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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
Випадіння волосся — поширена проблема серед чоловіків та жінок. Алопеція
розвивається у 80% чоловіків та 40% жінок європеоїдної раси у віці до 70-и років.
Попри поширеність проблеми та відсутність прямого впливу на здоров'я, випадіння
волосся може значно знижувати якість життя. У людей з’являються проблеми з
впевненістю, самооцінкою та здатністю отримувати задоволення від життя.
FDA офіційно підтвердила лише два препарати від алопеції: міноксидил та фінастерид.
Обидва вони дають тимчасовий та не сильно виражений результат і мають багато
побічних ефектів.
Тому так важливо шукати нові рішення для боротьби з алопецією.
Застосування клітинних біотехнологічних продуктів — один із
найперспективніших напрямків.
Найпопулярніший із них — екзосомальна терапія.
Екзосоми — маленькі везикули, які виробляють клітини. Завдяки екзосомам
відбувається міжклітинна комунікація.
Ці пухирці містять біологічно активні речовини, сигнальні молекули та фактори
росту у високих концентраціях[1,2], тому широко застосовуються для покращення
різних станів, у тому числі алопеції.
Екзосоми дермальної папули (структури у волосяному фолікулі) — один з
найважливіших факторів відновлення волосся[3].
Дослідження корейських вчених у 2017 році показало, що екзосоми з МСК активують
дермальну папулу in vitro та стимулюють перехід фолікулу з телогену на анаген у
мишей[4].
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Клініка пластичної та реконструктивної хірургії обличчя,
Нью Йорк
Доктор Халаас називає терапію екзосомами
«найприроднішим варіантом відновлення волосся, який
наразі існує».
У клініці екзосоми вводять в поверхневу дерму шкіри голови
із застосуванням місцевої анестезії. Ця процедура може
поєднуватися з нехірургічною операцією з трансплантації
волосся. Такий комплекс сприяє точному націлюванню на
фолікули, які потребують стимуляції. Щільність волосся
покращується в тій області, яка найбільше цього потребує.

До процедури та 3 місяці після
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Клініка відновлення волосся, Каліфорнія

«Екзосоми запускають протизапальні процеси завдяки
міжбілковій комунікації.
Також, деякі білки екзосом рекрутують стовбурові
клітини в регіон ін’єкції. ЦІ клітини починають там
проліферувати та стимулювати процеси регенерації.

Екзосоми містять понад 1000 факторів росту та є одним з
найбезпечніших видів терапії стовбуровими клітинами.»

До процедури та 3 місяці після
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Центр волосся Доктора Кулі,
Північна Кароліна

«Унікальна перевага екзосом полягає в тому, що вони
походять від стовбурових клітин і приносять широкий
спектр факторів росту, щоб стимулювати власний
природний регенеративний потенціал організму. При
введенні в шкіру голови волосся стає густішим та
здоровішим.
Екзосомальна терапія ефективніша за ін'єкції PRP через
вищу концентрацію біологічно активних речовин.
Застосування екзосом — це вид терапії, що знаходиться між
ін'єкціями PRP та ін'єкціями стовбурових клітин.»

До процедури та 2 місяці після
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