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IŠNAUDOKITE RIEBALINIO AUDINIO
LĄSTELIŲ GALIMYBES

Remiantis šiuolaikinio mokslo pasiekimais, nustatyta, jog žmogaus
riebalinis audinys atlieka daug daugiau funkcijų nei energijos
atsargų kaupimas. Riebaliniame audinyje gausu įvairių kamieninių
ląstelių, kurių galima biologinė paskirtis – kai kurių audinių (odos,
kraujagyslių, kraujo ląstelių, kremzlinio audinio) regeneracija.
Svarbiausios riebalinio audinio ląstelės yra stromos vaskuliarinės
frakcijos (SVF) ląstelės. Pritaikius šiuolaikines technologijas,
šios ląstelės gali būti išskirtos iš riebalinio audinio ir panaudotos
medicininėms bei kosmetologinėms procedūroms.
SVF, išskiriama iš riebalinio audinio, turi maždaug tūkstantį
kartų daugiau mezenchiminių kamieninių ląstelių nei jų yra
tokiame pat kaulų čiulpų kiekyje. SVF susideda iš regeneracinių
ląstelių − endotelio pirmtakų, pericitų, reguliatorinių T ląstelių ir
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makrofagų. SVF ląstelės tarnauja kaip puikus autologinių suaugusių
nemanipuliuotų kamieninių ląstelių su savaime atsinaujinančiu
potencialu šaltinis.
SVF – tai individualiai pacientui sukurtas kamieninių ląstelių
preparatas, gebantis atstatyti pažeistų audinių funkcijas. Pritaikę
inovatyvius biotechnologinius metodus, iš paciento riebalinio
audinio išskiriame sterilų SVF preparatą, kurį gydytojas injekuoja
į problemines kūno vietas, taip sukeldamas norimo audinio
regeneraciją.
Apdorojus moderniais metodais, šios ląstelės gali būti naudojamos
šalinant odos pažeidimus, nudegimus ar raukšles, taip pat kūno
funkcijų atstatymui ir skausmo pašalinimui.
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SVF-CURE TAIKYMAS
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pakitimai, kurie atsiranda su amžiumi. Naudojami metodai leidžia
daug ilgiau išlaikyti veido odą nepakitusią ir atitolinti galimas
plastines operacijas.

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad SVF kamieninės ląstelės
paskatina ilgalaikius paties organizmo pajėgumus atstatyti pažeistą
ar stangrumą praradusią, raukšlėtą odą, nesukeldamos pašalinių
reiškinių. Naudojant riebalinio audinio ląsteles, aktyvuojamos odos
pirmtakinės ląstelės (fibroblastai ir keratinocitai), kurios skatina
odos regeneraciją ar pažeistos vietos gijimą.
Ląstelių paėmimo, apdorojimo ir panaudojimo metodai leidžia Jūsų
SVF ląstelėmis padėti Jūsų odai atgauti gaivumą, plastiškumą ir
lygumą. Jūsų riebalinės ląstelės padeda odai natūraliai atsikurti,
jaunėti, gražėti. Atlikus riebalinių ląstelių injekcijas, ima nykti tie

Ląstelėmis paremtos injekcinės veido gražinimo procedūros
yra puiki alternatyva įprastiems cheminiams ir chirurginiams
metodams. SVF-CURE procedūros metu preparatui reikalingos
ląstelės yra surenkamos iš lengvai prieinamo Jūsų riebalinio audinio
(riebalų) su minimalia chirurgine intervencija.
Stromos vaskuliarinė frakcija, turinti iš riebalinio audinio kilusias
kamienines ląsteles, yra pilna veido jauninimo procedūra be jokios
plastinės operacijos. Pagrindinė riebalinio audinio kamieninių
ląstelių funkcija − atstatyti jaunatvišką veido formą ir kontūrą, taip
pat pagerinti senėjimo proceso metu pakitusią odos kokybę, spalvą
ir stangrumą.
Stromos vaskuliarinės frakcijos ląstelių gydymas gali būti
naudojamas veido, kaklo ir dekoltė sritims, raukšlėms, lūpoms ir
netgi plaštakų atjauninimui.

Indikacijos riebalinio audinio panaudojimui grožio procedūrose:

sausa,
dehidratuota oda

raukšlės

negyvybinga,
papilkėjusi oda

oda, praradusi
elastingumą

kitos specialisto
įvertintos problemos

Siekiant pabrėžti riebalinio audinio ląstelių pranašumą, galima išskirti pagrindinius skirtumus tarp SVF-CURE, PRP, hialurono rūgšties
ir botulino toksino procedūrų:
Procedūra

Privalumai

Trūkumai

Rekomendacijos

SVF-CURE

Saugi procedūra. Naudojamos
nuosavos ląstelės (autologinė
procedūra). Ilgalaikis poveikis
– išlieka ilgiau nei 12 mėnesių
po procedūros. Dalį išskirtų SVF
galima išsisaugoti užšaldant ir
panaudoti vėliau.

Reikia atlikti riebalų
nusiurbimą (liposukciją).

Sisteminis veido atjauninimas.
Randų zonų sumažinimas po
operacijų, ypač plastinių. Veido
skaistinimas. Odos tekstūros ir
būklės gerinimas.

PRP

Greita bei saugi procedūra.

Išsekinamas nuosavų ląstelių
rezervas. Galima staigios
regeneracijos rizika (injekcijos
vietoje gali susiformuoti
jungiamojo audinio randai).

Raukšlių korekcija.
Rekomenduojama kaip papildoma
priemonė kitoms intervencinėms
procedūroms.

Hialurono rūgštis

Greita bei saugi procedūra.

Trumpalaikis poveikis.

Raukšlių korekcija.

Botulino toksinas

Palyginti greitai (per 10–15 min.)
akivaizdžiai sušvelninamos arba
visiškai panaikinamos mimikos
raukšlės.

Laikinas (4–6 mėn.) poveikis.
Dėl perdozavimo ar neteisingai
suleidus, atsiranda šalutiniai
poveikiai: gali pakristi viršutiniai
vokai ar nusileisti antakiai,
patinti kakta, išsivystyti raumenų
silpnumas.

Kaktos, tarpuakio raukšlių
lyginimas, raukšlių ties išoriniais
akių kampučiais, kai jos dar
negilios, koregavimas, nusvirusių
lūpų kampučių koregavimas
ir pan. Jei raukšlės gilios,
procedūras reikia kartoti.

SVF-CURE TAIKYMAS
ORTOPEDIJOJE

Buvo pastebėta, kad SVF ląstelės pasižymi labai stipriai išreikštu regeneraciniu potencialu, todėl gali:

sąnariuose
pašalinti uždegimą

pagerinti
kremzlės paviršiaus
regeneraciją

pagerinti kraujo
cirkuliaciją

atstatyti pažeistas
sąnarių funkcijas

pagreitinti raiščių
gijimą

atkurti žiedinių
raumenų funkciją.

Dėl SVF gebėjimo regeneruoti kremzlinį, kaulų ir sausgyslių audinį, autologine riebalų SVF gydomi pacientai, sergantys osteoartritu
(OA), chondromaliacija, menisko plyšimu, šlaunikaulio osteonekroze ir turintys sausgyslių traumas.

INDIKACIJOS RIEBALINIO AUDINIO PANAUDOJIMUI, ATSTATANT SĄNARIŲ FUNKCIJAS:
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OSTEOCHONDROPATIJA

ARTROZĖ

03 //

04 //

05 //

OSTEOCHONDRITAS

OSTEOCHONDROZĖ

06 //

ENTEZOPATIJA

-

-

Osteoartritas (OA) yra sveikatos silpnumą sukelianti problema,
būdinga pagyvenusiems pacientams visame pasaulyje.
Skausmingas OA sumenkina gyvenimo kokybę, apriboja įprastą
kasdienę pacientų veiklą. Dabartinės esamos medicinos
procedūros skirtos tik simptomams gydyti. Dažniausiai
paskiriamas gydymas nesteroidiniais antiuždegiminiais vaistais
(NAUV), steroidais, hialurono rūgštimi (HR) ir fizioterapija. Tačiau
autologinė riebalinė SVF yra alternatyvaus gydymo būdas,
galintis gydyti pagrindinę OA priežastį regeneruojant kremzlę.

ir imunoterapijos konsorciumu (www.iccti.eu), pacientams,

2010-2013 m., bendradarbiaujant su Tarptautiniu ląstelių terapijos

atstatytas sąnario judrumas ilgam laikui (iki 17 mėn.)

sergantiems osteoartritu, buvo atliktas atvejo kontrolės tyrimas,
naudojant originalią ląstelių technologiją. Naudojant siurbiamąją
liposukciją, buvo surinktas riebalinis audinys, po ko sekė stromos
vaskuliarinės frakcijos (SVF) ląstelių išskyrimas. Klinikinis SVF
ląstelių taikymas daugiau nei 1000 pacientų, kuriems buvo
diagnozuota III-IV laipsnio osteoartrozė, parodė, kad daugumai
pacientų po procedūros nebereikėjo sąnario keitimo operacijos,
buvo gerokai sumažintas nuskausminamųjų vaistų vartojimas ir

SVF-CURE TAIKYMAS
ANGIO CHIRURGIJOJE

SVF ląstelės turi stiprų regeneracinį potencialą, galintį padėti
esant šiomis vaskulizacijos problemoms:

• KOLATERALINIŲ KRAUJAGYSLIŲ FORMAVIMUISI KRITINĖS
GALŪNIŲ IŠEMIJOS ATVEJU (klinikiniai tyrimai parodė, kad iki
60 proc. pacientų išsaugojo savo galūnes)
• RAUMENŲ JĖGOS ATSTATYMUI.

INDIK ACIJOS, KURIŲ METU NAUDOJAMOS ADIPOZĖS AUDINIŲ LĄSTELĖS, ATKURIANT
GALŪNIŲ KRAUJOTAK Ą:

PAŽENGUSI
ATEROSKLEROZĖ

NEOPERUOJAMA KRITINĖ GALŪNIŲ IŠEMIJA
(Kai nėra galimybės atlikti chirurginės
operacijos ar endovaskuliarinės chirurgijos
ir pacientui gresia amputacija)

TROFINĖS OPOS DĖL
ARTERINIO NEPAKANKAMUMO

DISTALINĖ GANGRENA SU
NEGRĮŽTAMAIS AUDINIŲ PAKITIMAIS

DIABETINĖS ANGIOPATIJOS SU/BE
TROFINIŲ OPŲ

TRUMPA KLAUDIKACIJOS
DISTANCIJA

Periferinė arterijų liga (PAD) yra didelė sveikatos priežiūros
problema mūsų senėjančioje visuomenėje. Dėl šios priežasties
sutrinka kraujo cirkuliacija į apatines arba viršutines galūnes.
Kintanti klaudikacija ir skausmas ramybės būsenoje yra
pagrindiniai galūnių išemijos simptomai. Kritinė galūnės išemija
(CLI) yra labiausiai pažengusi PAD stadija. Ji dažnai sutampa su
išeminėmis opomis ir / arba gangrenomis, paciento gyvenimo
kokybė labai suprastėja. CLI sunku valdyti, naudojant dabartinius
gydymo būdus. Nors keletas gydymo būdų, įskaitant medicinines
ir chirurgines procedūras, gali sumažinti pacientų simptomus
ir pagerinti jų galūnių būklę, daugeliui pacientų neskiriama
aukštesnė arba perkutaninė transluminė angioplastika. 25
proc. pacientų, sergančių CLI, per vienerius metus po diagnozės
prireikia didelės apimties galūnės amputacijos.
Mūsų mokslininkų ir gydytojų komanda atliko klinikinį tyrimą
[1], kurio tikslas − įvertinti terapinį potencialą autologinių,
nekultūrinių, lengvai prieinamų ir lengvai izoliuojamų
riebalinių SVF išvestinių ląstelių, tiesiogiai švirkščiamų į
sergančių CLI ligonių, kuriems netinkami tradiciniai gydymo
būdai, išemines galūnes.
Šiame tyrime dalyvavo 15 pacientų su skausmais ramybės
būsenoje ir opomis, kurių amžius nuo 35 iki 77 metų. SVF ląstelės

buvo švirkščiamos vieną ar du kartus į išemines galūnes ties
arterijomis. Skaitmeninė atimties angiografija buvo atlikta prieš
ir po ląstelių terapijos. Klinikinis stebėjimas buvo atliekamas 12
mėnesių nuo gydymo pradžios. Kartotinės SVF ląstelių injekcijos
į raumenis nesukėlė komplikacijų stebėjimo laikotarpiu.
Klinikinis pagerėjimas pasireiškė 86,7 proc. pacientų. Dviem
pacientams reikėjo didelės apimties amputacijos ir amputacijos
vietos visiškai sugijo. Likusiems pacientams opos užgijo, išnyko
skausmai, pagerėjo kulkšnies – brachialinio slėgio indeksas ir
klaudikacijos ėjimo atstumas, taip pat pagerėjo jų gyvenimo
kokybė. Skaitmeninė atimties angiografija, atlikta prieš ir po
SVF ląstelių terapijos, parodė, kad susidaro daug kraujagyslių
uždegimo tinklų tarp paveiktų arterijų.
SVF ląstelės, praskiestos autologiniu serumu, yra stiprus CLI
pacientų terapinis derinys. Įvairios raumeninės SVF ląstelių
injekcijos yra veiksminga alternatyva, siekiant gydomosios
angiogenezės CLI pacientams, kuriems chirurginis ir (arba) PTA
gydymas negalimas, be to, šis gydymo būdas yra tinkamas ir
saugus. SVF ląstelių regeneravimas pažeistame audinyje yra
veiksminga alternatyva pasiekti terapinę angiogenezę CLI
pacientams, kuriems tradicinis gydymas yra netinkamas.

KAIP TAI VEIKIA?

1 ŽINGSNIS

-

Suplanuojamas susitikimas su gydytoju. Susitikimo metu bus įvertinta
galima SVF terapijos nauda individualiai Jums.
Jums bus pateikta informacija apie kraujo tyrimus, kuriuos turėsite atlikti
Jūsų pasirinktoje klinikoje. Kuomet kraujo tyrimų rezultatai yra pristatomi,
jie turi būti įvertinti ir atitikti kokybės reikalavimus. Esant neatitikimui,
SVF ląstelių taikymas NEGALIMAS. Visais atvejais reikalingą informaciją
Jums suteiks klinikos gydytojas.
VISI REZULTATAI YRA KONFIDENCIALŪS.

2 ŽINGSNIS

-

3 ŽINGSNIS

-

4 ŽINGSNIS

-

Jei kokybės tyrimo rezultatai atitinka visus kokybės reikalavimus,
atliekama liposukcijos (riebalų paėmimo) procedūra.
Liposukcijos metu, po vietinio nuskausminimo, gydytojas paima
apie 200 ml riebalinio audinio iš pilvo srities. Procedūros trukmė yra
maždaug 1 valanda.

Atlikus riebalinio audinio paėmimą, Jūsų riebalinis audinys specialiuose
rinkiniuose bus transportuojamas į licencijuotą laboratoriją. Laboratorijoje
iš Jūsų riebalinio audinio išskiriamos stromos vaskuliarinės frakcijos
ląstelės, užšaldomos specialiose talpyklose ir saugomos iki injekcijos.

Po 3-4 savaičių Jūsų ląstelės jau gali būti atšildytos ir paruoštos
transportavimui atgal į kliniką. Klinikos personalas susisieks su Jumis ir
suderins laiką susitikimui dėl ląstelių injekcijų.
Naudodamas specialų sterilų švirkštą, užpildytą Jūsų išskirtomis SVF
ląstelėmis, gydytojas atliks injekcijas probleminėse odos vietose, sąnaryje
ar žaizdoje. Priklausomai nuo injekcijos vietos, procedūra trunka 20-30 min.

SVF SAUGOJIMAS

Jūsų SVF ląstelės bus saugomos audinių banke, atitinkančiame
Geros Gamybos Praktikos standartą, patalpintos specialiuose
giluminio šaldymo mėgintuvėliuose, kurie sudėti į individualias
dėžutes. Šios dėžutės yra laikomos specialioje azoto talpykloje,

-196°C temperatūroje. Jūsų ląstelės yra apsaugomos nuo šalčio,
naudojant specialią šaldymo terpę, kuri užtikrina, jog atšildžius
ląsteles, jos bus tinkamos injekcijoms atlikti. Audinys tinkamas
naudoti net praėjus daugiau nei 10 metų nuo jo paruošimo.

SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA
Atminkite, kad 2-3 dienas po procedūros galite jausti nedidelį
diskomfortą riebalinio audinio surinkimo ar SVF taikymo vietose.
Taip pat, keletą dienų taikymo vietoje galite matyti injekcijų
žymes – tai yra normalu po bet kokių injekcijų ir netgi minimalių
invazinių procedūrų.
Ryte, prieš atvykstant į kliniką, rekomenduojame išsimaudyti
duše. Taip pat rekomenduojame vilkėti laisvus, patogius rūbus.
Aptempti rūbai sukels spaudimą punkcijos žaizdoje.
Prieš procedūrą informuokite specialistą apie savo sveikatos
būklę, esamus ir buvusius negalavimus, įskaitant alergines
reakcijas vaistams ar maistui, kraujavimus, vartojamus kraują
skystinančius medikamentus (aspirinas, ibuprofenas ir pan.),
randų rambėjimą, odos vėžį ar piktybinius pakitimus, genetines
ligas, veikiančias Jūsų odą, imuninės sistemos problemas,
vartojamus medikamentus, kurie veikia Jūsų imuninę sistemą,
bet kokias ligas arba medicinines problemas. Nenaudokite SVFCURE, jeigu Jūs turite odos infekcijų sąnarių srityse.
Riebalinio audinio stromos vaskuliarinės frakcijos (SVF)
procedūra yra atliekama su konkretaus žmogaus audiniu, todėl

ši procedūra taikoma tik tam pačiam žmogui. Kito asmens
riebalinio audinio SVF ląstelių naudojimas nėra galimas. Prieš
SVF surinkimo procedūrą ir galutinio produkto injekcijas į
problemines vietas, klinikos specialistas informuos apie galimus
šalutinius poveikius ir pateiks kitą Jums svarbią informaciją.
Griežtai laikantis klinikos specialisto rekomendacijų, jos padės
Jums išvengti šalutinių procedūros poveikių ir galimų rizikų.
Dažniausiai pasitaikantys galimi šalutiniai poveikiai injekcijos
vietoje po SVF-CURE procedūros yra laikini: paraudimas, mėlynės
atsiradimas, patinimas, nedidelis skausmas, trumpalaikis (iki
1 paros) pakraujavimas, dirginimas, niežulys. Patvirtintais
klinikinių tyrimų duomenimis, minėti šalutiniai poveikiai
injekcijos vietoje trunka ilgiausiai iki savaitės ir dažniausiai
nereikalauja papildomo gydymo.
Visais atvejais apie galimybę atlikti SVF-CURE procedūrą
sprendžia klinikos specialistas. Šią paslaugą suteikia tik mūsų
partneriai ir tik tinkamai užpildžius visus teisinius dokumentus.
SVF ląstelės komerciniu būdu neplatinamos.
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