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Περίληψη
H οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική νόσος που περιλαμ-

βάνει αρθρική βλάβη, ανεπαρκή επουλωτική αντίδραση και προο-
δευτική επιδείνωση της αρχιτεκτονικής της άρθρωσης. Πρόκειται 
για ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας που με τη γήρανση 
του πληθυσμού και την αύξηση του ποσοστού παχυσαρκίας πρό-
κειται να αυξηθεί ταχύτατα. Τα αυτόλογα προϊόντα που προέρχο-
νται από το αίμα διακατέχουν ένα σημαντικά υποσχόμενο ρόλο 
στην αποκατάσταση και αναγέννηση των ιστών, στη φλεγμονή, 
στην αγγειογένεση, στην μετανάστευση των κυττάρων και στον 
μεταβολισμό σε παθολογικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένου 
και της οστεοαρθρίτιδας. Η χρήση του πλάσματος του πλούσιου 
σε αιμοπετάλια (PRP – Plasma rich in platelets) στις τενοντίτιδες 
και τις συνδεσμικές κακώσεις έχει δείξει μεταβλητά αποτελέσμα-
τα σε πολλές μελέτες με την τρέχουσα βάση δεδομένων για την 
αποτελεσματικότητα τους στις αθλητικές κακώσεις να παραμένει 
ασαφής. Περισσότερο θετικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί με 
τη χρήση των PRP στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος συγκριτικά με 
τις ενδοαρθρικές εγχύσεις υαλουρονικού οξέος. Ωστόσο, μεθοδο-
λογικά προβλήματα καθώς και η έλλειψη ικανοποιητικής ταξινό-
μησης των προϊόντων PRP εμποδίζει την πραγματική αξιολόγηση 
αυτής της θεραπείας. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διερευ-
νηθεί η απαιτούμενη συγκέντρωση λευκοκυττάρων που πρέπει να 
συμπεριληφθούν καθώς και το πώς η ενεργοποίηση και η συγκέ-
ντρωση των αιμοπεταλίων μπορεί να επηρεάσει το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα προτού αυτή η πολλά υποσχόμενη θεραπεία εφαρμο-
στεί ευρέως.
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Abstract
Osteoarthritis (OA) is a degenerative disease involving joint 

damage, an inadequate healing response and progressive 
deterioration of the joint architecture. It is a major world public 
health problem and is predicted to increase rapidly with an 
ageing population and escalating rate of obesity. Autologous 
blood-derived products possess much promise in the repair and 
regeneration of tissue and have important roles in inflammation, 
angiogenesis, cell migration and metabolism in pathological 
conditions including OA. Utilizing Platelet-rich plasma (PRP) to 
treat tendon, ligament and skeletal muscle has shown variable 
results across many studies with the current evidence base 
for the efficacy of PRP in treating sports injuries remaining 
inconclusive. More positive results have been observed by 
various studies for PRP in OA knee in comparison to hyaluronic 
acid. However, methodological concerns as well as satisfactory 
PRP product classification prevent the actual evaluation of this 
treatment. Thus, further research is required to investigate how 
leukocyte inclusion, activation and platelet concentration affect 
therapeutic efficacy before this promising treatment can be 
widely implemented.
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Εισαγωγή
Η οστεοαρθρίτιδα είναι μα σοβαρή εκφυλιστι-

κή νόσος των αρθρώσεων που προκύπτει από την 
αποδόμηση του αρθρικού χόνδρου, από την εκφύ-
λιση και την πολλαπλασιαστική ανάπλαση του υπο-
χόνδριου οστού και από ένα χαμηλό βαθμό υμενί-
τιδας που οδηγεί σε μειωμένη ποιότητα ζωής. Είναι 
μια σημαντική αιτία πόνου και ανικανότητας στους 
ηλικιωμένους [>70 ετών] (Neogi και Zhang, 2013). 
Hοστεοαρθρίτιδα μεταβάλλει το φυσιολογικό με-
ταβολισμό της άρθρωσης και οδηγεί σε αυξημένο 
καταβολισμό και μειωμένο αναβολισμό (Dhillon 
etal, 2017). Hφλεγμονή και η αγγειακή παθολο-
γία σε συνδυασμό με τον κυτταρικό θάνατο, αλ-
λαγές του μηνίσκου, η ανάπλαση του οστού και 
η υποχόνδρια σκλήρυνση προκαλούν ένα φαύλο 
κύκλο προοδευτικού εκφυλισμού της άρθρωσης. 
Αυτό μπορεί να επιδεινωθεί από την υπερβολική 
μηχανική καταπόνηση και την οξειδωτική βλάβη 
(Wruck et al, 2011). Επιπρόσθετα, υπό συνθήκες 
μεταβολικές ή κυτταροτοξικού στρες, όπως κατά 
τη γήρανση, η αυτοφαγία μπορεί να αυξήσει μη 
αντιρροπούμενους ομοιοστατικούς μηχανισμούς 
(Lotz και Carames 2011).

Στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος η γήρανση 
των χονδροκυττάρων και η απώλεια της ακεραιό-
τητας του χόνδρου είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. 
Υπάρχει μια αύξηση στην περιεκτικότητα σε νερό 
του υαλώδους χόνδρου, που συνοδεύεται από 
αντίστοιχες μειώσεις στη συγκέντρωση της πρω-
τεογλυκάνης. Ο χόνδρος διαβρώνεται και βαθιές 
σχισμές μπορεί να σχηματιστούν ενώ ταυτόχρονα 
μορφολογικές αλλαγές του υποχονδρίου οστού 
διαπιστώθηκαν. Καθώς το αρθρικό υγρό διεισδύ-
ει, σχηματισμός κύστεων στο υποχόνδριο οστούν 
συμβαίνει. Τα οστεόφυτα (οστικές προεξοχές) είναι 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οστεοαρθρίτιδας 
του γόνατος σε περιοχές που δε δέχονται πίεση και 
σχηματίζονται από μείωση της κλίσης του οστού 
από πίεση σε περιοχές υψηλής φθοράς (Adatia et 
al, 2012).

Πολλοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν δια-
δραματίζουν ένα ρόλο στην παθογένεια της ΟΑ του 
γόνατος αν και η ηλικία υπογραμμίζεται ότι δια-
δραματίζει κυρίαρχο ρόλο (Blagojevic et al, 2010, 
Michael et al, 2010, Heidari B 2011, Silverwood 
et al, 2015, Driban et al 2017). Βάσεις δεδομένων 
από την πρωτοβάθμια περίθαλψη από διάφορες 

χώρες έχουν δείξει υψηλότερη συχνότητα εμφάνι-
σης ΟΑ στο γόνατο συγκριτικά με το ισχίο ή το χέρι 
και μια μεγάλη αύξηση των νέων περιπτώσεων 
ΟΑ γόνατος που διαγιγνώσκονται κατά την τελευ-
ταία δεκαετία ειδικά σε άτομα ηλικίας 35-44 ετών 
(Prieto-Alhambra et al, 2014, Yu et al, 2015).Σε 
μια περίοδο 7 ετών, εκτιμάται ότι περίπου το 13% 
των ατόμων ηλικίας>50 ετών διαγιγνώσκονται με 
ΟΑ γόνατος ενώ φαίνεται ότι το 25% του πληθυ-
σμού πάσχει από την πάθηση (Jordan et al, 2014). 
Επιπρόσθετα, υπάρχει μια συνοδός κοινωνικοοι-
κονομική επιβάρυνση όσον αφορά το κόστος της 
ιατρικής περίθαλψης τόσο για την κυβέρνηση όσο 
και για τους ιδιώτες (Xing et al, 2017). H OA είναι 
ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε ολό-
κληρο τον κόσμο (Pereira et al, 2011) και προβλέ-
πεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς καθώς ο πλη-
θυσμός γηράσκει και τα ποσοστά της παχυσαρκίας 
κλιμακώνονται (Cross et al, 2014).

H οστεοαρθρίτιδα ισχίου και γόνατος έχει ταξι-
νομηθεί ως την 11η υψηλότερη αιτία παγκόσμιας 
αναπηρίας και 38η υψηλότερη αιτία των χρόνων 
που έζησε κανείς με αναπηρία (Cross et al, 2014). 
Hανικανότητα που συσχετίζεται με τα αποτελέσμα-
τα της οστεοαρθρίτιδας γόνατος οδηγεί σε σημα-
ντική οικονομική επιβάρυνση τόσο σε άμεσες δα-
πάνες που σχετίζονται με τη χειρουργική θεραπεία 
(τη διενέργεια ολικής αρθροπλαστικής) όσο και με 
έμμεσες δαπάνες που συσχετίζονται με την εργασία 
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας παραγωγικό-
τητας (Murphy και Helmick, 2012). HOAγόνατος 
προσβάλλει το 6%-40% του γενικού πληθυσμού 
(Michael et al, 2010) και το ποσοστό είναι σημα-
ντικά αυξημένο μεταξύ των συνταξιούχων αθλη-
τών υψηλών επιδόσεων με ποσοστά επιπολασμού 
που προσεγγίζουν το 95% (Gouttebarge et al, 
2015). Hπαγκόσμια επιβάρυνση της ΟΑ γόνατος, 
όπως εκτιμήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (WHO, 2011), είναι συγκρίσιμη με εκείνη 
των ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες, κίρρωση 
του ήπατος ή χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδί-
ου IV (Mather III et al, 2013).

Η χρήση των PRP στην πρόκληση 
αναγέννησης 

Τα PRP είναι ένα αυτόλογο μίγμα αιμοπεταλίων 
σε υψηλή συγκέντρωση, συνοδευτικών αυξητικών 
παραγόντων και άλλων βιοενεργών συστατικών 
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που παράγονται με φυγοκεντρικό διαχωρισμό του 
ολικού αίματος. Χρησιμοποιείται σε ορθοπαιδικές 
και αθλητριατικές παρεμβάσεις για τη θεραπεία 
των οστικών, τενόντιων και συνδεσμικών τραυμα-
τισμών (Sundman et al, 2014).Οι αυξητικοί παρά-
γοντες που απελευθερώνονται από τα PRP έχουν 
συζητηθεί με μεγάλη λεπτομέρεια στη βιβλιογρα-
φία (Lubkowska et al, 2012, Pavlovic et al, 2016, 
Fernandes και Yang, 2016, Parrish και Roides, 
2018) και έχει βρεθεί ότι προάγουν την πρόσληψη 
των κυττάρων, τον πολλαπλασιασμό και την αγγει-
ογένεση οδηγώντας σε μείωση στους κρίσιμους 
ρυθμιστές της φλεγμονώδους διεργασίας και στην 
έκφραση των φλεγμονωδών ενζύμων (Van Buul et 
al, 2011). Τα PRPμπορεί να προκαλέσουν μια ανα-
γεννητική απόκριση βελτιώνοντας τις μεταβολικές 
λειτουργίες των κατεστραμμένων δομών (Ficek et 
al, 2011, Chen et al, 2018) και έχει αποδειχθεί ότι 
έχουν θετική επίδραση στη χονδρογένεση και στον 
πολλαπλασιασμό των αρχέγονων μεσεγχυματικών 
κυττάρων (Kabiri et al, 2014).

Στην κλινική πρακτική, τα PRP χρησιμοποιούνται 
για να επιτρέψουν την εφαρμογή του αυτόλογου 
πλάσματος και των πρωτεϊνών που προέρχονται 
από αιμοπετάλια σε μια επιθυμητή θέση με τη χρή-
ση ενός κατάλληλου ικριώματος και στόχο να βο-
ηθήσουν στη αποκατάσταση του τραυματισμένου 
ιστού (Marx, 2001). Το σκεπτικό για τη χρήση των 
PRP σε ικριώματα είναι να επωφεληθούν από το 
τεράστιο ποσό των αυξητικών παραγόντων που 
περιέχονται στα αιμοπετάλια για την προώθηση 
της αναγέννησης του χόνδρου. Ωστόσο η αυξημέ-
νη χρήση των PRP σε ικριώματα είναι ακόμη σε 
προκαταρκτικό στάδιο, με χαμηλό επιστημονικό πε-
δίο ισχύος (Kon et al, 2013). Σε εφαρμογή σε χον-
δροκύτταρα, οι αυξητικοί παράγοντες προάγουν τη 
σύνθεση εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, την κυτ-
ταρική ανάπτυξη και τη μετανάστευση, διευκολύ-
νοντας τη μεταγραφή των πρωτεϊνών. Η υπέρ του 
φυσιολογικού απελευθέρωση παραγόντων που 
προέρχονται από τα αιμοπετάλια απευθείας στη 
θέση που εντοπίζεται η νόσος του χόνδρου, ιδίως 
στην ΟΑ του γόνατος μπορεί να διεγείρει το φυσι-
κό αναγεννητικό καταρράκτη σηματοδότησης και 
να ενισχύσει την επούλωση των ιστών με περαιτέ-
ρω μεσολάβηση της αντιφλεγμονώδους αντίδρα-
σης (Mascarenhas et al, 2014). Στις αρθρώσεις με 
ΟΑ τα PRP έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τα το-
πικά και διηθητικά κύτταρα, κυρίως τα αρθρικά, τα 

ενδοθηλιακά και τα κύτταρα που εμπλέκονται στην 
έμφυτη ανοσία (όπως τα μακροφάγα) καθώς και τα 
κυτταρικά συστατικά του χόνδρου και των οστών 
(Mifune et al, 2013, Dhillon et al, 2017). Επιπρό-
σθετα, τα PRPμπορεί να επηρεάσουν τη φλεγμονή, 
τις αγγειογόνες διαδικασίες και την ισορροπία ανα-
βολισμού και καταβολισμού στο σχηματισμό του 
χόνδρου ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μεταβάλλουν 
το υπάρχον μικροπεριβάλλον κατά τη διάρκεια της 
εξέλιξης της νόσου (Andia και Maffulli, 2013).

Τα συνδυασμένα αποτελέσματα των PRPσαν 
μια πιθανή επιλογή για τη διαχείριση της ΟΑ του 
γόνατος λειτουργούν ως κύριος αναλγητικός πα-
ράγοντας (Meheaux et al, 2016). Αυτό οφείλεται 
σε μια αύξηση του πολλαπλασιασμού των τενο-
ντοκυττάρων, των οστεοβλαστών, των μεσεγχυμα-
τικών βλαστικών κυττάρων με αποτέλεσμα μειω-
μένα επίπεδα του πόνου (Oginoetal, 2016). Παρά 
τα ενθαρρυντικά προκλινικά αποτελέσματα και την 
αύξηση του κλινικού ενδιαφέροντος, εξακολου-
θούν να υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σχετικά με 
την κλινική εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα 
των PRP κυρίως αναφορικά με τον τρόπο παραγω-
γής τους που μπορεί να παρουσιάζει ποικίλα χαρα-
κτηριστικά (Connell BO, 2019).

Τρέχουσες στρατηγικές στη 
διαχείριση της οστεοαρθρίτιδας 
γόνατος

Οι στρατηγικές διαχείρισης της ΟΑ περιλαμβά-
νουν βελτίωση στη λειτουργικότητα, μείωση της 
αναπηρίας, ανακούφιση από τον πόνο και συνεπώς 
βελτιωμένη ποιότητα ζωής (Ng et al, 2012, Xing et 
al, 2017). Ωστόσο δεν υπάρχει επί του παρόντος 
κανένας φαρμακολογικός παράγοντας που να είναι 
σε θέση να σταματήσει την εξέλιξη της ΟΑ ή να αντι-
στρέψει την υπάρχουσα βλάβη (Kanchantawan et 
al, 2016). Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις εστιάζουν 
στην πρόληψη ή την καθυστέρηση της επιδείνωσης 
της νόσου με την ανάπτυξη λιγότερο επεμβατικών 
διαδικασιών ή με την εφαρμογή παρεμβάσεων νω-
ρίτερα στην έναρξη της νόσου (Zhang et al, 2008).
Οι συντηρητικές θεραπευτικές παρεμβάσεις περι-
λαμβάνουν ενδοαρθρικές εγχύσεις υαλουρονικού 
οξέως, κορτικοστεροειδών, πλάσματος πλούσιο σε 
αιμοπετάλια (PRP), μη στεροειδών αντιφλεγμο-
νωδών φαρμάκων, φυσικοθεραπεία και κηδεμό-
νες αποφόρτισης που διαδραματίζουν σημαντικό 
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ρόλο στη διαχείριση της ΟΑ γόνατος (Cambell et 
al, 2015).

Η χρήση των PRP στην 
οστεοαρθρίτιδα του γόνατος

Η χρήση των PRP στην οστεοαρθρίτιδα του γό-
νατος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του 
υψηλού ποσοστού ασφάλειας και ευκολίας στη 
παραγωγή και τη χορήγησή τους (Smith, 2016). 
Υπάρχουν βέβαια αντικρουόμενα επιστημονικά 
δεδομένα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 
των ενδοαρθρικών εγχύσεων PRP (Rahimzadeh 
et al, 2018). H αυξημένη αποτελεσματικότητα των 
PRP για τη θεραπεία του πόνου και της λειτουργι-
κότητας της άρθρωσης του γόνατος σε σύγκριση 
με τις ενδοαρθρικές εγχύσεις υαλουρονικού οξέος 
έχει αναφερθεί ότι έχει θετικά αποτελέσματα σε 
όλα τα στάδια της ΟΑ γόνατος [αρχόμενου, μεσαί-
ου και προχωρημένου σταδίου] (Kanchantawan et 
al, 2016, Dai et al, 2017, Cole et al, 2017).Επιπρό-
σθετα, τα αποτελέσματα των PRP φαίνεται ότι δι-
αρκούν περισσότερο και υπερέχουν σε σύγκριση με 
τις ενδοαρθρικές εγχύσεις υαλουρονικού (Prieto-
Alhambraetal, 2014). Συγκριτικές μελέτες μεταξύ 
των ενδοαρθρικών εγχύσεων του PRPκαι του υα-
λουρονικού οξέος σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος αρ-
χόμενου και μετρίου σταδίου έδειξαν υψηλότερες 
βαθμολογίες αναφορικά με την κλινική έκβαση με 
τη χρήση των PRP (Filardo et al, 2012a,b). Επι-
πρόσθετα, χρησιμοποιώντας δεδομένα από μετα-
αναλύσεις για να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα 
των PRP συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο ή με 
τη χρήση υαλουρονικού οξέος για τη θεραπεία της 
ΟΑ του γόνατος (Bennell et al, 2017) έχει αναφερ-
θεί μεγαλύτερη μείωση του πόνου (Laudy et al, 
2015) και βελτίωση της λειτουργικότητας (Chang 
et al, 2014) με τη χρήση των PRP. Ωστόσο, αυτό σε 
βάρος της αύξησης των μη ειδικών ανεπιθύμητων 
ενεργειών (Khoshbin et al, 2013).

Η χρήση των PRP έχει υποστηριχθεί ως θερα-
πευτική επιλογή σε όλα τα στάδια της ΟΑ του γό-
νατος. Οι ενδοαρθρικές εγχύσεις PRPσε ενεργούς 
ασθενείς με ΟΑ γόνατος δείχνουν σημαντικές βελ-
τιώσεις στη μείωση του πόνου, στη βελτίωση των 
συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής (Gobbi et al, 
2012). Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στη άμε-
ση και παρατεταμένη απελευθέρωση αυξητικών 
παραγόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα που 

ενισχύει την επούλωση οδηγώντας σε παρατετα-
μένα κλινικά αποτελέσματα (Dhillon et al, 2017). 
Συμπτωματική ανακούφιση μέχρι και 12 μήνες με 
αυξημένα οφέλη σε ασθενείς με ΟΑ γόνατος σε 
πρώιμο στάδιο βρέθηκε (Cambell et al, 2015) με 
σημαντική βελτίωση στη λειτουργικότητα και στη 
μείωση του πόνου με τρεις ενέσεις ανά μήνα απο-
δίδοντας σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα βρα-
χυπρόθεσμα (Huangetal, 2017). Επιπρόσθετα, έχει 
αναφερθεί βελτιωμένη έκβαση του πόνου μετά 
από 3 μήνες με μεγαλύτερη επίδραση σε ΟΑ γό-
νατος αρχόμενου σταδίου (Montanez-Herediaetal, 
2016). Σε ΟΑ γόνατος μετρίου σταδίου, η λειτουρ-
γικότητα και ο πόνος έχουν βελτιωθεί με ένα ελά-
χιστο δύο ενέσεων PRP (Kavadar et al, 2015). Σε 
οστεοαρθρίτιδα τελικού σταδίου απαιτείται μια 
ενδοαρθρική έγχυση PRPγια να παρέχει ικανοποι-
ητική ανακούφιση από το πόνο που βελτιώνει τις 
δραστηριότητες της καθημερινότητας και την ποι-
ότητα ζωής (Joshi Jubert et al, 2017).

Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα των PRP 
έχει επικεντρωθεί στη σύγκριση των αποτελεσμά-
των των ενδοαρθρικών εγχύσεων PRP με άλλες 
θεραπείες εγχύσεων. Σε πολλές μελέτες οι εγχύ-
σεις PRP έχουν βελτιωμένη λειτουργική έκβαση 
σε σύγκριση με τις εγχύσεις υαλουρονικού οξέος 
και εμφανίζονται πιο αποτελεσματικές στη μείωση 
των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής (Raeissadat et al, 2015, Kanchantawan 
et al 2016). Σε μια μελέτη του Kon και των συν. 
του εξετάστηκαν τρεις ομοιογενείς ομάδες ασθε-
νών που έλαβαν θεραπεία με τρεις εγχύσεις PRP, 
υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους και 
υαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους και 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εγχύσεις PRP 
έχουν μακρύτερη αποτελεσματικότητα απ’ ότι 
οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος και ενισχύουν τη 
λειτουργία της άρθρωσης (Kon et al, 2011). Τα 
αποτελέσματα έδειξαν βελτιωμένη λειτουργική έκ-
βαση για την ομάδα των PRP στους 6 μήνες με 
επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε νεότερους 
και πιο δραστήριους ασθενείς με χαμηλού βαθμού 
εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου (Meheux et al, 
2016). Αντιστρόφως, οι εγχύσεις PRP προκαλούν 
μεγαλύτερη οξεία φλεγμονώδη αντίδραση και μια 
αύξηση του κυτταρικού θανάτου στα αρθρικά κύτ-
ταρα (Braun et al, 2014) επάγοντας περισσότερο 
τις παροδικές αντιδράσεις συγκριτικά με το υαλου-
ρονικό οξύ (Riboh et al, 2016). Οι Spakova και οι 
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συν τους συνέκριναν τρεις ενδοαρθρικές εγχύσεις 
PRPμε τρεις ενδοαρθρικές εγχύσεις υαλουρονικού 
οξέος σε μα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη σε 
120 ασθενείς και ανακάλυψαν καλύτερα κλινικά 
αποτελέσματα στην ομάδα των PRP (Spakova et 
al, 2012). Σε μια άλλη ξεχωριστή τυχαιοποιημένη 
μελέτη που αφορούσε 120 ασθενείς ο Cerza και 
οι συν. του συνέκριναν 4 εγχύσεις PRP με μεσο-
διάστημα 1 εβδομάδας με εγχύσεις υαλουρονικού 
οξέως χαμηλού μοριακού βάρους και παρατηρήθη-
κε καλύτερη κλινική έκβαση στις 24 εβδομάδες στη 
ομάδα των PRP (Cerza et al, 2012). Δεν υπήρξε 
συσχέτιση με το βαθμό της οστεοαρθρίτιδας σε κα-
μία μελέτη. Επιπρόσθετα, καλύτερη κλινική έκβαση 
επιτεύχθηκε στις 24 εβδομάδες με τη χρήση των 
PRP σε 126 ασθενείς που έπασχαν από οστεοαρ-
θρίτιδα διαφορετικού σταδίου και έγινε σύγκριση 
τριών εγχύσεων PRPμε μεσοδιάστημα 1 εβδομά-
δας συγκριτικά με το υαλουρονικό οξύ (Sanchez et 
al, 2012). Επιπρόσθετα, καλύτερα κλινικά αποτε-
λέσματα τεκμηριώθηκαν συγκρίνοντας τις εγχύσεις 
PRPμε τις εγχύσεις υαλουρονικού οξέος στους 6 
μήνες (Li et al, 2011, Say et al, 2013). O Patel και 
οι συν συνέκριναν τις εγχύσεις φυσιολογικού ορού 
με τις εγχύσεις PRP και βρήκαν σημαντική κλινι-
κή βελτίωση στους 6 μήνες στη ομάδα των PRP 
με τους ασθενείς να βιώνουν τα πλεονεκτήματα 
της έγχυσης από τις πρώτες 18 ημέρες (Patel et 
al, 2013). Σε μια μελέτη παρακολούθησης ο Patel 
και ο Dhillon υπέθεσαν ότι το αντιφλεγμονώδες 
αποτέλεσμα και η ανακατασκευή του χόνδρου που 
προκαλείται από τα PRP είναι η αιτία για τα βελ-
τιωμένα κλινικά αποτελέσματα (Patel και Dhillon, 
2014).

Περιορισμοί και συστάσεις για 
περαιτέρω έρευνα

Παρά τα προφανή θετικά αποτελέσματα από 
τη χρήση των PRP για τη θεραπεία της οστεοαρ-
θρίτιδας γόνατος, μεθοδολογικές ανησυχίες και 
σημαντικού βαθμού ετερογένεια μεταξύ των μελε-
τών είναι εμφανείς (Rodriguez-Merchan 2013b). 
Μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες απαιτούνται για 
να αξιολογήσει κανείς περαιτέρω την αποτελεσμα-
τικότητα και τη διάρκεια της θεραπείας με PRPσε 
ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος (Rodriguez-
Merchan 2013a, Lai et al, 2015). Κατά το σχεδι-
ασμό ή την ανάλυση της θεραπευτικής αγωγής, η 
συχνότητα και ο αριθμός των εγχύσεων, η μέθοδος 

ενεργοποίησης (στην περίπτωση των PRP η χρήση 
αντιπηκτικού), ο τρόπος αποθήκευσης, ο χρόνος 
από την απομόνωση του πλάσματος μέχρι τη διε-
νέργεια της έγχυσης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό 
μεταξύ των διαφόρων μελετών. Ο μεγαλύτερος 
περιοριστικός παράγοντας για τη χρήση των PRP 
είναι η έλλειψη τυποποίησης, ενώ απαιτείται περαι-
τέρω έρευνα για να διερευνήσει πόσα λευκοκύττα-
ρα πρέπει να συμπεριληφθούν καθώς και το πώς 
η ενεργοποίηση και η συγκέντρωση των αιμοπετα-
λίων επηρεάζει τη θεραπευτική αποτελεσματικότη-
τα (Chen et al, 2018). Τα ενδεχόμενα συστήματα 
ταξινόμησης έχουν συζητηθεί σε βάθος (Dohan 
Ehrenfest et al, 2014, Lana et al, 2017, Alves και 
Grimalt, 2018). H σχέση κόστους-αποτελεσματι-
κότητας των PRP, τα δημογραφικά χαρακτηριστι-
κά των ατόμων που είναι πιθανόν να ωφεληθούν 
περισσότερο και η βελτιστοποίηση του πρωτοκόλ-
λου παρασκευής τους είναι αναγκαίο να διερευνη-
θούν περαιτέρω (Bennell et al, 2017). Για το σκοπό 
αυτό, η βελτιστοποίηση εξακολουθεί να απαιτείται 
αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, τη δοσολογία, 
τον όγκο, τη συχνότητα, τη σύνθεση και την απο-
κατάσταση μετά την έγχυση τους (Engerbresten et 
al, 2010). Ένα σύστημα ενιαίας ταξινόμησης είναι 
απαραίτητο να συμφωνηθεί προτού αυτή η πολλά 
υποσχόμενη θεραπεία να μπορεί να εφαρμοστεί 
ευρέως (Connell BO et al, 2019).
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