
derma news 1

Zasady przygotowania autogennego przeszczepu 
tkanki tłuszczowej do zastosowań wolumetrycznych

materiały partnera

MEDYCYNA EstEtYCzNA          

Jedną z najbardziej skutecznych metod cofania efektów 
starzenia skóry i tkanki podskórnej, jaką dysponuje medy-
cyna anti-aging, jest augmentacja ubytków tkanki tłusz-
czowej autogennym przeszczepem. Ten zabieg to podwójna 
korzyść: efekt wolumetryczny dzięki wypełnieniu ubytków  
i bardzo silna stymulacja skóry do regeneracji, za którą od-
powiadają zawarte w tkance tłuszczowej multipotencjalne  
komórki macierzyste. Coraz większe kontrowersje tak medyczne 
jak i estetyczne budzi podawanie pacjentowi przez wiele lat 
dużych objętości wypełniaczy na bazie kwasu hialurono-
wego, które zawierają znaczne ilości czynnika sieciującego.  
Tymczasem augmentacja tkanką tłuszczową to procedura 
wykorzystująca autologiczny materiał biologiczny, co za 
tym idzie bezpieczna, bazująca na fizjologicznych proce-
sach naprawczych organizmu o całkowicie naturalnym 
rezultacie zabiegu. Tłuszcz to materiał obecny w wystar-
czającej ilości i pozwalający uzyskać efekt o wiele trwalszy 
niż ten, który dają produkty syntetyczne. Bogata w komórki 
macierzyste, czynniki stymulujące wzrost i hormony tkanka 
tłuszczowa posiada właściwości indukcji komórkowej w rejo-
nach poddawanych zabiegowi. Skóra w miejscach leczonych 
jest wyraźnie wygładzona i rozświetlona, i w tym wypadku 
uzasadnione jest stwierdzenie, że ulega rzeczywistemu  
odmłodzeniu.

Waskularyzacja i wgojenie zaimplantowanego przeszczepu  
i co za tym idzie długotrwałe utrzymanie się efektu zabiegu 
jest możliwe wyłącznie, jeśli podawany graft będzie składał się  
w przeważającej mierze z żywych adipocytów i pre-adipocytów. 
Miejsce, z którego pobierana jest tkanka, nie ma większego 
znaczenia(1)(2). Istotna jest natomiast właściwa technika po-
bierania i oczyszczania przeszczepu. Techniki maszynowe, 
zbyt duże podciśnienie, agresywne kaniule o ostrych  

krawędziach lub za małych otworach w dużym stopniu  
uszkadzająadipocyty(3)(4)(5)(6). Właściwe jest ręczne pobieranie 
przeszczepu, przy zastosowaniu niezbyt dużego podciśnienia 
w strzykawce, kaniulą o wielu gładko wykończonych otwo-
rach o średnicy nie mniejszej niż 1,2 mm.

Kolejnym istotnym krokiem jest oczyszczenie tkanki tłuszczo- 
wej z cytotoksycznej lidokainy, której stężenie oraz czas ekspo-
zycji wpływają istotnie na przeżywalność adipocytów(7). Trady-
cyjna metoda dekantacji wydaje się być dalece niewystarczają-
ca ze względu na dużą ilość roztworu Kleina pozostawianego 
w grafcie, przyczyniającym się do jego szybkiej resorpcji(8)(9). 
Odwirowywanie istotnie zmniejsza ilość roztworu, ale jeśli jest 
zbyt intensywne uszkadza komórki(9)(10). Najnowsze badania 
wskazują, że optymalną techniką oczyszczania przeszczepu 
jest naprzemienne płukanie i łagodne odwirowywanie(11)(12).  

Francuska firma AdipSculpt www.adipsculpt.com opraco-
wała i opatentowała technologię pobierania i przygotowy-
wania przeszczepu gwarantującą przeżywalność minimum 
80% przeszczepionej tkanki, co eliminuje konieczność po-
wtórnego zabiegu. Sprawdzona eksperymentalnie i klinicznie 
technologia obejmuje zestawy do pobierania i oczyszczania 
tkanki oraz wirówkę zaprogramowaną do ekstremalnie krót-
kiego jej odwirowywania z siłą odśrodkową poniżej progu 
uszkodzenia komórek. 

Przedstawicielem firmy AdipSculpt w Polsce jest Massmedi- 
ca S.A. https://massmedica.com/antiaging/adipsculpt/,  
oferująca szkolenia praktyczne z zastosowania metody 
AdipSculpt. 
Zgłoszenia przyjmowane są przez przedstawicieli Massmedi-
ca S.A. lub na adres mailowy estetyka@massmedica.com  

Kompleksowe odmłodzenie twarzy metodą Adipsculpt. 
Od lewej: stan przed zabiegiem, bezpośrednio po, po 4 miesiącach 
i po 9 miesiącach. zdjęcia dzięki uprzejmości dr Bożeny Jendrysik, 
Centrum Medyczne Venomed https://veno-med.pl/

Rewitalizacja piersi stan przed i bezpośrednio po zabiegu.
zdjęcia dzięki uprzejmości dr Magdy Potembskiej-Eberhardt,
Klinika Fammed http://femmed.pl/
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