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PRP - Tratamentul durerilor de genunchi și a periartritei si artropatiei
genunchiului
Refacerea cartilajului articulatiei genunchiului
Distrugerea cartilajului genunchiului
Un prieten va întreba dacă, injectiile cu plasmă bogata în plachete (trombocite) – PRP, vor fi eficiente
pentru sindromul "os pe os" la genunchi. Apoi, el va cere lamuriri despre cercetarea in acest tratament:
“ - Exista o cercetare in PRP?” Da exista si iata concluziile medicilor:
PRP in sindromul de “os pe os” la genunchi
Rezultatele preliminare indică faptul că tratamentul cu preparate injectabile PRP este sigur si este singurul
care are potentialul de a reduce durerea si de a imbunatati functia articulatiei si calitatea vietii atat la pacientii
tineri cu grad scăzut de degenerare articulara "(1) cat si la cei in varsta.
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"Descoperirile noastre preliminare sprijina aplicarea tratamentului cu plasmă bogata în plachete (trombocite)
autologa ca o metodă eficientă si sigură în tratamentul stadiilor initiale de osteoartrita a genunchiului(în
tratamentul leziunilor degenerative ale cartilajului articular al genunchiului)" (2)
Este bine sa ne amintim: cartilajului articular este tesutul dur care acopera capetele oaselor ce formeaza
articulatia. În genunchi, leziunile sau rupturile sunt foarte frecvente ele aparand odata cu varsta si cresterea
in greutate.
PRP ca alternativă nechirurgicala
Metoda tipică de reparare a acestui prejudiciu este o interventie chirurgicală. Cu toate acestea leziunile
cartilajului articular reprezintă una dintre problemele majore nerezolvate în domeniul chirurgiei
ortopedice. (3)
Recent, cercetatorii din SUA, Australia, Coreea de Sud, Rusia, Italia, Franta, Anglia, Spania etc au declarat
ca PRP - plasma bogata în plachete (trombocite) si injectiile cu ea pot fi o alternativa de succes.
"Injectiile intra-articulare cu PRP pentru tratarea degenerarii cartilajului articular sunt în conditii de
sigurantă si pot atenua simptomele de dureri si umflaturi si sunt capabile a imbunatati calitatea vietii
pacientilor"(4).

De ce PRP pentru deteriorarea genunchiului
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 organismului de vindecare prin furnizarea locala a unei
concentratii mai mari de trombocite.
Pentru aceasta, un mic esantion de sânge este luat din vena (similar cu o probă de laborator) si plasata într-o
centrifugă care separa trombocitele si plasma de celelalte componente. Concentratul de plasma bogata in
trombocite (PRP) este apoi injectat în jurul punctului de prejudiciu. Deoarece este folosit propriul sânge, nu
există nici un risc de infectie transmisibilă sau reactie de respingere.
Amelioreaza durerea fără riscurile unei interventii chirurgicale sau anestezii generale.
Nu este necesară spitalizarea. Procedura se face în conditii de sigurantă într-un cabinet si durează
aproximativ o jumatate de ora . Cei mai multi oameni se întoarc la locurile lor de muncă sau activităti
obisnuite imediat dupa procedura.
Ameliorarea poate fi văzuta din primele săptămâni, crescând odata cu progresarea vindecarii. La pacienti in
varsta procedura se poate repeta dupa 6 luni. Reducerea durerii, cresterea mobilitatii sunt semne favorabile.
Atât ultrasunete cat si imaginile RMN au arătat refacerea tesuturilor după terapia PRP, confirmând procesul
de vindecare.
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