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medycyna estetyczna

Czynniki wzrostu i komórki macierzyste 
w regeneracji skóry – zasadność stosowania
Concentrated Growth Factors (CGF)

Me to da za pro po no wa na przez Sac co
w 2006 ro ku[1] umoż li wia uzy ska nie za rów -
no SC, jak i czyn ni ków wzro stu (GF ang.
Growth Fac tors) w for mie CGF (ang. Con -
cen tra ted Growth Fac tors)[2]. W me to dzie
tej po bra na krew żyl na pod da wa na jest
pro ce du rze wi ro wa nia z pręd ko ścią 2400-
3000 rpm w cią gu 14 mi nut w tzw. Se pa -
ra to rze Ko mór ko wym, który – dzię ki pre -
cy zyj nie utrzy my wa nym pa ra me trom oraz
wła ści wo ściom an ty sta tycz nym i an ty ma -
gne tycz nym – po zwa la na za cho wa nie
w for mie ak tyw nej więk szo ści SC i czyn ni -
ków wzro stu. Tym spo so bem otrzy my wa -
ne są kon cen traty licz nych czyn ni ków wzro -
stu oraz ko mór ki ma cie rzy ste wy zna ko wa -
ne an ty ge nem po wierzch nio wym CD34
(CD34+). Jest on cha rak te ry stycz ny dla
ko mórek ma cie rzy stych szpi ku ko st ne go
i ko mórek pro ge ni to ro wych[3]. Ko mór ki
CD34+ są obe cne tyl ko w okre ślo nym

ob sza rze uzy ski wa ne go pre pa ra tu – po -
mię dzy war stwą zło żo ną głów nie z ery tro -
cy tów a war stwą oso cza bo ga to płyt ko we -
go. Za le tą tej me to dy se pa ra cji jest moż li -
wość wy ko rzy sta nia za rów no CD34+,
oso cza bo ga to płyt ko we go, jak i ubo go płyt -
ko we go. Otrzy ma ne na tu ral ne, sy ner gi -
stycz nie dzia ła ją ce skła dni ki orga ni zmu
czło wie ka wspo ma ga ją pro ce sy re ge ne ra -
cyj ne skóry.

Ko mór ki CD34+ w szpi ku ko st nym
zdro wych, do ro słych osób sta no wią oko ło
1-3% ko mórek, na to miast we krwi ob wo -
do wej sta no wią do 0,06% cał ko wi tej licz by
ko mórek i ich licz ba ma le je wraz z wie -
kiem[4]. Dzię ki me to dzie CGF uzy sku je się
pre pa rat za wie ra ją cy jed no cze śnie ko mór ki
CD34+ i czyn ni ki wzro stu w skon cen tro -
wa nej ilo ści ok. 16-krot nie więk szej niż we
krwi ob wo do wej. Ko mór ki te wy ka zu ją
zdol ność prze kształ ca nia się w do wol ne

Wieloaspektowa efektywność komórek macierzystych (SC ang. stem
cells) i nowe możliwości techniczne pozyskiwania SC stworzyły
podstawy do zastosowania ich w procesach regeneracji skóry. Najmniej
skomplikowanym sposobem otrzymywania komórek macierzystych jest
ich pozyskiwanie z krwi obwodowej.

prof. dr hab. n. med. Halina Car
Zakład Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Halina Car
Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik Zakładu: p.o. prof. dr hab. n. med. Halina Car


	048 CGF_CAR
	049 reklama CGF_AESTHETICA_druk
	050 CGF_CAR
	051 CGF_CAR
	052 CGF_CAR

