
O terapiach z wykorzystaniem 
peptydów biomimetycznych 
opowiada lekarz Iwona 
Radziejewska-Choma, która 
kieruje placówka medycyny 
estetycznej na Saskiej Kapie 
w Warszawie. Przyznaje, że 
początkowo nie byfa przekonana 
do kuracji peptydowych. -  
Przekonaty mnie efekty

Rynek estetyczny: - Pani 
doktor w ostatnim czasie po
pularność zyskują metody 
biostymulacyjne w tym pre
paraty wykorzystujące tzw. 
peptydy biomimetyczne. Co 
się kryje za tym pojęciem?

Iwona Radziejewska-Cho
ma: - Peptydy biomimetyczne 
działają podobnie do czynni
ków wzrostu w naszym organi
zmie. Wpływają na pewne re
ceptory w komórkach. Mogą 
pobudzać syntezę kolagenu 
w skórze, czy też np. stymu
lować cebulki włosowe. Są 
też peptydy, które zmniejszają 
ryzyko powstawania przebar- 
wień, wpływając na powsta
wanie barwnika w skórze -  
hamują tyrozynazę. Jest wiele 
rodzajów peptydów biomime
tycznych, które lekarze mogą 
wykorzystywać do osiągania 
określonych celów.

- Czy to jest substancja natu
ralnie występująca w organi
zmie?

- Nie. To jest rodzaj białka 
sztucznie wytwarzanego

peptydy biomimetyczne
w specjalistycznych laborato
riach. Ma ono działać podob
nie do czynników wzrostu.

- Jakie są zastosowania pre
paratów z peptydami?
- Preparaty peptydowe mają 
działanie biostymulacyjne 
i anti-aging. Często stosuje
my tego typu produkty np. 
do zabiegów u osób z pro
blemami z wypadaniem, czy 
osłabieniem kondycji włosów. 
Właściwie w takich wskaza
niach estetycznych, poza 
osoczem bogatoptytkowym, 
nie stosuję innych metod, 
niż tych opartych o peptydy 
biomimetyczne. Z moich do
świadczeń wynika, że dają 
najlepsze rezultaty. W ostat
nim czasie pojawił się prepa
rat, który łączy zalety kwasu 
hialuronowego i peptydów. 
Do tej pory największa kon
centracja substancji czynnej 
w terapii na włosy była ob
serwowana w okresie 1 -2 dni 
bezpośrednio po wykonaniu 
zabiegu metodą mezotera- 
pii. Innowacyjność nowego 
preparatu polega na tym, że 
peptydy biomimetyczne są 
umieszczone w kwasie hia- 
luronowym. Kwas wchłania 
się w czasie do około 2 tygo
dni. W tym okresie następuje 
systematyczne uwalnianie 
peptydów z preparatu. W ten 
sposób wydłuża się czas od
działywania substancji czyn
nej na cebulki włosowe. 
Przyznaję, że początkowo nie 
byłam przekonana do kuracji 
peptydowych. Jest to droższy

zabieg, niż np. osocze bo- 
gatoptytkowe, czy klasyczna 
mezoterapia skóry głowy. 
Jednak okazało się, że efek
ty terapii peptydowych były 
bardzo dobre. To przekonało 
mnie a także przyciągnęło 
pacjentów, którzy przychodzili 
zachęceni dobrymi rezultata
mi.

- Jakie są ograniczenia 
w stosowaniu peptytydów  
oraz o czym należy powie
dzieć pacjentowi, żeby nie 
był zaskoczony pozabiego- 
wymi dolegliwościami?

- Co ciekawe podczas kuracji 
peptydami pacjent nie powi
nien pić alkoholu, ponieważ 
może to wpłynąć negatywnie 
na rezultaty, może hamować 
działanie preparatu. Zresztą 
pacjenci, którzy decydują się 
na terapię podpisują oświad
czenie, że powstrzymają się 
od picia alkoholu. Preparaty 
z peptydami są stosunkowo 
aktywne. Skóra reaguje na 
ich podawanie. Najczęściej 
obserwujemy zaróżowienie, 
lekki odczyn zapalny, który 
zanika najczęściej po kilku 
godzinach, do 12 godzin. 
Trzeba o tym powiedzieć pa
cjentowi. Choćby z tego po
wodu przeciwwskazaniem do 
zabiegu są wszelkie stany za
palne skóry, które mogłyby się 
nasilić. Trzeba być ostrożnym 
także w przypadku stwierdze
nia jakiegoś stanu zapalnego 
u pacjenta. Bardzo zwracamy 
uwagę przed zabiegiem na

to, czy pacjent nie ma nawę: 
lekkiej infekcji, czy np. kataru 
Właściwie przeprowadzony 
wywiad lekarski jest bardz: 
ważny.

- Czy te zabiegi peptydowe 
na poprawę jakości włosów 
trzeba powtarzać?

- Trzeba pacjenta uprzedz:
0 sposobie działaniu pre
paratu. Pobudza on cebu- 
włosowe, ale jednocześn e 
przyspiesza wypadanie wło
sów, które są w schyłkowe 
fazie wzrostu -  fazie telogen_ 
Dlatego po pierwszym zabie
gu pacjent może mieć wra
żanie, że wypadanie się na
siliło. Po drugim zabiegu jest 
już widoczna zdecydowar: 
poprawa jakości włosa. Je:- 
grubszy, silniejszy. Co cieka
we poprawia się koloryt. Ma': 
która metoda ma taki skute- 
W przypadku terapii pepty- 
dowej zaobserwowaliśmy, ze 
odrasta mniej siwych włosów 
Pełna kuracja to 4 zabiegi, wy
konywane co dwa tygodnie 
Po dwóch, trzech miesiścac- 
od rozpoczęcia terapii moż
na zaobserwować zarówr: 
poprawę jakości włosów, ja-
1 ich wyraźne zagęszczenie 
Dla podtrzymania efektów 
wystarczy robić mniej więce 
jeden zabieg co trzy miesią
ce. Ukończyliśmy już duże 
takich terapii. Pacjenci są 
zadowoleni. Szczególnie cie
szą dobre wyniki u mężczyzr 
ponieważ często leczenie pa
nów jest trudniejsze.
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