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medycyna estetyczna

Linerase – nowy atelokolagen do
biorewitalizacji skóry

War to kie ro wać się przede wszy st kim
tym, czy pro dukt ma wszy st kie wy ma ga ne
cer ty fi ka ty i czy fir ma dys try bu u ją ca go jest
w sta nie przed sta wić prze pro wa dzo ne
i udo ku men to wa ne ba da nia kli nicz ne, które
po twier dza ją sku tecz ność i bez pie czeń stwo
pro po no wa nych roz wią zań w za kre sie me -
dy cy ny este tycz nej.

Czym jest ko la gen?

Ko la gen jest sze ro ko roz po wszech nio -
nym w prze my śle far ma ceu tycz nym, ko -
sme ty ce i me dy cy nie este tycz nej ze wną trz -
ko mór ko wym biał kiem zwie rzę cym sta no -
wią cym głów ny bu du lec skóry wła ści wej.
Sta no wi nie mal 1/3 cał ko wi tej ma sy biał ka
w orga ni zmie ludz kim. Naj czę ściej wy stę -
pu ją cym ty pem ko la ge nu w tkan kach ssa -
ków jest ko la gen ty pu I. Łącz nie zo sta ło 

zi den ty fi ko wa nych 29 róż nych ty pów ko la -
ge nu, które na tu ral nie wy stę pu ją w ma cie -
rzy ze wną trz ko mór ko wej (ECM), ale
w znacz nie mniej szej ilo ści. Wspól ną ce chą
ko la ge nów jest ich wy jąt ko wo re gu lar na
bu do wa w kształ cie po trój nej spi ra li (su per -
he li sy). Ami no kwa sy, które je bu du ją to
głów nie: pro li na, gli cy na, hy dro ksy pro li na,
hy dro ksy li zy na[1].

Typ I ko la ge nu jest wszech o bec ny
w orga ni zmach zwie rząt. Jest rów nież naj -
le piej scha rak te ry zo wa ny. Je go do sko na ła
bio kom pa ty bil ność w po łą cze niu z ta ki mi
wła ści wo ścia mi bio lo gicz ny mi jak bio de gra -
dal ność oraz sła be wła ści wo ści an ty ge no we
spra wia ją, że jest to do sko na ła ma cierz do
za sto so wań bio me dycz nych. Alo ge ni czy ny
i kse no ge nicz ny ko la gen sto so wa ny jest
m.in. w opa trun kach do le cze nia opa rzeń
i ran oraz ja ko no śnik w le kach. Ru szto wa -
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nie z ko la ge nu ty pu I sta no wi do sko na łą
ma try cę dla pro li fe ra cji, mi gra cji oraz róż ni -
co wa nia się ko mórek.

Ko la gen to naj waż niej sze włók no pod -
po ro we skóry, które spra wia, że jest ona
gład ka, na pię ta i od po wie dnio na wil żo na.
Ko la gen, bę dąc głów nym skła dni kiem ECM,
jest klu czo wym biał kiem dla skóry, od po -
wie dzial nym za jej ela stycz ność i wy trzy ma -
łość. Moż na po rów nać go do ru szto wa nia.
U mło dych osób ta ka pod po ra jest trwa ła
i moc na, jed nak wraz z upły wem cza su sta -
je się co raz słab sza i mniej sta bil na. Dzie je
się tak dla te go, że po 25. ro ku ży cia roz po -
czy na się nie od wra cal ny i nie u chron ny pro -
ces stop nio we go za ni ka nia ko la ge nu, po le -
ga ją cy na zmniej sza niu je go pro duk cji,
a zwięk sza niu de gra da cji. W ten spo sób zo -
sta je za chwia na rów no wa ga ko la ge no wa
w orga ni zmie czło wie ka, gdyż wię cej ko la -

ge nu ule ga zni szcze niu, niż orga nizm jest
w sta nie odbu do wać[2].

Do mi nu ją ca for mą ko la ge nu w skórze
czło wie ka jest ko la gen ty pu I (80-90%).
Sta no wi on włók ni stą pod po rę skóry. Dru -
gim z ko lei jest ko la gen ty pu III (do 15%),
który opla ta włók na ko la ge nu ty pu I, od po -
wia da za ich pra wi dło we uło że nie i sprę ży -
stość skóry. Ko la gen ty pu III prze wa ża
w skórze pło du, no wo rod ka oraz tkan ce
bli zno wa tej. W skórze czło wie ka wy stę pu ją
po za tym śla do we ilo ści in nych ko la ge nów:
V, VI, VII, VI II, XII, XIII, XIV i XVI, co ilu -
stru je po niż sza ta be la.

Ko la gen syn te ty zo wa ny jest w fi bro bla -
stach, a w je go skład wcho dzą tyl ko ami no -
kwa sy en do gen ne. Roz kła da ny jest zaś na
dro dze en zy ma tycz nej przez me ty lo pro te i -
na zy ma cie rzy ze wną trz ko mór ko wej
(MMP). Bio rą w tym udział głów nie MMP6



i MMP9, które de gra du ją wią za nia mię dzy
gli cy ną a izo leu cy ną lub leu cy ną. Po wsta łe
w ten spo sób frag men ty cię te są z ko lei na
pep ty dy i ami no kwa sy przez en zy my pro te -
o li tycz ne. Ko la gen mo że rów nież ule gać
de gra da cji przez ko mór ki żer ne na dro dze
fa go ty to zy[3].

Z wie kiem w skórze spa da tem po syn -
te zy ko la ge nu, a je go włók na ule ga ją ścień -
cze niu. Uwa ża się, że tra ci my 1,5% ko la ge -
nu rocz nie. Zmia nie ule ga rów nież sto su -
nek ilo ścio wy ko la ge nu ty pu I do ko la ge nu
ty pu III. Bar dzo du ży wpływ na de gra da cję
ko la ge nu ma pro mie nio wa nie UV, które
zwięk sza ak tyw ność MMP w skórze. En zy -
my te sta ją się rów nież bar dziej ak tyw ne
wraz z wie kiem. Pierw szym ob ja wem te go
pro ce su, po ja wia ją cym się ok. 30. ro ku ży -
cia, są wi docz ne na skórze zmar szcz ki,
które po wsta ją w wy ni ku za pa da nia się
wierzch niej war stwy skóry ja ko efekt ubyt -
ku ma try cy ko la ge no wej. W ko lej nych eta -
pach zmar szcz ki po głę bia ją się, a skóra sta je
się cień sza i bar dziej wiot ka. 

Pre pa ra ty ko la ge no we wy ko rzy sty -
wa ne w me dy cy nie este tycz nej

Me dy cy na este tycz na już od wie lu lat
wy ko rzy stu je ko la gen w róż nych po sta ciach.
W la tach 80. ubie głe go wie ku po ja wi ły się na
ryn ku pierw sze wy peł nia cze ko la ge no we.
Wy peł nia cze te by ły cał ko wi cie bio de gra do -
wal ne, ale efekt ich dzia ła nia nie był zbyt dłu -
gi, wy łą cza jąc pre pa rat Ar te fill, który za wie rał
ko la gen by dlę cy po łą czo ny z po li me ta kry la -
nem me ty lu (wy peł niacz nie wchła nia ny)[4].
Jed nak głów ną ich wa dą by ły licz ne dzia ła nia
nie po żą da ne, zwła szcza re ak cje aler gicz ne
ty pu opóźnio ne go. Dla te go przed każ dym
po da niem te go ro dza ju wy peł nia cza wy ko -
ny wa no dwu krot nie test skór ny w kie run ku
aler gii. Ist nia ło rów nież ry zy ko prze nie sie nia
wi ru sów al bo prio nów w przy pad ku al lo ge -
nicz nych lub kse no ge nicz nych pre pa ra tów
ko la ge no wych. 

Chcąc zmniej szyć im mu no ge nicz ność
pre pa ra tów, wpro wa dzo no ko la gen ho do -
wa ny przy po mo cy ludz kich fi bro bla stów
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Skóra, nerki

Kości, skóra, ścięgna

Komórki śródbłonka, skóra, oczy,
serce

Skóra, ścięgna

–

�1[XIV]3

–

�1[XII]3

FACIT

FACIT

MACIT

FACIT

XVI

XIV

XIII

XII

Skóra, mózg, serce, nerki
�1[VIII]3,
�2[VIII]3,

�1[VIII]2 �2[VIII]
Układ sieciowyVIII

Skóra, pęcherz moczowy�1(VII)2�2(VII)Włókna 
zakotwiczoneVII

V

Kości, chrząstki, rogówka, skóra�1(VI)�2(VI)�3(VI),
�1(VI)�2(VI)�4(VI)Układ sieciowy

I

VI

Rozmieszczenie/występowanieSkładTyp

Skóra, kości, ścięgna, więzadła�1[I]2 �2[I] 

Skóra, naczynia krwionośne, jelita�1[III]3

Kości, skóra, rogówka, łożysko
�1(V)3,

�1(V)2�2(V),
�1(V)�2(V)�3(V)

Struktura

Włókna

WłóknaIII

Włókna

Tab. 1. Typy kolagenów występujących w skórze.
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(pre pa ra ty Co smo derm, Co smo plast). Ze
wzglę du na bio zgod ność biał ka nie trze ba
by ło wy ko ny wać te stów na aler gię. Spo ty -
ka no wy peł nia cze al lo ge nicz ne po zy ski wa -
ne z tka nek osób zmar łych (pre pa rat Cy -
me ra, Fa scian). W pro ce sie lio fi li za cji eli mi -
no wa no u nich kom po nen ty ko mór ko we,
po zo sta wia jąc ko la gen, la mi ni nę, ela sty nę
i pro te o gli ka ny. Ko lej nym eta pem roz wo ju
by ły ko la ge ny uzy ski wa ne z ho dow li ludz -
kich fi bro bla stów (Iso la gen). Wa da mi by ły
skom pli ko wa na pro ce du ra oraz wy so ki
koszt pro duk cji w po rów na niu z in ny mi wy -
peł nia cza mi[2].

Spo śród now szych wy peł nia czy kse no -
ge nicz nych naj mniej aler gi zu ją cym i nie wy -
ma ga ją cym te stów aler gicz nych był pre pa rat
Evo len ce, za wie ra ją cy oczy szczo ny ate lo ko -
la gen ze ścię gien wie przo wych usie cio wa ny
D-ry bo zą. Dzię ki usie cio wa niu uzy ska no
dłuż sze utrzy my wa nie się efek tu, bez zwięk -
sze nia ry zy ka dzia łań nie po żą da nych[5].

Czym jest ate lo ko la gen?

Pierw sze in for ma cje na te mat ate lo ko la -
ge nu po cho dzą z 1974 ro ku. Ate lo ko la gen
jest to prze two rzo ny zwie rzę cy ko la gen ty pu
I, w którym, na sku tek tra wie nia pe psy ną,
usu nię to te lo pep ty dy od po wie dzial ne za je -
go im mu no gen ność. Po do kład nym oczy -
szcze niu jest bio kom pa ty bil nym i nie im mu -
no gen nym bio ma te ria łem o sze ro kim za kre -
sie za sto so wań.

Ko la gen bio syn te zo wa ny jest w 4 eta pach:
1. I-II – eta py we wnątrz ko mór ko we
2. III-IV – eta py ze wną trz ko mór ko we

W eta pie I, we wnątrz ko mór ko wym, na -
stę pu je syn te za na re ti ku lum śród pla zma -
tycz nym szor st kim. To wów czas no tu je się
po wsta nie pierw szych łań cu chów al fa-ko la -
ge nu, czy li pre pro ko la ge nu, zbu do wa ne go
z se kwen cji pep ty dów sy gna ło wych.

Na stęp nym eta pem jest po tran sla cyj na
obrób ka we wnątrz re ti ku lum. To wła śnie
wte dy na stę pu je usu nię cie pep ty du sy gna ło -
we go (przez pep ty da zę sy gna ło wą). Zmie nia
to pre pro ko la ge no wą po stać łań cu chów al fa
w struk tu rę pro ko la ge nu. Na stęp nie za cho -
dzi hy dro ksy la cja reszt pro li ny i li zy ny przy
udzia le jo nów Fe2+, kwa su askor bi no we go,
tle nu i al fa-ke to glu ta ra nu.

Oprócz re ak cji hy dro ksy la cji za cho dzi
tak że pro ces utwo rze nia sta bil nej po trój nej
he li sy, który wy ma ga gli ko zy la cji. Da lej na stę -
pu je two rze nie wią zań di siarcz ko wych mię -
dzy i we wnątrz łań cu cho wych w ce lu pra wi -
dło we go do pa so wa nia do sie bie łań cu chów
al fa przed ufor mo wa niem po trój nej he li sy.
Po ufor mo wa niu su per he li sy pro ko la gen jest
trans por to wa ny do apa ra tu Gol gie go, gdzie
za cho dzi osta tecz na O-gli ko zy la cja, po czym
czą stecz ki pro ko la ge nu są pa ko wa ne do pę -
che rzy ków trans por to wych i trans por to wa -
ne po za ko mór kę.

Po wsta ła w II fa zie syn te zy ko la ge nu po -
trój na he li sa ma dłu gość 300 nm i śre dni cę
1,5 nm. Na obu koń cach struk tu ry znaj du ją
się te lo pep ty dy od po wie dzial ne za im mu no -
gen ność biał ka.

W eta pie III, odby wa ją cym się już ze -
wną trz ko mór ko wo, za cho dzi pro ces obrób -
ki po za ko mór ko wej. Pod czas se kre cji pro ko -
la ge nu, N- i C-koń co we pro pep ty dy są usu -
wa ne przez pep ty da zy pro ko la ge no we
z utwo rze niem tro po ko la ge nu. No wo
utwo rzo na czą stecz ka tro po ko la ge nu ma
struk tu rę po trój nej, ści śle upa ko wa nej he li sy,
o sko ku tyl ko 0,3 nm w po rów na niu ze sko -
kiem 0,36 nm, ty po wym dla in nych bia łek.
Czą stecz ka sa ma agre gu je, two rząc włókien -
ka. Każ dy tro po ko la gen aso cju je rów no le gle,
oto czo ny wko ło czte re ma in ny mi tro po ko la -
ge na mi, two rząc ko la ge no we włókien ko,
które ra zem two rzą włók na ko la ge nu.

W ostat nim, IV, eta pie na stę pu je doj rze -
wa nie ko la ge nu. We wnątrz- i mię dzy czą -
stecz ko we usie cio wa nie tro po ko la ge nu two -
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rzy się z cza sem, co po wo du je po wol ne doj -
rze wa nie ko la ge nu. Pod wpły wem oksy da zy
li zy no wej two rzą się al de hy dy li zy ny i hy dro -
ksy li zy ny, po mię dzy który mi mo że wy stę po -
wać po przecz ne usie cio wa ne, które nada je
doj rza łe mu ko la ge no wi część je go si ły roz -
cią ga nia. Two rzy się ono po wo li, ale w spo -
sób cią gły pod czas ca łe go ży cia, w wy ni ku
cze go ko la gen za czy na tra cić część swo jej
ela stycz no ści – jest to wi docz ny efekt sta rze -
nia[2].

Ate lo ko la gen wy ka zu je dzia ła nia opie ra -
ją ce się o:
• cał ko wi tą bio de gra do wal ność,
• brak od po wie dzi im mu no lo gicz nej i re -

ak cji za pal nej (nie im mu no gen ny),
• bio kom pa ty bil ność,
• bez pie czeń stwo (ba da nia kli nicz ne).

Po do kład nym oczy szcze niu jest bio -
kom pa ty bil nym i nie im mu no gen nym bio ma -
te ria łem o sze ro kim za kre sie za sto so wań.
Ma łą im mu no gen ność oczy szczo ne go biał ka
po twier dzi ły ba da nia prze pro wa dzo ne na
705 pa cjen tach, którym wszcze pio no im -
plant zbu do wa ny z ate lo ko la ge nu[6]. Re ak cję
aler gicz ną stwier dzo no za le dwie u 3,8%,
a lo kal ną re ak cję za pal ną u 2,3% ba da nych.
Jed ną z cen nych wła ści wo ści ate lo ko la ge nu
jest sta ły stan sku pie nia w 37°C i płyn ny
w 4°C. Pro ce sem su sze nia te go bio ma te ria -
łu moż na w ta ki spo sób ste ro wać, aby w za -
leż no ści od prze zna cze nia otrzy my wać go
w po żą da nej po sta ci[7]. Naj czę ściej wy ko rzy -
sty wa ny mi for ma mi ate lo ko la ge nu są roz -
twór wod ny, żel, pro szek, włók na, bło na,
film, rur ka, mi ni pel let oraz gąb ka. Roz twór
wod ny ate lo ko la ge nu oraz mi ni pel let zna la -
zły za sto so wa nie ja ko sy ste my do star cza nia
le ków (Drug De li ve ry Sy stem – DDS). Po sta -
ci gąb ki i że lu wy ko rzy sty wa ne są w in ży nie -
rii tkan ko wej[6,8,9]. Bło nę, film, rur kę oraz
włók na za sto so wa no m.in. w ma te ria łach
wspo ma ga ją cych go je nie ran oraz w two rze -
niu sztucz nych na czyń krwio no śnych[7].

Ate lo ko la gen – me cha nizm dzia ła nia
i za sto so wa nie prak tycz ne w me dy cy -
nie este tycz nej

Me cha nizm pre pa ra tu Li ne ra se opie ra
się na dzia ła niu:
• ate lo ko la ge nu ty pu I, który ule ga hy dro li -

zie do tri pep ty dów i ami no kwa sów je -
szcze przed je go apli ka cją, dzię ki cze mu
nie aler gi zu je. Bez pie czeń stwo za pew nia
rów nież oczy szcze nie ate lo ko la ge nu
z za koń czeń te lo pep ty do wych, które
od po wia da ją za im mu no gen ność;

• po wsta łe w wy ni ku hy dro li zy tri pep ty dy
ce chu ją się wy so ką bio ak tyw no ścią,
w wy ni ku cze go do cho dzi do ak ty wa cji
czyn ni ków wzro stu i na mna ża nia no -
wych fi bro bla stów;

• bio pep ty dy są rów nież in hi bi to ra mi me -
ta lo pre te i na zy, dzię ki cze mu za ha mo wa -
ny jest pro ces ni szcze nia ko la ge nu.

Li ne ra se to lio fi li zo wa ny koń ski ko la gen
ty pu I, który jest po zy ski wa ny i oczy szcza ny
bez uży cia en zy mów pro te o li tycz nych, co
zna czą co wpły wa na je go ja kość (brak de gra -
da cji struk tur biał ko wych).

Dzię ki tej opa ten to wa nej me to dzie
otrzy my wa nia nie mu si być on sta bi li zo wa ny
po przez pro ces sie cio wa nia. Dzię ki te mu za -
cho wu je bar dzo wy so ką bio ak tyw ność. Za -
wie si nę przy go to wu je się tuż przed za bie -
giem, do da jąc 5 ml so li fi zjo lo gicz nej do fiol -
ki za wie ra ją cej 100 mg ko la ge nu. De li kat nie
mie sza się przez 1-3 mi nu ty. Sa ma tech ni ka
za bie gu ate lo ko la ge nem jest ma ło in wa zyj na,
przy po mi na tra dy cyj ną me zo te ra pię. In iek cje
są wy ko ny wa ne co 1,5-2 cm igłą o śre dni cy
30 G i dłu go ści 4-12 mm bez po śre dnio do
skóry wła ści wej. Pod czas wkłu cia nie po da je
się wię cej niż 0,05-0,1 ml pre pa ra tu na
punkt. Więk sza ilość lub zmniej sze nie od stę -
pu po mię dzy wkłu cia mi mo że skut ko wać
zwięk sze niem ry zy ka dzia łań nie po żą da nych
o oko ło 20%, nie po pra wia jąc sku tecz no ści
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za bie gu. Za zwy czaj 1 fiol ka pre pa ra tu 5 ml
wy ko rzy sty wa na jest na ob szar twa rzy, szyi,
de kol tu lub grzbie to wej po wierzch ni dło ni.
Prze ciw wska za niami do za bie gu są sta ny za -
pal ne w miej scu pla no wa ne go za bie gu, czyn -
ne in fek cje bak te ryj ne, wi ru so we, grzy bi cze,
cho ro ba no wo two ro wa, cho ro by au to im -
mu no lo gicz ne, cią ża, lak ta cja, ak tyw na in fek -
cja Her pes, uczu le nie na ate lo ko la gen za war -
ty w pre pa ra cie, za bu rze nia psy chicz ne.

Re a su mu jąc, pod czas za bie gu Li ne ra se
apli ku je się ko la gen ty pu I, które go w skórze
pra wi dło wy po ziom po wi nien utrzy my wać
się w wy so ko ści 80%. Ten typ ko la ge nu od -
po wie dzial ny jest za włók ni stą pod po rę
skóry. W wy ni ku za cho dzą cych w skórze po
po da niu pre pa ra tu z ate lo ko la ge nem Li ne ra -
se prze mian two rzy się ko la gen ty pu III,
które go pra wi dło wy po ziom w skórze po wi -
nien wy no sić ok. 20%. Ten ro dzaj ko la ge nu
opla ta ko la gen ty pu I, od po wia da jąc za je go
uło że nie i sprę ży stość. Efek tem dzia ła nia Li -
ne ra se jest bio re wi ta li za cja skóry i tkan ki
łącz nej. Po za jej odbu do wą i re ge ne ra cją,
dzię ki opty ma li za cji wa run ków do sty mu la cji
no we go ko la ge nu, do cho dzi do ne o an gio ge -
ne zy. Wi docz nym efek tem jest uję dr nie nie

i po pra wa struk tu ry skóry, spły ce nie blizn,
szyb sze go je nie ran.

Pre pa rat Li ne ra se jest wy ro bem me dycz -
nym III kla sy CE. Peł na te ra pia obej mu je 4 za -
bie gi wy ko ny wa ne co 2 ty go dnie. Dla utrzy ma -
nia efek tu moż na wy ko nać 1 za bieg co 60 dni.

Moż li we re ak cje skóry po po da niu pre -
pa ra tu:
• lek ki obrzęk, za czer wie nie nie, swę dze nie

i nie wiel ka bo le sność miej sca pod da ne go
za bie go wi – mo gą one utrzy my wać się
od kil ku go dzin do ma ksy mal nie 7 dni,

• za si nie nia w miej scu wkłuć,
• stwar dnie nia i guz ki w miej scu po da nia

pre pa ra tu,
• prze bar wie nia lub odbar wie nia w miej -

scu in iek cji.

Ba da nia kli nicz ne po twier dza ją ce
sku tecz ność ate lo ko la ge nu

Ist nie je ob szer na bi blio gra fia po twier dza -
ją ca sty mu lu ją ce dzia ła nie ate lo ko la ge nu na
tkan ki. Naj wię cej ba dań prze pro wa dzo no
w orto pe dii, gdzie ate lo ko la gen od naj du je
swo je za sto so wa nie ja ko sub stan cja wspo -
ma ga ją ca i istot nie przy spie sza ją ca go je nie

Ryc. 1. Wzrost procentowy naturalnej syntezy kolagenu u pacjentów po 24 i 48 godzinach
od iniekcji kolagenu heterologicznego.
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na wet du żych ubyt ków ko st no-chrzę st nych.
Chrzą st ki sta wo we ma ją bar dzo ogra ni -

czo ną zdol ność do sa mo od no wy. Uni wer sy -
tet Me dycz ny w To kio prze pro wa dził ba da -
nia na u ko we, gdzie gru pą ba da ną by ły króli ki
ze znacz ny mi uszko dze nia mi chrzę st ny mi.
Po za im plan to wa niu w uszko dzo ne miej sca
ko la ge nu i oce nie hi sto lo gicz nej efek tów po
3, 6, 12 i 24 ty go dniach wnio ski tych ba dań
by ły jed no znacz ne – ko la gen zwięk sza moż -
li wo ści re ge ne ra cyj ne chrzą stek. Po da ny do -
dat ko wo w jed nej z grup ba da nych FGF-2
zdol no ści te na si lał[10].

Ko la gen ma za sto so wa nie tak że w le cze -
niu ran. Ba da nia prze pro wa dzo ne na szczu -
rach uka zu ją, że po da nie w uszko dzo ną skórę
ko mórek tkan ki tłu szczo wej po chod nych ko -
mórek zrę bu z ma cie rzą z ate lo ko la ge nem
jest bar dzo efek tyw ną me to dą i przy spie sza
go je nie ran. Le cze nie przy spie sza ło ziar ni no -
wa nie tkan ki i two rze nie no wych ka pi lar[11].

Ate lo ko la gen był wy ko rzy sty wa ny w ba -
da niach ja ko no śnik dla me zen chy mal nych
ko mórek ma cie rzy stych (MSC) w te ra pii le -
cze nia zwy ro dnie nia krąż ka mię dzy krę go we -
go. Wy ko rzy sta ny ate lo ko la gen w po sta ci że -
lu spraw dził się ja ko waż ny no śnik prze -
szcze pia nych MSC, umoż li wia jąc pro li fe ra -
cję, róż ni co wa nie MSC[12].

Ate lo ko la gen zo stał wy ko rzy sta ny rów nież
ja ko no śnik dla ho dow li chon dro cy tów w ba -
da niach nad na pra wą ubyt ków chrzą st ki sta -

wo wej za po mo cą prze szcze pu chon dro cy -
tów. Wy ni ki su ge ru ją, iż prze szczep al lo ge nicz -
nych ho dow li chon dro cy tów na no śni ku że lu
ate lo ko la ge nu oko st nej był sku tecz niej szy i da -
wał sta bil niej sze efek ty w na pra wie ubyt ków
chrzą st ki sta wo wej w po rów na niu do gru py
ba da nej le czo nej chon dro cy ta mi ho do wa ny mi
w za wie si nie bez ate lo ko la ge nu. Wy ka za no, iż
in te rak cje prze szcze pia ne go ko la ge nu na po -
wierzch ni fil mu po liu re ta nu z fi bro bla sta mi
mo gą być znacz nie zwięk szo ne po przez po li -
me ry za cję po wierzch ni prze szcze pu z ty pem
I ate lo ko la ge nu. Wią za nie i pro li fe ra cja fi bro bla -
stów z prze szcze pem ate lo ko la ge nu ty pu
I zna czą co się zwięk szy ły, przy pu szczal nie po -
przez utrzy ma nie for my ate lo ko la ge nu[13].

Do dat ko wym atu tem ate lo ko la ge nu jest
pro sto ta w przy go to wy wa niu kom ple ksów
te ra peu tyk/ate lo ko la gen oraz moż li wość
wpro wa dza nia te ra peu ty ku do orga ni zmu
lo kal nie bądź sy ste mo wo w za leż no ści od
stę że nia ate lo ko la ge nu.

Ze bra ne do nie sie nia wska zu ją na to, że
jest to na ten mo ment je dy ny no śnik, który
mo że być wy ko rzy sty wa ny in vi vo bez żad -
ne go ry zy ka i moż na z nim wią zać du że
nadzie je w te ra pii ge no wej[14].

Ba da nia prze pro wa dzone na gru pie 321
pa cjen tów (317 ko biet oraz 4 męż czyzn
w wie ku 35-65) przez prof. A. Cor bo wska -
zu ją na sze reg ko rzy st nych efek tów po da wa -
nia ate lo ko la ge nu:

Ryc. 2. Zastosowanie atelokoageu w terpapii blizn: A – przed podaniem preparatu 
B – po podaniu preparatu.
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• w 303 przy pad kach uzy ska no zde cy do -
wa ne roz ja śnie nie skóry,

• w 314 przy pad kach uzy ska no po pra wę
za gę szcze nia skóry,

• w 319 przy pad kach uzy ska no po pra wę
te kstu ry skóry,

• w 299 przy pad kach uzy ska no zwięk sze -
nie na wil że nia skóry.

We dług po wyż sze go sche ma tu wzrost
po zio mu no wo syn te ty zo wa ne go ko la ge nu
w ko mór kach za le ży od stę że nia he te ro lo -
gicz ne go ko la ge nu sto so wa ne go w wa run -
kach in vi tro[13].

Pod su mo wa nie

Ba da nia ma ją ce po ka zać dzia ła nie ate lo -
ko la ge nu po po da niu go w za bie gach me dy -
cy ny este tycz nej nadal trwa ją. Do nie sie nia są
bar dzo obie cu ją ce. Do ty czy to zwła szcza le -
cze nia róż ne go ro dza ju blizn: za rów no za ni -
ko wych, jak i po o pe ra cyj nych (Ryc. 2 A i B).

Rów nie do bre wy ni ki uzy sku je się po za -

bie gach wy ko ny wa nych na trud nych do ko -
rek cji ob sza rach, ta kich jak szy ja (Ryc. 3 A i B).

Na pod sta wie wła snych do świad czeń
ob ser wu ję, że wszy scy pa cjen ci, u których
zo sta ła wy ko na na se ria 4 za bie gów ate lo ko -
la gnem Li ne ra se za u wa ży li po pra wę na pię -
cia, ja ko ści i te kstu ry skóry oraz spły ce nie
zmar szczek. U więk szo ści osób ko rzy st na
zmia na by ła wi docz na już po dru gim za bie gu
z czte ro za bie go wej se rii, a efekt na ra stał po
ko lej nych se sjach. Naj szyb sze efek ty by ły wi -
docz ne na ob sza rach, gdzie skóra jest cień -
sza,  zwła szcza na szyi i de kol cie.

Na pod sta wie ob ser wa cji, ale przede
wszy st kim za do wo le nia pa cjen tów, moż na
po wie dzieć, że jest to sku tecz ny za bieg bio -
re wi ta li zu ją cy skórę. Nie zwy kle istot ne jest
to, że mi mo po da wa nia ob ce go ga tun ko wo
biał ka (ate lo ko la ge nu) ry zy ko aler gii jest bar -
dzo ni skie, a pro fil bez pie czeń stwa pre pa ra -
tu wy so ki.

Za bie gi me dy cy ny este tycz nej opie ra ją ce
swo je dzia ła nie o in ten syw ną bio re wi ta li za -
cję i wspie ra ne pre pa ra ta mi o jak naj więk -

Ryc. 3. Porównenie efektów zastosowania atelokolagenu w zabiegu rewitalizacji szyi:
A – przed zabiegiem, B – po zabiegu. 
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szym stop niu bio zgod no ści po win ny od gry -
wać klu czo wą ro lę w pro fi lak ty ce prze ciw -
sta rze nio wej. Sty mu la cja pro duk cji ko la ge nu,
tak istot na w przy pad ku pro fi lak ty ki an ty-
aging, jest naj bar dziej efek tyw na do mo men -
tu, kie dy wła ści wie funk cjo nu je układ hor mo -
nal ny. Do ty czy to zwła szcza ko biet,
u których po wej ściu w okres me no pau zal ny
mo że gwał tow nie ob ni żyć się po ziom hor -
mo nów, a tym sa mym za ha mo wać na tu ral na
sty mu la cja pro duk cji te go skła dni ka. Stąd za -
bie gi bio re wi ta li za cji po win no się wy ko ny -
wać już od 30 ro ku ży cia lub na wet wcze -
śniej, zwła szcza u osób pa lą cych, na ra żo nych
na stres i UV. Jest to pew ne go ro dza ju in we -
sty cja w przy szłość: młod sza skóra ma więk -
sze moż li wo ści re ge ne ra cji i „wy pro du ku je”
wię cej ko la ge nu. 
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