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Acneea este o afecţiune inflamatorie cronică a foliculului pilos si a glandelor sebacee. Frecvent este 

localizată la nivelul feţei, gâtului, toracelui anterior şi spatelui, uneori extinzandu-se asupra umerilor si 

bratelor. Este de mai multe tipuri dupa gravitatea leziunilor non-inflamatorii (microcomedoane, 

comedoane deschise, comedoane închise) şi inflamatorii (papule, pustule purulente, noduli).  

Afectează peste 85% dintre adolescenţi, dar se întâlneşte şi la vârsta adultă. Acneea este mai frecventă 

la baieti în adolescenţă, dar la adulţi, femeile prezintă o incidenţă mai mare. 

 

 Acneea are un puternic impact psiho-social, prin afectarea emoţională (depresie, anxietate 

etc), psihica şi socială (reducerea activităţilor interpersonale etc) mai ales la tineri sau in cazul 

complicarii ei cu placarde acneice sau cu cicatrice ce persista toata viata. 

 

Cauzele ei fiind multiple si nici pana in prezent clarificate pe deplin, tratamentele sunt 

costisitoare, complicate, cu rezultate pasagere. 

      

 De ce PRP in tratamentul acneei? 

      Primul răspuns al organismului la ranirea tesuturilor moi este aducerea sangelui cu 

trombocite. Echipate cu factori de crestere si de vindecare, trombocitele repara si atrag sprijinul 

de celule stem. Injectiile cu PRP, ca proces natural de vindecare,  intensifică eforturile de 

vindecare prin furnizarea locala  a unei concentratii mai mari de trombocite. 

Noi va recoltam, un mic esantion de sânge din vena (similar cu o probă de laborator) si il plasam 

într-o centrifugă care separa trombocitele si plasma de celelalte componente. Concentratul de 

plasma bogata in trombocite (PRP) este apoi injectat  în zona bolnava. Folosind propriul sânge, nu 

există nici un risc de infectie transmisibilă sau reactie de respingere.  
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Procedura se face în conditii de sigurantă  si durează aproximativ o jumatate de ora. Cei mai multi 

oameni se întoarc la locurile lor de muncă sau activităti obisnuite imediat dupa procedura. 

Dupa prima administrare a PRP de obicei se observa o intensificare a proceselor inflamatorii 

locale trei - patru zile care apoi cedeaza treptat. Deci sa nu ne asteptam ca astazi vom face 

tratamentul iar maine vom putea merge la o sedinta foto sau aniversarea unor prieteni. 

 

Efecte notabile se constata, in functie de gravitatea leziunilor dupa trei sau patru sedinte care se 

desfasoara la intervale de aproximativ 21 de zile, perioada in care trombocitele  isi manifesta 

efectul lor local de remediere. Efectele globale ale insanatosirii tegumentului apar cam in decurs 

de sase luni. 

 


