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Δεν υπάρχει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων

Ανικει ςτισ βιολογικζσ κεραπείεσ (ORTHOBIOLOGICS)
και αφορά τθ χριςθ αυτόλογου πλάςματοσ πλοφςιου
ςε αιμοπετάλια ςτθν πάςχουςα περιοχι, ενιςχφοντασ
ςθμαντικά τθ διαδικαςία εποφλωςθσ-αναγζννθςθσ.

Σο PRP είναι ςυμπφκνωμα αιμοπεταλίων ςε μικρό όγκο
πλάςματοσ με πολυάρικμεσ βιοενεργείσ ιδιότθτεσ.

Σα αιμοπετάλια περιζχουν πάνω από 1.100 πρωτεΐνεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων ενηφμων, αναςτολζων ενηφμων,
παραγόντων ανάπτυξθσ και αγγελιαφόρουσ ανοςολογικϊν
ςθμάτων, κακϊσ και άλλουσ δραςτικϊν παραγόντων που
ςυμμετζχουν ςτθν εποφλωςθ και τθν αναγζννθςθ των ιςτϊν.

Knezevic, Nebojsa Nick, et al. "Is Platelet-Rich Plasma a Future Therapy in Pain Management?." Medical Clinics of North America 2016.

τα κοκκία των αιμοπεταλίων περιζχονται όλα τα ςυςτατικά που
απελευκερϊνονται κατά τθ διαδικαςία τθσ πιξθσ για τθ δθμιουργία
ςτακεροφ κρόμβου.
Κάκε αιμοπετάλιο περιζχει ςυνικωσ 50-80
α-κοκκία, τα οποία περιζχουν πλθκϊρα
πρωτεϊνϊν που ρυκμίηουν τθν αιμόςταςθ,
τθ φλεγμονι, τθν εποφλωςθ και τθν
αγγειογζνεςθ, όπωσ παράγοντεσ πιξθσ,
αυξθτικοφσ παράγοντεσ, κυτταροκίνεσ,
χθμειοκίνεσ, μόρια προςκόλλθςθσ και άλλεσ
πρωτεΐνεσ πλάςματοσ (πχ ινωδογόνο).

Hesham El-Sharkawy et al. Platelet-Rich Plasma: Growth Factors and Pro- and Anti-Inflammatory Properties. J Periodontol. 2007

Κατά τθν ενεργοποίθςθ των αιμοπεταλίων τα κοκκία
μετακινοφνται και ενϊνονται με τθν πλαςματικι
μεμβράνθ απελευκερϊνοντασ το περιεχόμενό τουσ.

Οι αναβολικζσ δράςεισ του PRP οφείλονται ςτθν απελευκζρωςθ
των παραγόντων αυτϊν και ςτθ ςυςςϊρευςθ των αιμοπεταλίων
ςτο ςθμείο τθσ βλάβθσ, όπου ςχθματίηεται ζνα πλζγμα που
λειτουργεί ωσ βάςθ για τθν επιδιόρκωςθ του ιςτοφ.

Peter, I., et al. "Platelet-Rich Plasma." Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America 2016

Για να ζχει κεραπευτικι δράςθ το
PRP κα πρζπει μετά τθ φυγοκζντρθςθ
να περιζχει ςυγκζντρωςθ PLT
3-5 φορζσ μεγαλφτερθ από αυτιν
του ολικοφ αίματοσ.

υνικωσ, το PRP περιζχει περίπου 1.000.000/mm³ αιμοπετάλια
Σο PRP αποτελεί κατά προςζγγιςθ το 20% τθσ ςυνολικισ ςυγκζντρωςθσ
του αίματοσ, δθλαδι ςε 20 ml αίματοσ, θ ςυγκζντρωςθ είναι περίπου 4ml.

Τπάρχουν τουλάχιςτον 40 ςυςτιματα ςυλλογισ PRP και το ίδιο
το παράγωγο επθρεάηεται από παράγοντεσ όπωσ θ θλικία, θ
κυκλοφορία του αίματοσ και διάφορεσ άλλεσ ςυγκυρίεσ που
επιδροφν ςτθν ζκφραςθ των αυξθτικϊν παραγόντων και ςτα
αιμοπετάλια, οδθγϊντασ ςτθν παραγωγι διαφορετικϊν προϊόντων
PRP κάκε φορά, ακόμα και κατά τθ ςυλλογι από τον ίδιο αςκενι.

Φςγοκένηπηζη
Σο PRP ςυνικωσ παραςκευάηεται με
φυγοκζντρθςθ περιφερικοφ αίματοσ
που ςυλλζγεται ςε αποςτειρωμζνο
δοχείο χρθςιμοποιϊντασ
αντιπθκτικό με βάςθ το κιτρικό οξφ.

Foster TE, Puskas BL, Mandelbaum BR, Gerhardt MB, Rodeo SA. Platelet-rich plasma: from basic science to clinical applications. Am J Sports Med 2009.
Dohan Ehrenfest DM, Rasmusson L, Albrektsson T. Classification of platelet concentrates: from pure platelet-rich plasma (P-P’RP) to leucocyte and platelet-rich
fibrin (L-PRF). Trends Biotechnol 2009.

Η φυγοκζντρθςθ μπορεί να γίνεται ςε ζνα ι δφο βιματα ανάλογα το
πρωτόκολλο κεραπείασ.
Μετά τθν τελικι φυγοκζντρθςθ, ςχθματίηεται ζνα ςυμπφκνωμα
αιμοπεταλίων το οποίο επαναιωρείται ςε ζνα μικρό όγκο πλάςματοσ
φτωχϊν ςε αιμοπετάλια.

Περαιτζρω, τα αιμοπετάλια ςτο PRP μποροφν να
ενεργοποιθκοφν με τθν προςκικθ διάφορων
ενεργοποιθτϊν (κρομβίνθ, χλωριοφχο ι γλυκονικό
αςβζςτιο, χιτοηάνθ και βατροξοβίνθ) ι φωτόλυςθ
για τθν απελευκζρωςθ των αυξθτικϊν παραγόντων.
Zhu Y, Yuan M, Meng HY, Wang AY, Guo QY, Wang Y, et al. Basic science and clinical application of platelet-rich plasma for cartilage defects and
osteoarthritis: A review. Osteoarthritis Cartilage. 2013

Οι μζκοδοι φυγοκζντρθςθσ και ενεργοποίθςθσ είναι οι δφο ςθμαντικοί
τροποποιθτζσ που ζχουν κρίςιμο αντίκτυπο ςτθν ποιότθτα τθσ PRP και
τθν απελευκζρωςθ αυξθτικϊν παραγόντων.
Διάφορεσ μελζτεσ ζχουν χρθςιμοποιιςει διαφορετικζσ ςυνκικεσ
φυγοκζντρθςθσ και δεν υπάρχει κακολικά αποδεκτό πρωτόκολλο μζχρι
ςιμερα.
Ο χρόνοσ φυγοκζντρθςθσ ςυνικωσ είναι < 15 λεπτά.

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα του PRP






υγκζντρωςθ των αιμοπεταλίων
Παρουςία λευκϊν αιμοςφαιρίων
Αυξθτικοί Παράγοντεσ
Iνϊδεσ
Ενεργοποίθςθ των αιμοπεταλίων
ςτθν πάςχουςα περιοχι
 Κατάλλθλθ/Επιδζξια τεχνικι

Everts PA, Jakimowicz JJ, van Beek M, Schonberger JP, Devilee RJ, Overdevest EP, Knape JT, and van Zundert A. Reviewing the Structural
Features of Autologous Platelet-Leukocyte Gel and Suggestions for Use in Surgery. Eur Surg Res. 2007.

Η χριςθ PRP χωρίσ εξωγενι ενεργοποίθςθ, είναι μια ςυνικθσ
τεχνικι κακϊσ υπάρχουν ενδείξεισ ότι τα αιμοπετάλια
ενεργοποιοφνται ςτουσ ιςτοφσ (πχ με τθν ζκκεςι τουσ ςτο κολλαγόνο).

Mishra A, Pavelko T: Treatment of chronic elbow tendinosis with buffered platelet rich plasma. Am J Sports Med 2006.
Fufa D, Shealy B, Jacobson M, Kevy S, Murray MM: Activation of platelet-rich plasma using soluble type I collage. J Oral Maxillofac Surg 2008.

Σα αιμοπετάλια ζχουν μεγάλθ ςυγκζντρωςθ αυξθτικϊν παραγόντων
που απελευκερϊνονται και ενεργοποιοφν μια ςειρά αντιδράςεων,
που επάγουν μια ιςχυρι αναγεννθτικι διαδικαςία.

Οι αυξθτικοί παράγοντεσ αυξάνονται γραμμικά με τθ ςυγκζντρωςθ των PLT.

Οι Αυξθτικοί Παράγοντεσ είναι πρωτεΐνεσ ι ορμόνεσ (μακρομόρια
και μικρά μόρια αντίςτοιχα) που επάγουν ι προωκοφν ςυγκεκριμζνεσ
διαδικαςίεσ ςτον οργανιςμό, όπωσ τθν κυτταρικι διαφοροποίθςθ
και πολλαπλαςιαςμό, τθν επιδιόρκωςθ των ιςτϊν και τθ χθμειοταξία.

Αυξθτικοί Παράγοντεσ
• PDGF (platelet-derived growth factor): Προςελκφει ουςίεσ που επάγουν τθν επιδιόρκωςθ του επικθλίου
και λειτουργεί χθμειοτακτικά για τα ουδετερόφιλα και τα μακροφάγα.
• TGF-β (transforming growth factor-β): Λειτουργεί ωσ ανοςοτροποποιθτικι κυτταροκίνθ.
• EGF (epidermal growth factor): Προϊκθςθ πολλαπλαςιαςμοφ και μετανάςτευςθσ ινοβλαςτϊν.

• FGF (fibroblast growth factor): Προϊκθςθ μίτωςθσ ινοβλαςτϊν, μεςεγχυματικϊν βλαςτοκυττάρων,
ενδοκθλιακϊν κυττάρων, χονδροβλαςτϊν και οςτεοβλαςτϊν. υμβάλλει ςτθν αγγειογζνεςθ.
• VEGF (vascular-endothelial growth factor): Αγγειοδιαςτολι και αγγειογζνεςθ.
• CTGF (connective tissue growth factor): Αγγειογζνεςθ, προςκόλλθςθ αιμοπεταλίων και ρφκμιςθ
ςφνκεςθσ κολλαγόνου.
• IGF-1 (insulin-like growth factor) ο οποίοσ ρυκμίηει τον πολλαπλαςιαςμό και τθ
διαφοροποίθςθ κυττάρων, επθρεάηει τθν ζκκριςθ των οςτεοβλαςτϊν και τθν
παραγωγι πρωτεογλυκανϊν και κολλαγόνου.
• HGF (hepatocyte growth factor) Αυξθτικόσ παράγοντασ των θπατοκυττάρων.
Kevy S, Jacobson M: Preparation of growth factors enriched autologous platelet gel. Proceedings of the 27th Annual Meeting of Service Biomaterials, April 2001.
Piccin A., et al. Platelet gel: a new therapeutic tool with great potential. Blood Transfus 2016.

Οι αυξθτικοί παράγοντεσ:
 Αυξάνουν τθν κυκλοφορία και προκαλοφν αγγειογζνεςθ.
 Ενεργοποιοφν τα μακροφάγα, τον πολλαπλαςιαςμό και
τθ χθμειοταξία ινοβλαςτϊν, οςτεοβλαςτϊν κλ.π ϊριμων
κυττάρων και τθ διαφοροποίθςθ των βλαςτοκυττάρων.
 Προωκοφν το ςχθματιςμό κεμζλιασ ουςίασ.
 Προάγουν τθ ςφνκεςθ κολλαγόνου κλ.π πρωτεϊνϊν
μυϊν, τενόντων και ςυνδζςμων.
 Ενιςχφουν και ιςχυροποιοφν τον χόνδρο.
Slater, Michael, et al, Involvement of Platelets in Stimulating Osteogenic Activity, Journal of Orthopaedics Research, 1995.
Haynesworth, Stephen, E., Bruder, Scott P., et al, Mitogenic Stimulation of Human Mesenchymal Stem Cells by Platelet Releasate, Poster Presentation,
American Academy of Orthopedic Surgery, 2001.
Patel, T. et al, The use of Platelet Concentrate in Posterolateral Fusion Biomechanical and Histological Analysis, Presented at the 28th meeting of the
International Society for the Study of Lumbar Spine, Edinburgh, Scotland, 2001.
Tamihiro Kawakami, Sora Takeuchi, Tatsuro Okano, Hajime Inoue, Yoshinao Soma. Σherapeutic effect of autologous PRP on recalcitrant cutaneous ulcers
in livedoid vasculopathy. JAAD 2015

Σο PRP περιζχει επίςθσ άλλεσ 3 πρωτεΐνεσ: το ινϊδεσ, τθν ινωδονεκτίνθ και τθ
βιτρονεκτίνθ που δρουν ωσ μόρια προςκόλλθςθσ ςτθν επαγωγικι διαδικαςία.

Wroblewski AP, Melia HJ, Wright VJ. Application of platelet-rich plasma to enhance tissue repair. Oper Tech Orthop 2010.
Cieslik-Bielecka A, Bielecki T, Gazdzik TS, Arendt J, Krol W, Szczepanski T. Autologous platelets and leukocytes can improve healing of infected high-energy soft
tissue injury. Transfus Apheresis Sci 2009.
Griffin XL, Smith CM, Costa ML. The clinical use of platelet-rich plasma in the promotiion of bone healing: a systematic review. Injury 2009.

τρατολόγθςθ, Πολλαπλαςιαςμόσ

Σο ςυμπφκνωμα των αιμοπεταλίων
αυξάνει τθν προςζλκυςθ (Homing) και τον
πολλαπλαςιαςμό των αδιαφοροποίθτων
κυττάρων ςτθν πάςχουςα περιοχι.
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Σο PRP ανάλογα τθσ τεχνικισ που χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι
και το τελικό περιεχόμενο του μπορεί να ταξινομθκεί ςε 4 κατθγορίεσ.

4 βαςικζσ κατθγορίεσ PRP
 PRP πλοφςιο ςε λευκοκφτταρα (L-PRP, leykocyte-rich PRP). Είναι το πιο
εφκολα παραςκευάςιμο και αποτελεί τθν πλειονότθτα των παραγϊγων που παραςκευάηονται
από τα διάφορα εμπορικά ι πειραματικά ςυςτιματα που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο.

 Κακαρό PRP, φτωχό ςε Λευκά (Pure PRP, leykocyte-poor PRP).
 Κακαρό PRP με υψθλισ πυκνότθτασ δίκτυο ινϊδουσ (Pure PRF),
προϊόν με τθ μορφι ιςχυρισ, ενεργοποιθμζνθσ, γζλθσ που χρθςιμοποιείται ωσ επίκεμα.

 PRP πλοφςιο ςε Λευκά με υψθλισ πυκνότθτασ δίκτυο ινϊδουσ (L-PRF).
Οι δφο τελευταίεσ κατθγορίεσ αποτελοφν εξελιγμζνο PRP δεφτερθσ γενιάσ, όμωσ ζχουν
διαφορετικζσ χριςεισ από το κλαςικό PRP, κακϊσ θ μορφι τουσ δεν επιτρζπει τθν ζγχυςθ.

Dohan Ehrenfest DM, Rasmusson L, Albrektsson T. Classification of platelet concentrates: From pure platelet-rich plasma (P-PRP) to leucocyte- and
platelet-rich fibrin (L-PRF) Trends Biotechnol. 2009.
Dhurat, Rachita, and M. S. Sukesh. "Principles and methods of preparation of platelet-rich plasma: A review and author's perspective."
Journal of cutaneous and aesthetic surgery 2014.

Σο PRF ζχει αναφερκεί ότι είναι καλφτερο από το παραδοςιακό PRP
επειδι προςομοιϊνει τθ φυςιολογικι διαδικαςία τθσ
αποκοκκιοποίθςθσ των αιμοπεταλίων απελευκερϊνοντασ ποικίλουσ
αυξθτικοφσ παράγοντεσ.

Μελζτεσ ζχουν επίςθσ δείξει ότι το
φτωχό ςε λευκοκφτταρα προϊόν (LP-PRP)
είναι ανϊτερο ςε ςφγκριςθ με το
πλοφςιο ςε λευκοκφτταρα προϊόν, κακϊσ
τα λευκοκφτταρα μπορεί να προκαλοφν
εντοπιςμζνθ φλεγμονι.

Passaretti F, Tia M, D’Esposito V, De Pascale M, Del Corso M, Sepulveres R, et al. Growth-promoting action and growth factor release by different
platelet derivatives. Platelets. 2014
Dhillon MS, Behera P, Patel S, Shetty V. Orthobiologics and platelet rich plasma. Indian J Orthop. 2014

Λεςκά Αιμοζθαίπια
Πράγματι, οι Αυξθτικοί Παράγοντεσ ζχουν ευνοϊκι επίδραςθ ςτουσ
τραυματιςμζνουσ ιςτοφσ, όμωσ τα Λευκοκφτταρα απελευκερϊνουν
προφλεγμονϊδεισ κυτταροκίνεσ, όπωσ θ IL-1β και ο παράγοντασ
νζκρωςθσ των όγκων (TNF-α) που μπορεί να ανταγωνίηονται
τουσ κεραπευτικοφσ ςτόχουσ του PRP και τθν ιςτικι αναγζννθςθ.
Boswell Stacie G., et al. Platelet-rich plasma: a milieu of bioactive factors. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 2012.
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model. 2007.
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Toumi H, Best TM. The inflammatory response: friend or enemy for muscle injury? Br J Sports Med 2003.
Lyras DN, Kazakos K, Verettas D, et al. The influence of platelet-rich plasma on angiogenesis during the early phase of tendon healing. Foot Ankle Int 2009.

Αν και τα Λευκά προςφζρουν αντιμικροβιακι προςταςία, ρυκμίηουν τθν
ανοςία, προωκοφν τον VEGF και διαδραματίηουν κάποιο ρόλο ςτθν
επιδιόρκωςθ των ιςτϊν, οι ανοςολογικζσ αντιδράςεισ τουσ μπορεί να
προκαλζςουν τοπικζσ διαταραχζσ, ζτςι ϊςτε οι υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ
τουσ να ζχουν ακόμα και αναςταλτικι δράςθ ςτθν αναγζννθςθ.
Ζτςι, παρότι θ παρουςία τουσ φαίνεται ότι προωκεί
τθν αναγεννθτικι διαδικαςία των τενόντων και δεν
επθρεάηει τα αποτελζςματα του PRP ενδοαρκρικά,
τελευταία επιχειρείται θ απουςία τουσ από το
ςυμπφκνωμα των αιμοπεταλίων και θ παραςκευι
κακαροφ PRP (P-PRP).
Peter I., et al. Platelet-Rich Plasma.Physical Medicine and Rehabilitation. Clinics of North America 2016.
Dohan DM., Choukroun J, Diss A, et al. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part III. Leucocyte activation: a new feature for
platelet concentrates? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006.

Ειςάγεται ι τοποκετείται απευκείασ ςτθν πάςχουςα περιοχι:
1. Με διαδερμικι ζγχυςθ
2. Ωσ επίκεμα ςε ηελατινϊδθ μορφι

Πρωτόκολλα παραςκευισ PRP
Όταν δε χρθςιμοποιείται κάποιο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα παραςκευισ PRP,
θ διαδικαςία ζχει πολλζσ διαφορετικζσ ςυνιςτϊςεσ και εξαρτάται από το
εργαςτιριο, τον εξοπλιςμό και τα διακζςιμα υλικά, καταλιγοντασ ςε
διάφορα πρωτόκολλα που μπορεί να δίνουν τα επικυμθτά αποτελζςματα.

Bart W. Oudelaar, Joost C. Peerbooms, Rianne Huis Velt. Concentrations of Blood Components in Commercial Platelet-Rich Plasma Separation Systems:
A Review of the Literature. The American J Sports Med 2018.

Σα βαςικά κριτιρια για τθ δθμιουργία του πρωτοκόλλου
είναι θ ελαχιςτοποίθςθ ςυνεχόμενων ιςχυρϊν
φυγοκεντριςεων, θ δυνατότθτα παραλαβισ κακαροφ
προϊόντοσ με όςο το δυνατόν λιγότερα ερυκρά και θ
εφκολθ επαναδιαλυτοποίθςθ του ιηιματοσ των
αιμοπεταλίων κατά τθ δεφτερθ πικανι φυγοκζντρθςθ.

Παραδείγματα πρωτοκόλλων
1. Λιψθ αίματοσ ςε φιαλίδιο με αντιπθκτικό Sodium Citrate.
2. Φυγοκζντρθςθ ςε 1500 rpm / 5 min.
3. υλλογι πλάςματοσ και buffy coat ςε νζο ςωλθνάριο.
4. Φυγοκζντρθςθ ςε 1000 rpm / 15 min.
5. Απόρριψθ των 2/3 του υπερκειμζνου και επαναδιαλυτοποίθςθ ιηιματοσ.
1. Φυγοκζντρθςθ ςε 2000 rpm / 10 min.
2. υλλογι ποςότθτασ 20 ml αίματοσ ςε φιαλίδια των 10 ml.
3. Λιψθ 2ml από κάκε φιαλίδιο του οροφ φπερκεν τθσ ςτιβάδασ των λευκϊν.

Οφζλθ του PRP

Ενδογενείσ ιδιότθτεσ αιμοπεταλίων
υμπυκνωμζνοι Αυξθτικοί παράγοντεσ

- Μυοςκελετικζσ πακιςεισ
- Ακλθτικζσ κακϊςεισ
- Αναγεννθτικι Ιατρικι
- πονδυλικι τιλθ
- Γνακοπροςωπικι, Περιοδοντικι
και Ενδοδοντικι Χειρουργικι
- Κοςμετολογία, Αιςκθτικι
- Δερματικά Ελλείμματα
- Εγκαφματα
- Αλωπεκία
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ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ PRP
Η χριςθ του PRP ςτθ μυοςκελετικι αναγζννθςθ και τθν ακλθτιατρικι
ζχει αυξθκεί πολφ τα τελευταία χρόνια, κακϊσ όλο και περιςςότερεσ
μελζτεσ δείχνουν πωσ θ χοριγθςθ PRP δε ςχετίηεται μόνο με τθ
βελτιωμζνθ εποφλωςθ και τθν επιδιόρκωςθ των τραυματιςμϊν ςε
μικρότερο χρονικό διάςτθμα, αλλά και ςτθν αναλγθτικι του δράςθ.
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Αναλγηζία - PRP
Η ςεροτονίνθ που περιζχεται ςτα πυκνά κοκκία και απελευκερϊνεται
από τα ενεργοποιθμζνα PLT ςυμβάλλει ςτθν μείωςθ του πόνου.
Ζμμεςθ αναλγθτικι δράςθ μζςω του ελζγχου
τθσ φλεγμονϊδουσ αντίδραςθσ, αλλά και των
πρωτεαςϊν που ενεργοποιοφν απευκείασ τον
υποδοχζα 4 ςτουσ αλγαιςκθτικοφσ νευρϊνεσ.
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Σα πιο ςυχνά περιςτατικά ςτα οποία χρθςιμοποιείται το PRP
περιλαμβάνουν τενοντοπάκειεσ, κακϊςεισ τενόντων, αρκρικοφσ
τραυματιςμοφσ, κυλακοςυνδεςμικζσ ριξεισ και μυϊκζσ κλάςεισ,
βλάβεσ των μθνίςκων, του επιχείλιου και του αρκρικοφ χόνδρου.
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• Οι Peerbooms et al, ςυγκρίνοντασ ζγχυςθ μθ ενεργοποιθμζνου PRP και
κορτιηόνθσ ςε αςκενείσ με χρόνια επικονδυλίτιδα, ζδειξαν μεγαλφτερθ
φφεςθ των ςυμπτωμάτων και καλφτερθ λειτουργικότθτα μακροχρόνια.
• Μια προοπτικι μελζτθ από τουσ Sanchez και ςυνεργάτεσ ζδειξε ότι 20
επαγγελματίεσ ακλθτζσ με βλάβεσ ςτουσ ιγνυακοφσ τζνοντεσ εμφάνιςαν
πλιρθ ανάκαμψθ ςτο μιςό προβλεπόμενο χρόνο εποφλωςθσ, χωρίσ καμία
περίπτωςθ ίνωςθσ ι επανατραυματιςμοφ.

Peerbooms, Joost C., et al. "Positive effect of an autologous platelet concentrate in lateral epicondylitis in a double-blind randomized controlled trial
platelet-rich plasma versus corticosteroid injection with a 1-year follow-up." The American journal of sports medicine 2010
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Lemont H, Ammirati KM, Usen N. Plantar fasciitis: a degenerative process (fasciosis) without inflammation. J Am Podiatr Med Assoc 2003.

ε αςκενείσ με χρόνιεσ και οξείεσ πακιςεισ
του γόνατοσ θ χριςθ PRP ζδειξε βελτίωςθ
τθσ κίνθςθσ τθσ άρκρωςθσ και ςθμαντικι
μείωςθ του πόνου.

Η υποτροπι, ωςτόςο, ςυνικωσ ςτα 2 ζτθ,
υποδεικνφει τθν ανάγκθ επαναλθπτικισ
χοριγθςθσ.

Randelli, Pietro, et al. Platelet rich plasma in arthroscopic rotator cuff repair: a prospective RCT study, 2-year follow-up. Journal Shoulder Elbow Surgery 2011.

Η παροφςα μεταανάλυςθ υποςτθρίηει τθν ενδοτενόντια ζγχυςθ
LR-PRP ςτθν τενοντοπάκεια.
Σόςο θ τεχνικι προετοιμαςίασ όςο και θ ςτοχευμζνθ ζνεςθ PRP
φαίνεται να ζχουν μεγάλθ κλινικι αξία (υπερθχογραφικι κακοδιγθςθ).

Jane Fitzpatrick, Max Bulsara, Ming H. Zheng. The Effectiveness of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Tendinopathy: A Meta-analysis of
Randomized Controlled Clinical Trials. The American J Sports Med 2016.

Οςτεοαρκρίτιδα

Σο PRP βοθκάει ςτα πρϊτα
ςτάδια τθσ ΟΑ, κακϊσ διεγείρει
τθν παραγωγι υαλουρονικοφ
οξζοσ και μειϊνει τα επίπεδα
των δεικτϊν που ςχετίηονται με
τον καταβολιςμό τθσ άρκρωςθσ.
Mandeep Dhillon, et al. PRP in OA knee – update, current confusions and future
options. SICOT J 2017.
Dallari D., et al. Ultrasound-Guided Injection of Platelet-Rich Plasma and Hyaluronic
Acid, Separately and in Combination, for Hip Osteoarthritis: A Randomized
Controlled Study. Am J Sports Med. 2016

B. Di Matteo, E. Kon, G. Filardo. Intra-articular
PRP for the treatment of OA. ΑΣΜ 2016.

Πεπιθεπικέρ Νεςποπάθειερ
Σισ τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ, το PRP ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ
αςφαλισ κεραπεία με κετικζσ επιδράςεισ ςτθν αναγζννθςθ
του νευρικοφ ςυςτιματοσ και ςτθ νευρολογικι ανάκτθςθ.
Ζχει επίςθσ αποδειχκεί ότι ζχει
αποδεκτά ποςοςτά επιτυχίασ
ςτθ κεραπεία κλινικϊν
περιφερικϊν νευροπακειϊν.
Zheng C, Zhu Q, Liu X, Huang X, He C, Jiang L, Quan D, Zhou X, Zhu Z. Effect of platelet-rich plasma (PRP) concentration on proliferation, neurotrophic
function and migration of Schwann cells in vitro. J Tissue Eng Regen Med. 2016.

Wu Y-T, Ho T-Y, Chou Y-C, Ke M-J, Li T-Y, Huang G-S, Chen L-C. Six-month efficacy of platelet-rich plasma for carpal tunnel syndrome: a prospective randomized,
single-blind controlled trial. Sci Rep. 2017.
Raeissadat SA, Karimzadeh A,Hashemi M,Bagherzadeh L. Safety and efficacy of platelet-rich plasma in treatment of carpal tunnel syndrome; a randomized
controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2018

Δεπμαηικέρ βλάβερ & Ελλείμμαηα
• Οξζα και Χρόνια Ζλκθ
• Διαβθτικό πόδι
• Ουλζσ και Ακμι
• Εγκαφματα
• Ραγάδεσ

Wroblewski AP, Melia HJ, Wright VJ. Application of platelet-rich plasma to enhance tissue repair. Oper Tech Orthop 2010.

The Healing Effects of Autologous Platelet Gel on Acute Human Skin Wounds. Arch Facial Plast Surg. 2007.
Driver V et al. A Prospective, Randomized, Controlled Trial of Autologous Platelet-Rich Plasma Gel for the Treatment of Diabetic Foot Ulcers. Ostomyl Wound
Management. 2006 .

Η Αιςκθτικι ιατρικι είναι
ζνασ ταχφτατα αναδυόμενοσ
κλάδοσ τθσ ιατρικισ με ςτόχο
και ςκοπό τθ βελτίωςθ και
τθν αναδόμθςθ ουλών
και τραυμάτων, τθν αλλαγι
χαρακτθριςτικϊν του
ςϊματοσ και τθν αναγζννθςθ
κατεςτραμμζνων ιςτϊν μετά
από π.χ. εγκαφματα.

Σο PRP παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ κεραπεία ρυτίδων και ουλϊν, τθν
εξομάλυνςθ τθσ υφισ του γθραςμζνου δζρματοσ και τθν επιτάχυνςθ
τθσ εποφλωςθσ πλθγϊν με μείωςθ τθσ πικανότθτασ εκτεταμζνθσ ουλισ.

Εγχφεται απευκείασ ςτο ςθμείο ενδιαφζροντοσ και απαιτεί αρικμό ςυνεδριϊν
ανάλογα με τθν περίπτωςθ προκειμζνου να υπάρξει εμφανζσ αποτζλεςμα.

Η ανδρογενισ αλωπεκία, μια πάκθςθ που επθρεάηει και τα δφο φφλα,
προκαλϊντασ ςταδιακι απϊλεια του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ είναι
χαρακτθριςτικι περίπτωςθ χριςθσ του PRP για αιςκθτικοφσ λόγουσ.
Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ ζγχυςθ ςτα ςθμεία
τθσ αραίωςθσ του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ ζχει
ιδιαίτερα καλά αποτελζςματα, λόγω
επαναδραςτθριοποίθςθσ των ιδθ
υπαρχόντων τριχοκυλακίων, ι τθσ
δθμιουργίασ νζων, ιδιαίτερα χριςιμο ςε
εγκφουσ που δεν μποροφν να λάβουν άλλα
ςκευάςματα, παρά μόνον αυτόλογα παράγωγα.
Gkini M A, Kouskoukis A E, Tripsianis G, et al. Study of platelet-rich plasma injections in the treatment of androgenetic alopecia through an one-year
period. J Cutan Aesthet Surg 2014

Πρακτικά Θζματα
2-3 εγχφςεισ ανά 4-6 εβδομάδεσ.
Αποτελζςματα φαίνονται ςτισ 2-6 εβδομάδεσ, ενϊ θ βελτίωςθ
ςυνεχίηεται μζχρι 6-9 μινεσ μετά το PRP.
ε μίγμα με τα ςυνικθ τοπικά αναιςκθτικά δεν διαπιςτϊκθκε
ςθμαντικι ενεργοποίθςθ των αιμοπεταλίων ι μείωςθ τθσ
δράςθσ των αυξθτικϊν παραγόντων.
Σισ πρϊτεσ 48 ϊρεσ μπορεί να εμφανιςτεί οίδθμα και δυςφορία ςτθν
περιοχι τθσ ζνεςθσ, που ανταποκρίνεται ςτα αναλγθτικά και τον πάγο.
ε 5 μζρεσ τα ςυμπτϊματα αρχίηουν να υποχωροφν και αρχίηει θ
φυςικοκεραπεία θ οποία μεγιςτοποιεί τα αποτελζςματα του PRP.
Επανεξζταςθ ςε ζνα μινα.
Kevy SV and Jacobson MS. Comparison of methods for point of care preparation of autologous platelet gel. J Extra Corpor Technol. 2004.
Personal communication of primary author and the Center for Blood Research, Cambridge, MA. February 2007.
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Είναι το PRP επϊδυνο;

Καλά ανεκτό από τουσ αςκενείσ.

Μπορεί να προκαλζςει φλεγμονϊδθ
αντίδραςθ τισ πρϊτεσ 10 θμζρεσ.

Κίνδςνορ μόλςνζηρ ;
Σο PRP είναι αυτόλογθ προετοιμαςία, χωρίσ τον κίνδυνο ειςαγωγισ
ξζνου υλικοφ, μεταδοτικισ μόλυνςθσ ι αλλεργικισ αντίδραςθσ, φτάνει
θ διαδικαςία να είναι άςθπτθ.

1: 50.000 πικανότθτα επιμόλυνςθσ από τθ διαδικαςία τθσ ζγχυςθσ
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To PRP είναι βακηηπιοκηόνο
Κατά τθ διάρκεια τθσ αρχικισ φλεγμονϊδουσ φάςθσ το PRP είναι
βακτθριοκτόνο, ιδιαίτερα κατά Χρυςίηοντα Σταφυλόκοκκου και του
Κολοβακτθρίδιου.
Ο προςωρινόσ ςχθματιςμόσ βφςματοσ αιμοπεταλίων και ινϊδουσ ςτο
ςθμείο τθσ πλθγισ φάνθκε ότι ςυμβάλλει ςτθν πρόλθψθ τθσ ειςόδου
μικροοργανιςμϊν.
Ωςτόςο, το PRP gel φαίνεται να επάγει in vitro τθν ανάπτυξθ τθσ
Ψευδομονάδασ και μπορεί να προκαλζςει επιδείνωςθ των μολφνςεων
με αυτόν τον οργανιςμό.
Everts PAM, Knape JTA, Weibrich G, Schonberger JPAM, Hoffmann JJHL, Overdevest EP, Box HAM, and van Zundert A. Platelet-Rich Plasma and Platelet Gel:
A Review. JECT. 2006.

PRP Gel

ε τραφματα που υποβλικθκαν ςε αγωγι με γζλθ PRP θ εποφλωςι
τουσ ιταν πιο ενιςχυμζνθ ςε ςφγκριςθ με τουσ ελζγχουσ, με παρουςία
πιο οργανωμζνου κολλαγόνου και χωρίσ υπερβολικι εναπόκεςθ
ςυνδετικοφ ιςτοφ ι ςχθματιςμό ουλισ από τουσ ιςτοφσ ελζγχου.
Carter, C.A., et al. PLT-rich plasma gel promotes differentiation and regeneration during equine wound healing, Experimental and Molecular Pathology, 2003.

Απόλςηερ ανηενδείξειρ PRP

 Πακιςεισ πθκτικότθτασ
(φνδρομο δυςλειτουργίασ αιμοπεταλίων,
κρομβοκυττοπενία, Τποϊνοδωγοναιμία)

 Αιμοδυναμικι αςτάκεια
 θψαιμία
 Ευαιςκθςία ςτθ βόεια κρομβίνθ ςτισ
περιπτϊςεισ ενεργοποίθςθσ

σεηικέρ ανηενδείξειρ ζηη σπήζη PRP









Διακοπι χριςθσ ΜΑΦ για 48 ϊρεσ.
Δεν χορθγοφνται κορτικοειδι ι ζνεςθ κορτιηόνθσ για 2 εβδομάδεσ.
Πρόςφατοσ πυρετόσ ι αςκζνεια.
Εξανκθματικι ι άλλθ αντίδραςθ ςε προθγοφμενθ χοριγθςθ.
Ενεργόσ κακοικεια, ιδίωσ του αίματοσ ι των οςτϊν.
Λοίμωξθ με Ψευδομονάδα, εντερόκοκκο ι Klebsiella.
HGB <10 g / dl.
PLT < 105 / μl.

Bielecki TM et al. Antibacterial effect of autologous platelet gel enriched with growth factors and other active substances: an in vitro study.
The Journal of Bone and Joint Surgery. March 2007.

Καπκινογένεζη;
 Οι αυξθτικοί παράγοντεσ ενεργοποιοφν τθ φυςιολογικι ζκφραςθ
των γονιδίων.
 Δρουν μόνο ςτουσ υποδοχείσ τθσ κυτταρικισ επιφάνειασ.
 Δεν ειςζρχονται ςτα κφτταρα.
 Δεν προκαλοφν μεταλλάξεισ ςτο DNA.
 Δεν υπάρχει εφλογοσ μθχανιςμόσ με τον οποίο μποροφν να
προκαλζςουν νεοπλαςματικι ανάπτυξθ.
 Δεν υπάρχουν αναφορζσ ςτθ βιβλιογραφία.
Everts PAM, Knape JTA, Weibrich G, Schonberger JPAM, Hoffmann JJHL, Overdevest EP, Box HAM, and van Zundert A. Platelet-Rich Plasma and Platelet Gel: A
Review. JECT. 2006.
Creaney L and Hamilton B. Growth Factor Delivery Methods in the Management of Sports Injuries: TheState of Play. Br J Sports Med. 2007.
Scott JD and Pawson T. Cell communication: The inside story. Sci Am .2000.

υμπεράςματα

Πλεονεκηήμαηα θεπαπείαρ με PRP
 Σαχφτερθ & πλθρζςτερθ εποφλωςθ των ιςτϊν, βελτίωςθ
τθσ κινθτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ.
 Βαςίηεται ςτισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ του ίδιου του οργανιςμοφ.

 Δε χρειάηεται νοςθλεία ι αναιςκθςία.
 Αςφαλισ, ανϊδυνθ και οικονομικι μζκοδοσ.

Σο εμπλουτιςμζνο ςε αιμοπετάλια πλάςμα είναι
ουςιαςτικά ζνασ αυτόλογοσ πυκνόσ χυμόσ αυξθτικϊν
παραγόντων και μεςολαβθτϊν τθσ φλεγμονισ με
αναβολικζσ και αντιφλεγμονϊδεισ επιδράςεισ.

Επάγει επίςθσ τον πολλαπλαςιαςμό αρκετϊν κυτταρικϊν τφπων,
διεγείρει τα βλαςτοκφτταρα ϊςτε να διαφοροποιθκοφν ςτον
τφπο του πάςχοντοσ ιςτοφ, ζχει αναλγθτικι δράςθ και λειτουργεί
ωσ ικρίωμα μζςω τθσ ικανότθτασ του ινωδογόνου να ςχθματίηει
πλζγματα και να ςυμπλθρϊνει βλάβεσ και ελλείμματα,
ςυμβάλλοντασ ςτθ φυςιολογικι αναγζννθςθ και εποφλωςθ.

Σα αποτελζςματα από τθν εμπειρία μασ και τα δεδομζνα από τθ διεκνι
βιβλιογραφία επιβεβαιϊνουν τθ χρθςιμότθτα τθσ κεραπείασ με PRP
ςτθν εποφλωςθ οξζων και χρόνιων μυοςκελετικϊν πακιςεων
αποδεικνφοντασ πωσ ανακουφίηει από οξφ και χρόνιο πόνο και
βελτιϊνει τθ λειτουργικότθτα ςε πακιςεισ των μαλακϊν μορίων όπωσ
μυϊκζσ κλάςεισ, κακϊςεισ ςυνδζςμων, τενοντοπάκειεσ (τενοντίτιδα,
εκφφλιςθ, μερικι ριξθ τενόντων), άτονα ζλκθ και δερματικζσ βλάβεσ,
ενϊ βοθκά ςτθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ του αρκρικοφ χόνδρου,
αποτρζπει τθν εκφφλιςθ και χρθςιμεφει ςτθν πλιρωςθ χόνδρινων
ελλειμμάτων, αλλά και ςτθ κεραπεία τθσ αρχόμενθσ ΟΑ.

Γεωργιάδθσ Α., αρόπουλοσ Κ. Η κεραπεία τθσ οςτεοαρκρίτιδασ. Με το βιμα του κάβουρα.. 2017
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