
 

 

 

 

ΝΕΕΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

Ενέσιµη θεραπεία µε Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες από 

ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια,PRP 

 

Mια νέα προσέγγιση για τη θεραπεία τραυµατισµών των τενόντων, 

των µυών, των συνδέσµων και της αρχόµενης οστεοαρθρίτιδας.  

Ενδείξεις 

• Αρχόµενες οστεοαρθρίτιδες (γόνατος ,ισχίου ,ώµου ,Π∆Κ) 

• Τενοντίτιδες 

• Τενοντίτιδα και µερική ρήξη του στροφικού πετάλου του Ώµου 

• Έξω επικονδυλίτιδα tennis elbow αγκώνα 

• Έσω επικονδυλίτιδα golfers elbow αγκώνα 

• Στενωτικές τενοντοελυτρίτιδες 

• Τροχαντηρίτιδα ισχίου 

• Θλάση προσαγωγών, τετρακέφαλου, ιγνυακών, οπισθίων µηριαίων 

• Χονδροπάθειες γόνατος , ισχίου και ποδοκνηµικής 

• Χονδροµαλάκυνση επιγονατίδας 

• Θλάση, µερική ρήξη συνδέσµων 

• Σύνδροµο λαγονοκνηµιαίας ταινίας 

• ∆ιάστρέµµα ποδοκνηµικής 

• Τενοντίτιδα Αχιλλείου 

• Πελµατιαία απονευρωσίτιδα (άκανθα πτέρνης) κ.α. 

• ∆ιαβητικά έλκη. ,έλκη κατάκλισης. 

• Περιποίηση προσώπου (ριτίδες), τριχόπτωση για τους δερµατολόγους 



 Ενέσιµη θεραπεία (Α-PRP).....Η θεραπεία µε αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες 

από ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια (A-PRP) είναι µια πολλά υποσχόµενη λύση για την 

επιτάχυνση της επούλωσης των τραυµατισµών των τενόντων, των µυών και της 

οστεοαρθρίτιδας, µε φυσικό τρόπο και χωρίς την υποβολή των ασθενών σε 

σηµαντικό κίνδυνο. 

Η φιλοσοφία είναι η συγχώνευση τεχνολογίας αιχµής και της φυσικής ικανότητας του 

σώµατος να θεραπεύει. Η τεχνολογία PRP αναπτύχθηκε αρχικά πριν από 20 χρόνια 

µε στόχο την επούλωση των πληγών και την απώλεια αίµατος. Τα οφέλη της 

εφαρµόζονται τώρα προς την διευκόλυνση της επούλωσης των τραυµατισµένων 

τενόντων, µυών και του αρθρικού χόνδρου.  

Η ενέσιµη θεραπεία PRP χρησιµοποιεί το αίµα του ίδιου του ασθενούς, το οποίο µε 

ειδική επεξεργασία και εµπλουτισµό εγχύεται τοπικά στην περιοχή της βλάβης υπό 

υπερηχογραφική καθοδήγηση για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια. Το ειδικά 

επεξεργασµένο και εµπλουτισµένο πλάσµα (Platelet Rich Plasma) είναι πλούσιο σε 

κύτταρα όπως βλαστοκύτταρα και ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια καθώς και σε 

ενδογενείς πρωτεΐνες που ονοµάζονται αυξητικοί παράγοντες (Growth Factors: TGF 

beta 1+2, IGF - , EGF, VEGF, κα). 

 

Η έγχυση αυτών των ουσιών τοπικά στην πάσχουσα περιοχή βοηθά στην ταχεία 

αποκατάσταση της βλάβης µέσω της υψηλής αναγεννητικής και επιδιορθωτικής 

δράσης τους.  

Για παράδειγµα όταν κοπείτε, η φυσική αντίδραση του σώµατος ,είναι να 

προσελκύσει τα αιµοπετάλια, τα οποία απελευθερώνουν αυξητικούς παράγοντες και 

έτσι διευκολύνεται η επιδιορθωτική και αναγεννητική δράση στον πάσχοντα ιστό 

(επούλωση). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των συνδεσµικών κακώσεων και τον 

τραυµατισµό των τενόντων, των µυών και των χόνδρων. ∆ηλαδή έχει ένδειξη σε 

σχεδόν όλες τις αθλητικές κακώσεις και σε ορισµένα ορθοπαιδικά προβλήµατα.  

Η ενέσιµη θεραπεία Α-PRP είναι µια διαδικασία η οποία γίνεται στο ορθοπαιδικό 

ιατρείο, κατά την οποία λαµβάνεται µε αιµοληψία από περιφερική φλέβα µια µικρή 

ποσότητα αίµατος (περίπου 10ml) από τον ασθενή και µετά από ειδική επεξεργασία 

εγχέεται τοπικά στην περιοχή της βλάβης µε υπερηχογραφική καθοδήγηση. ∆εν 

απαιτείται νοσηλεία ή άλλη ειδική προφύλαξη µετά την έγχυση. Συνήθως διαρκεί 45’ 

και δεν πρέπει να λαµβάνονται αντιφλεγµονώδη µια εβδοµάδα πριν ή και µετά την 

έγχυση καθώς αυτό µπορεί να περιορίσει τα οφέλη της θεραπείας. Ανάλογα µε την 

πάθηση και την κατάσταση του ασθενούς µπορεί να απαιτείται µια σειρά από 1-3 

εγχύσεις. Η χορήγηση της ενέσιµης θεραπεία Α-PRP, λόγω του ότι είναι ένα 

υποπροϊόν του ίδιου του αίµατος δεν έχει αλλεργικές αντιδράσεις ή άλλου είδους 

επιπλοκές. 

Τα αποτελέσµατα της επούλωσης των τραυµατισµένων συνδέσµων, τενόντων, µυών 

και χόνδρου είναι από πολύ καλά έως και εξαίρετα. 

 Αντενδείξεις της θεραπείας με αυτόλογο υλικό PRP είναι: περιπτώσεις καρκίνου σε 

χημειοθεραπεία, σε αιματολογικά νοσήματα (θρομβοκυττοπενία, κ.α.), σε 

δυσλειτουργίες  των αιμοπεταλίων, σε αντιπηκτική θεραπεία, σε αιμοδυναμική 

αστάθεια, σε τοπική δερματική μόλυνση ή σήψη, σε χρόνια ηπατικά νοσήματα, σε 

ηπατίτιδα, σε βαριά αυτοάνοσα νοσήματα (όπως πολλαπλή σκλήρυνση, λύκος, 

δερματομυοσίτιδα), σε γυροειδή αλωπεκία, σε αλλεργία, σε κύηση και γαλουχία. 

 


