk szość do stęp nych prac na uko wych opie ra się

jed nak na ba da niu sku tecz no ści dzia ła nia kon cen tra tów za -

wie ra ją cych trom bo cy ty w stę że niu min. 1 mln/mm3, lub wię -

cej. Mniej sze stę że nia pły tek krwi i – co za tym idzie – mniej -

sze stę że nia czyn ni ków wzro stu wy da ją się ce cho wać

znacz nie mniej szą sku tecz no ścią w po rów na niu

do pre pa ra tów bar dziej za gęsz czo nych. 

Tak na praw dę, w oce nie ja ko ści uzy ska ne go oso cza bo ga -

to płyt ko we go po win ni śmy brać pod uwa gę nie tyl ko stę że -

nie pły tek, ale przede wszyst kim czyn ni ków wzro stu. Oka zu -

je się bo wiem, że na wet oso cze bar dzo bo ga te w płyt ki krwi

mo że za wie rać sto sun ko wo ma łe stę że nia czyn ni ków wzro -

stu. Dzie je się tak w przy pad ku uszko dze nia pły tek, np.

wsku tek zbyt szyb kie go wi ro wa nia. Dla te go tak waż ne jest

sto so wa nie w prak ty ce wy łącz nie spraw dzo nych me tod. 

Wy so ka sku tecz ność 
Oso cze bo ga to płyt ko we jest zna ne i z po wo dze niem wy ko -

rzy sty wa ne w wie lu dzie dzi nach me dy cy ny od po nad 30 lat,

a je go sku tecz ność jest bar dzo do brze udo ku men to wa na. 

Więk szość do stęp nych prac na uko wych do ty czą cych oso -

cza po cho dzi z ta kich dzie dzin jak or to pe dia, me dy cy -

na spor to wa, chi rur gia re kon struk cyj na oraz sto ma to -

lo gia. W or to pe dii oso cze wy ko rzy stu je się po wszech nie

m.in. w ce lu przy spie sze nia na pra wy chrzą stek, re ge ne ra cji

ścię gien oraz sty mu la cji two rze nia się tkan ki kost nej. 

W ga bi ne cie
Przez dłu gi czas oso cze sto so wa no wy łącz nie w lecz nic twie

za mknię tym i by ło ono do stęp ne je dy nie dla pa cjen tów ho -

spi ta li zo wa nych. Po wo dem te go by ły trud no ści w je go po zy -

ska niu. Pro ces ten jed nak udo sko na lo no i znacz nie uprosz -

czo no. 

W chwi li obec nej oso cze mo że być sku tecz nie przy go to -

wy wa ne nie tyl ko w wa run kach szpi tal nych, ale i w wa -

run kach am bu la to ryj nych. Oczy wi ście jest to moż li we tyl -

ko przy speł nie niu okre ślo nych wy mo gów do ty czą cych ste -

ryl no ści oraz ja ko ści i po wta rzal no ści wy ko rzy sty wa nej me -

to dy. 

Do po zy ska nia oso cza bo ga to pły to we go wy ko rzy stu je się

naj czę ściej go to we ze sta wy. Po win ny one umoż li wiać uzy -

ska nie przy naj mniej 5 ml oso cza za wie ra ją ce go co naj mniej

1 mln trom bo cy tów w 1 mm3. Bar dzo waż ne jest rów nież to,

aby sto so wa na me to da umoż li wia ła uzy ska nie wy so kie go

stę że nia czyn ni ków wzro stu. 

Wszyst kie ele men ty sto so wa ne go ze sta wu, któ re sty ka ją się

z krwią i oso czem mu szą być ste ryl ne i nie pi ro gen ne.

War to tak że przy po mnieć, że z praw ne go punk tu wi dze nia,

oso cze bo ga to płyt ko we nie po win no być przy go to wy wa ne

przy uży ciu wy ro bów me dycz nych (np. pro bó wek) prze zna -

czo nych do dia gno sty ki in vi tro. 

Krok I – po bie ra my krew

Przy go to wa nie oso cza bo ga to płyt ko we go roz po czy na się

po bra niem krwi od pa cjen ta bez po śred nio przed za -

bie giem. Krew po bie ra się w spo sób ja ło wy, naj czę ściej

z ży ły koń czy ny gór nej. Pa cjent nie mu si być na czczo, a ca -

ła pro ce du ra przy po mi na pro ce du rę po bra nia krwi do ba -

dań. 

Ilość po bie ra nej krwi mo że być róż na i za le ży od ilo ści oso -

cza, któ re chce my otrzy mać oraz od sto so wa nej me to do lo -

gii je go za gęsz cza nia. Krew po bie ra się do pro bów ki (lub

pro bó wek) za wie ra ją cych an ty ko agu lant – po to, aby nie

do szło do skrzep nię cia krwi. 

Krok II – otrzy mu je my oso cze

Nie za leż nie od ro dza ju za sto so wa nej me to dy, ce lem pro ce -

du ry otrzy my wa nia oso cza bo ga to płyt ko we go jest za wsze

uzy ska nie w nim wyż szej licz by trom bo cy tów niż we

krwi peł nej pa cjen ta. W tym ce lu pro bów ki z krwią pod da -

je się se dy men ta cji gra wi ta cyj nej, czy li wi ro wa niu w wi rów ce.

Po zwa la to na od dzie le nie oso cza i pły tek krwi od znacz nie

cięż szych ele men tów mor fo tycz nych.

Pre pa rat pra wi dło wo po zy ska ne go oso cza bo ga to płyt ko we go

po zo sta je sta bil ny i ste ryl ny przez oko ło 8 go dzin, naj le piej jest

użyć go od ra zu. Oso cza nie moż na za mra żać, przed każ -

dym za bie giem trze ba je więc przy go to wy wać na no wo. 

Krok III – po da je my oso cze

Oso cze wstrzy ku je się do skó ry z za sto so wa niem tech ni ki



me zo te ra pii igło wej lub li nio wo, wzdłuż zmarsz czek i fał -

dów skó ry.

Tech ni ka me zo te ra pii igło wej po le ga na wstrzy ki wa niu pre -

pa ra tu oso cza bar dzo płyt ko, śród skór nie – w for mie mi kro -

de po zy tów. Wstrzy ki wa ne oso cze po win no do cie rać

do war stwy bro daw ko wa tej skó ry, gdyż tam znaj du ją się

me zen chy mal ne ko mór ki ma cie rzy ste oraz fi bro bla sty, któ re

pod da je my sty mu la cji. 

Oso cze mo że my wy ko rzy sty wać w róż nych oko li cach

cia ła – wszę dzie tam gdzie chce my uzy skać po pra wę ja ko -

ści, gę sto ści, od ży wie nia i od mło dze nie skó ry. Naj czę ściej

ob strzy ku je się twarz, szy ję, de kolt oraz grzbie ty rąk. Me to -

dą me zo te ra pii igło wej moż na rów nież ob strzy ki wać bli zny,

roz stę py oraz prze bar wie nia.

Oso cze bo ga to płyt ko we sto su je się rów nież w przy pad ku

ły sie nia, choć trze ba pa mię tać, że tech ni ka me zo te ra pii

skó ry owło sio nej gło wy jest nie co in na. Tu taj wy ko rzy stu je się

tzw. tech ni kę „nap pa ge”, po le ga ją ca na bar dzo po wierz -

chow nych na kłu ciach skó ry. Dzię ki te mu miesz ki wło sów są

le piej od ży wio ne i pro du ku ją zdrow sze i moc niej sze wło sy.

Me zo te ra pia z oso czem bo ga to płyt ko wym świet ne spraw -

dza się rów nież ja ko te ra pia uzu peł nia ją ca np. po za bie -

gach la se ro wych.

Me zo te ra pię na le ży wy ko ny wać w se rii – za le ca się wy -

ko na nie 3-4 za bie gów w od stę pach co 2 ty go dnie. W przy -

pad ku blizn, roz stę pów i utra ty wło sów mo że być po trzeb -

nych wię cej za bie gów. Licz bę za bie gów i od stę py cza so we

le karz usta li in dy wi du al nie w trak cie kon sul ta cji.

Oso cze bo ga to płyt ko we moż na tak że po da wać li nio wo,

tak jak wy peł niacz, wzdłuż zmarsz czek lub fał dów skó ry. 

Na to miast wy ko rzy sty wa nie oso cza bo ga to płyt ko we -

go w za bie gach me zo te ra pii bez i gło wej lub w po sta ci

ma sek nie wy da je się przy no sić do brych efek tów.

Bez pie czeń stwo 
Oso cze bo ga to płyt ko we to pre pa rat au to lo gicz ny (wła sny),

z czym wią że się je go ogrom na za le ta – je go sto so wa nie

nie nie sie ze so bą ry zy ka re ak cji uczu le nio wych, a za -

bieg jest cał ko wi cie bez piecz ny. Au to lo gicz ne oso cze jest

bo wiem w 100% bio kom pa ty bil ne i neu tral ne im mu no -

lo gicz nie. Po za bie gu me zo te ra pii lub po da nia oso cza li nio -

wo wzdłuż zmarsz czek mo gą po ja wić się miej sco we ob ja wy

zwią za ne z in iek cją, ta kie jak za czer wie nie nie, bo le sność,

czy de li kat ny obrzęk. Są to jed nak zja wi ska szyb ko prze mi -

ja ją ce.

Dla ko go za bieg?
Za bieg z wy ko rzy sta niem oso cza bo ga to płyt ko we go po le -

ca ny jest wszyst kim oso bom, któ re do strze ga ją u sie -

bie ozna ki sta rze nia się skó ry. War to się na nie go zde cy -

do wać szcze gól nie wte dy, gdy skó ra sta je się wiot ka, su cha,

zmę czo na i po zba wio na ela stycz no ści lub gdy po ja wia ją się

prze bar wie nia i zmarszcz ki. Du że ko rzy ści z oso cza bo ga to -

płyt ko we go od nio są tak że oso by, któ re skar żą się na utra tę

wło sów, roz stę py lub bli zny po trą dzi ko we.

Efek ty
Efek tem za sto so wa nia se rii za bie gów z wy ko rzy sta niem

oso cza bo ga to płyt ko we go jest po pra wa ela stycz no ści,

struk tu ry, na pię cia i gę sto ści skó ry, wy gła dze nie

zmarsz czek i fał dów oraz od mło dze nie i ujed no li ce nie

ko lo ry tu skó ry. Skó ra sta je się le piej ukrwio na, a pro ce sy

od no wy prze bie ga ją w niej znacz nie szyb ciej. W efek cie skó -

ra sta je się gład sza i wy raź nie młod sza. Wy gła dza ją się

drob ne zmarszcz ki, a twarz na bie ra bla sku. 

W przy pad ku le cze nia nad mier ne go wy pa da nia wło sów re -

ge ne ra cja i sty mu la cja ko mó rek skó ry po wo du je od rost

więk szej ilo ści i moc niej szych wło sów. Za bieg spraw -

dza się za rów no u ko biet jak rów nież u męż czyzn we wcze -

snej fa zie ły sie nia.

Prze ciw wska za nia
Cho ciaż za bieg w wy ko rzy sta niem oso cza bo ga to płyt ko we -

go jest bar dzo bez piecz ny, to jed nak ist nie ją pew ne prze ciw -

wska za nia mi do je go wy ko na nia. Na le żą do nich: cią ża, lak -

ta cja (kar mie nie pier sią), cho ro ba no wo two ro wa, ostre za ka -

że nia wi ru so we, za ka że nie wi ru sem HIV, prze wle kłe cho ro by

wą tro by, cho ro by au to im mu no lo gicz ne, sto so wa nie le ków

im mu no su pre syj nych, za bu rze nia krze pli wo ści krwi oraz

przyj mo wa nie le ków, któ re wy dłu ża ją czas krwa wie nia (le ki

prze ciw za krze po we).

Te ra pia re ge ne ra cyj na z wy ko rzy sta niem oso cza bo ga -

to płyt ko we go jest no wo cze sną, od mła dza ją cą skó rę

pro ce du rą prze ciw sta rze nio wą, któ ra po bu dza wła sne

za so by każ de go or ga ni zmu do od bu do wy i re wi ta li za -

cji skó ry. 
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