
Υαλουρονικό οξύ και 
θεραπείες πλήρωσης με 
αυτόλογα εμφυτεύματα

Μαρία  Καρδάση



Το 1934 ο Κάρλ Μάγιερ απομόνωσε 

από το υαλώδες υγρό του βόειου 

οφθαλμού μια άγνωστη μέχρι τότε μη 

θεϊκή γλυκοζαμινογλυκάνη και την 

ονόμασε hyaluronan.

Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως 

υαλουρονικό οξύ.



Το Υαλουρονικό οξύ είναι μια 

μη θεϊκή γλυκοζαμινογλυκάνη

υψηλού μοριακού βάρους. 

Σε φυσική κατάσταση ζυγίζει 

1,2 – 1,5 εκατομμύρια Daltons.



Συντίθεται από τους ινοβλάστες, τα αιμοπετάλια και τα 

κερατινοκύτταρα, αφού διεγερθούν από αυξητικούς 

παράγοντες και κυτοκίνες.



Αποτελεί σημαντικό 

συστατικό της θεμέλιας 

ουσίας του συνδετικού 

ιστού.



Μόριο ιδιαίτερα υδρόφιλο. 

Μπορεί να συγκρατήσει έως και 

1000 φορές το βάρος του σε 

ποσότητα νερού, γι’ αυτό και 

θεωρείται βασικός ρυθμιστής της 

υγρασίας του δέρματος. 



Παρεμβαίνει στον 

πολλαπλασιασμό και τη 

μετανάστευση των κυττάρων.



Υψηλές συγκεντρώσεις υαλουρονικού οξέως 

παρατηρούνται κυρίως στους υπό ανάπτυξη 

ή υπό αναγέννηση ιστούς.



Το 50% του υαλουρονικού οξέως του οργανισμού 

βρίσκεται στο δέρμα, σε όλο τον εξωκυττάριο χώρο και 

στο συνδετικό ιστό.



Έχει ευεργετικά 

αποτελέσματα στην 

επούλωση τραυμάτων 

και σημαντική 

αντιφλεγμονώδη  επίπτωση 

τόσο στην χρόνια, όσο και 

στην οξεία φλεγμονή. 



Οι ρόλοι του στη φλεγμονή είναι ποικίλοι: αλληλεπιδρά με 

πολλούς μεσολαβητές ΙL1β, TNFa, ΙL8.



Έχει παρατηρηθεί ότι υπό την επίδραση παραγόντων  

φλεγμονής τα κύτταρα συνθέτουν  υαλουρονικό οξύ, λόγω 

της δυνατότητας προσκόλλησης των λεμφοκυττάρων που 

προσφέρει, αλλά και των αντιοξειδωτικών του ιδιοτήτων 

έναντι των ελευθέρων ριζών. 



Καθημερινά το 1/3 της 

ποσότητας του 

υαλουρονικού οξέος  χάνεται 

και αναπληρώνεται. 

Μετά τα 35-40 χρόνια όμως 

μειώνεται η ποσότητά του.



Για τη σχέση του υαλουρονικού οξέος 

με το γήρας έχουν διατυπωθεί 2 

θεωρίες. Η αρχική θεωρεί ότι η 

σύνθεσή του μειώνεται με την πάροδο 

της ηλικίας και η νεώτερη ότι υπάρχει 

αλλαγή στην τοπογραφία της 

παραγωγής του.



Τα επίπεδα του υαλουρονικού οξέος αυξάνονται 

στις κατώτερες στιβάδες της επιδερμίδας, ενώ οι 

ανώτερες παρουσιάζουν σταθερή μείωση.

Ως αποτέλεσμα της πτώσης των επιπέδων του στις 

ανώτερες στοιβάδες έχουμε τη σταδιακή γήρανση.



Όταν μειώνεται η παραγωγή υαλουρονικού οξέως

▪ Το δέρμα γίνεται πιο λεπτό

▪ Μειώνεται ο όγκος των χειλέων

▪ Παρατηρείται απώλεια όγκου περιοφθαλμικά και 

στις παρειές

▪ Έχουμε πτώση του ακρορυνίου &

▪ Δημιουργία ρυτίδων



Το βασικό χαρακτηριστικό της 

γηρασμένης επιδερμίδας είναι 

η έλλειψη ελαστικότητας. 



Στόχος της αντιγήρανσης είναι 

η αύξηση των επιπέδων του 

υαλουρονικού οξέος κατά την 

ενήλικο ζωή. 



Τα εργαστήρια της βιοτεχνολογίας καλλυντικών 

ουσιών και συμπληρωμάτων διατροφής 

χρειάστηκαν αρκετές 10ετίες από το 1934 που 

πρώτο προσδιορίστηκε η χημική του σύνθεση, 

μέχρι να αρχίσει να χρησιμοποιείται στην 

κοσμετολογία, αρχικά ως ενέσιμο υλικό μόνο του 

ή σε συνδυασμό με άλλες ουσίες ή ως συστατικό 

κρεμών.



Το δέρμα, όπως είναι γνωστό, είναι το 

μεγαλύτερο σε έκταση όργανο του σώματος 

και το πλέον εκτεθειμένο σε αντίξοους για 

την ακεραιότητά του παράγοντες.



Είναι γνωστό ότι λόγω της έκθεσής του στη UV 

ακτινοβολία χάνει ευκολότερα από τους άλλους 

ιστούς τα επιθυμητά επίπεδα υαλουρονικού οξέως. 

Έχει δε παρατηρηθεί η μειωμένη δυνατότητα 

σύνθεσής του για αρκετές ώρες μετά την έκθεση.



Η βιοτεχνολογία παρασκεύασε fillers 
σταυροσυνδεδεμένου υαλουρονικού οξέως με 

μεγάλη αντοχή στο χρόνο τα οποία σήμερα 
χρησιμοποιούμε ως υλικά πλήρωσης για τις 

ανάγκες του προσώπου και του σώματος 



Περιοχές που μπορούμε να «διορθώσουμε» με το Υαλουρονικό
οξύ

✓ Μεσόφρυο
✓ περιοφθαλμική

περιοχή
✓ Ζυγωματικά
✓ Ρινοπαρειακές

αύλακες
✓ Ρυτίδες καπνιστή
✓ Ρυτίδες πικρίας
✓ Αύξηση χειλέων
✓ Ουλές ακμής



Το ενέσιμο Υαλουρονικό Οξύ :

• Διάρκεια αποτελέσματος 12 μήνες

• Εγκεκριμένο από τους πιο αυστηρούς Διεθνείς 
Οργανισμούς Υγείας

• πολύ τακτικά περιέχει λιδοκαΐνη που κάνει τη 
θεραπεία ανώδυνη 

• Προσφέρει ένα απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα

• Διατίθεται πλήρης σειρά προϊόντων για τη ατομική 
ανάγκη κάθε προσώπου



ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΕΙΛΙΩΝ 
με Υαλουρονικό οξύ



ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΡΙΝΟΠΑΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΛΑΚΕΣ

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ



ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –
ΣΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ



ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –
ΣΤΑ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΑ



Συνδυασμός  Θεραπειών

Ο συνδυασμός Βοτουλινικής τοξίνης , 

Υαλουρονικού οξέως και νημάτων 
ολοκληρώνει το ενέσιμο lifting.

Το πρώτο ακινητοποιεί τους μύες που 
προκαλούν τη ρυτίδωση 

Το δεύτερο αυξάνει τον όγκο που έχει χαθεί

Και το τρίτο ανορθώνει και αποκαθιστά το 
περίγραμμα του προσώπου.



Πολλοί ασθενείς μας όλο και πιο τακτικά αναζητούν 

μεθόδους αποκατάστασης της νεανικότητας του 

προσώπου με βιοδιεγερτικές ιδιότητες προς τους 

ιστούς και όχι με προϊόντα βιοτεχνολογίας.



Η χρήση των αιμοπεταλίων κερδίζει έδαφος διότι 

είναι απλή και γρήγορη διαδικασία.

Μια αιμοληψία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, 

χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό. 



Οι συνθήκες αντισηψίας, οι οποίες απαιτούνται, μιας 

και θα δημιουργήσουμε το δικό μας αυτόλογο

εμφύτευμα ή υλικό μεσοθεραπείας είναι  επίσης 

εύκολο να τηρηθούν στο ιατρείο.



Τα αιμοπετάλια εκτός από τη δημιουργία ινικής, η οποία  

μας δίνει τη δυνατότητα της χρησιμοποίησής τους ως 

εμφύτευμα, είναι  πλούσια σε αυξητικούς παράγοντες με 

αγγειογενετικό, αλλά και διεγερτικό προς τον ινοβλάστη

χαρακτήρα.



Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σαν filler όσο και 

σαν μεσοθεραπεία, αλλά και με πολλές άλλες 

συνδυαστικές μεθόδους  με ετερόλογα εμφυτεύματα, 

με peelings με δερμοαπόξεση, με laser με needling, με 

νήματα κλπ.



Από τη χρήση αυτόλογων εμφυτευμάτων 

αλλά και ετερόλογων, είναι σκόπιμο να 

εξαιρούνται ασθενείς με βαριές 

κολλαγονώσεις.  



Πρώτος χρησιμοποίησε  το PRP σαν μέθοδο ο 
M. Ferrari το 1987 κατά τη διάρκεια μιας 
επέμβασης ανοικτής καρδιάς.

Η μέθοδος στη συνέχεια διαδόθηκε εξ αιτίας της 
συμβατότητάς της με τον ανθρώπινο οργανισμό 
και ως εκ τούτου της ασφάλειας που παρέχει σε 
ασθενή και ιατρό.



- Πολλές μελέτες απέδειξαν την περιεκτικότητα των 

αιμοπεταλίων σε αυξητικούς παράγοντες και κυτοκίνες, ουσίες 

μεγάλης σπουδαιότητας για τη μετεπεμβατική απώλεια αίματος 

και τον έλεγχό της φλεγμονής ιδιαίτερης σπουδαιότητας έχουν 

αποδειχθεί ακόμα και στην οστεογένεση. 



Είναι πλέον ευρύτερα γνωστό ότι τα αιμοπετάλια εκκρίνουν 

πρωτεΐνες υπεύθυνες για την προσέλκυση μακροφάγων, 

μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων και οστεοβλαστών, χρήσιμων 

στην απομάκρυνση των νεκρών ιστών και στην επιτάχυνση της 

ιστικής αναγέννησης και επούλωσης.



Τα διεγερμένα αιμοπετάλια εκκρίνουν:

❑ Συγκολλητικές γλυκοπρωτεΐνες

❑ Αυξητικούς παράγοντες



Μετά την έγχυση του PRP στους ιστούς οι 

αιμοπεταλιακές πρωτεΐνες και οι αυξητικοί παράγοντες  

αλληλεπιδρούν:

❑ Ινοβλάστες

❑ Ενδοθυλιακά κύτταρα

❑ Οστεβλάστες



Οι Γλυκοπρωτεΐνες και οι Αυξητικοί παράγοντες δεσμεύονται 

στους κυτταρικούς υποδοχείς και εγείρουν:

❑ Αγγειογένεση

❑ Κυτταρική διαίρεση

❑ Παραγωγή πρωτεϊνών της θεμέλιας ουσίας 



Τι είναι  Α- PRP;

Το αυτόλογο – PRP είναι η συμπύκνωση των 

αιμοπεταλίων σε ένα μικρό όγκο πλάσματος.

Έχει προσμετρηθεί σε 1.000.000 αιμοπετάλια ανά 

mm3 ή 2-6 φορές περισσότερα από τη 

φυσιολογική περιεκτικότητα της ανάλογης 

ποσότητας ορού σε ΡΗ 6,5 – 6,7



Η μέθοδος έχει επίσης ονομαστεί:

❑ Αυτόλογη αιμοπεταλιακή γέλη

❑ PRGF (πλάσμα πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες)

❑ Αυτόλογη αιμοπεταλιακή συμπύκνωση

Το PRP αποτελεί τη συμπύκνωση επτά βασικών πρωτεϊνικών
αυξητικών παραγόντων οι οποίοι εκκρίνονται από το 
αιμοπετάλιο για την έναρξη της επουλωτικής διαδικασίας

Εμπεριέχει επίσης συγκολλητίνες – φιμπρίνη – φιμπρονεκτίνη
και βιτρονεκτίνη.



Που χρησιμοποιείται το PRP;

❑ Αποκατάσταση μαλακών μορίων 

(Face skin rejuvenation)

❑ Αποκατάσταση οστικών βλαβών

(bone graft  healing)



Πως ;;;;

❑ Νεοκολλαγονογένεση

❑ Σύνθεση εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας

❑ Διέγερση ινοβλαστών

❑ Νεοαγγειογένεση



Αυξητικοί  Παράγοντες

Είναι πρωτεΐνες οι οποίες δεσμεύονται από τους 

ειδικούς υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης που 

προάγουν την κυτταρική διαίρεση και διαφοροποίηση 

καθώς και τη διάρκεια της κυτταρικής ζωής.  



Μερικοί αυξητικοί παράγοντες που επιταχύνουν τους 

επουλωτικούς μηχανισμούς.

PDGF aa
PDGF bb
PDGF ab

Platelet derived GFs Activated
Thrombocytes

TGF – alpha
TGF – beta

Transforming GFs Activated 
Thrombocytes

IGF – I
IGF – II

Insulin-like GFs Activated Thrombocytes

EGF Epidermal GFs Activated Thrombocytes

VEGF Vascular endothelial GFs Leucocytes and 
endothelial cells 



Βασικές ιδιότητες των αιμοπεταλιακών αυξητικών 

παραγόντων 

PDGF
❑ Χημιοτακτική έλξη μεσεγχυματικών ενδοθυλιακών

κυττάρων 

❑ Διαφοροποίηση ινοβλαστών

❑ Προαγωγή της σύνθεσης της εξωκυττάριας

θεμέλιας ουσίας



ΤGF
❑ Αύξηση των κυτταρικών 
μιτώσεων

❑ Αύξηση της σύνθεσης του 
κολλαγόνου

❑ Διέγερση της σύνθεσης του 
DNA

❑ Προαγωγή του κυτταρικού 
αναδιπλασιασμού

VEGF
❑ Νεοαγγειογένεση



ΕGF

❑ Ρύθμιση του κυτταρικού αναδιαπλασιασμού

και της κυτταρικής διαφοροποίησης

ΙGF 1 & 2

❑ Διέγερση του κυτταρικού αναδιπλασιασμού 

και της κυτταρικής διαφοροποίησης 



Προσέλκυση των απαραίτητων για επούλωση 

κυττάρων στην περιοχή της βλάβης

❑ Κυτταρικός πολλαπλασιασμός

❑ Διαφοροποίηση των κυττάρων σε  μορφή ανάλογη 

με τον ιστό επούλωσης

Φιλοσοφία της μεθόδου και 
μηχανισμός δράσης PRP



- Η αποκοκκίωση των α-κοκκίων των αιμοπεταλίων 

απελευθερώνει τους εμπεριεχόμενους αυξητικούς 

παράγοντες

- Οι αυξητικοί παράγοντες δεσμεύονται στους 

κυτταρικούς υποδοχείς και έλκονται στην προς 

αποκατάσταση περιοχή.

- Έναρξη παραγωγής κολλαγόνου και κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού 

❑ Χημειοτακτική έλξη μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων.

- Παραγωγή εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας

❑ Επιτάχυνση της φυσιολογικής επουλωτικής 

διαδικασίας



Το PRP δεν περιέχει βλαστοκύτταρα έχει 

διατυπωθεί όμως η άποψη ότι επιδρά στα 

επιχώρια, τα οποία υπερδιεγειρόμενα μετά την 

έγχυση των αυξητικών παραγόντων οδηγούνται σε 

αναδιπλασιασμό μαζί με όλα τα υπόλοιπα 

μεσεγχυματικά κύτταρα. 



Platelets activation

3.  Χημειοτακτική προσέλκυση 
μακροφάγων και 
βλαστοκυττάρων

2.  Απελευθέρωση αυξητικών 
παραγόντων από 
λευκοκύτταρα και 
θρομβοκύτταρα

1.  Δημιουργία της ινικής
4.  Πολλαπλασιασμός 

βλαστοκυττάρων και μίτωση

5. Διαφοροποίηση
βλαστοκυττάρων



Με τη βοήθεια διαλύματος χλωριούχου 

ασβεστίου ενεργοποιούμε και 

συμπυκνώνουμε το P.R.P., ώστε να το 

χρησιμοποιήσουμε ως μεσοθεραπεία ως 

filler ή για να εμβαπτίσουμε τα νήματά μας.



❑ Χρησιμοποιώ το PRP αρχικά ως filler, στη  

συνέχεια εμβαπτίζοντας τα νήματά και τέλος  

σαν μεσοθεραπεία.

❑ Επαναλαμβάνω τη θεραπεία ανά μήνα  

για τρείς μήνες και στη συνέχεια μια φορά το  

εξάμηνο.



Συνήθως υπάρχει ερυθρότητα και ήπιο οίδημα για 3-4 

ημέρες. 

Με τη χρήση τοπικής θεραπείας εξαλείφεται ή και 

προλαμβάνεται σε πολλές περιπτώσεις. 






