H χρήση του PRP
στη Γυναικολογία

H χρήση του PRP στη Γυναικολογία
Το PRP είναι ένα αυτόλογο παράγωγο που δηµιουργείται από το αίµα µετά από
κατάλληλη επεξεργασία και περιέχει τους αυξητικούς παράγοντες των αιµοπεταλίων.
Το προϊόν PRP παρασκευάζεται µε ειδική επεξεργασία 20 ml περιφερικού αίµατος, από
το οποίο αποµονώνονται τα αιµοπετάλια, τα οποία ενεργοποιούνται και συµπυκνώνονται 3-4 φορές.
Οι χρήσεις του PRP στη γυναικολογία µε βάση τη βιβλιογραφία αφορούν τη θεραπεία
της υπογονιµότητας και την ατροφία της ουρογεννητικής περιοχής µετά την εµµηνόπαυση.

Η χρήση του PRP στην υπογονιµότητα
α) Η χρήση του PRP στην αποκατάσταση του λεπτού ενδοµητρίου.
Η υπογονιµότητα σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην ποιότητα του
ενδοµητρίου, το οποίο καθίσταται λεπτό και δεν ευνοεί την
εµφύτευση της βλαστικής κύστης. Το λεπτό ενδοµήτριο και η
κακή ποιότητα του επιθηλίου ευθύνονται για έναν µεγάλο
αριθµό ανεπιτυχών κύκλων εξωσωµατικής γονιµοποίησης.
Το PRP σήµερα αποτελεί µια αποτελεσµατική, ασφαλή και
οικονοµική λύση στην αντιµετώπιση του λεπτού ενδοµητρίου.
β) Η χρήση του PRP και των µεσεγχυµατικών βλαστοκυττάρων στην αντιµετώπιση της πρώιµης ωοθηκικής ανεπάρκειας.
Πρώιµη ανεπάρκεια των ωοθηκών σε γυναίκες κάτω των 40
ετών παρατηρείται αρκετά συχνά. Πειραµατική ενδοωοθηκική
χορήγηση συνδυασµού µεσεγχυµατικών βλαστοκυττάρων και
PRP έδειξε αύξηση του αριθµού των ωοθηλακίων και των
ώριµων ωαρίων και προτείνεται ως τρόπος αντιµετώπισης
του συνδρόµου της πρόωρης γήρανσης των ωοθηκών. Τα
βλαστοκύτταρα λαµβάνονται από το λιπώδη ιστό µε
περιορισµένη λιποαναρρόφηση, καταψύχονται τµηµατικά
και χορηγούνται σε επαναλαµβανόµενες δόσεις εντός των
ωοθηκών.

Η χρήση του PRP στην ατροφία του βλεννογόνου
του ουρογεννητικού τριγώνου
Το PRP προτείνεται ως µέσο αντιµετώπισης της ατροφίας του ουρογεννητικού τριγώνου
µετά την εµµηνόπαυση καθώς και σε εµµηνοπαυσιακές γυναίκες οι οποίες έλαβαν στο
παρελθόν θεραπεία για τον καρκίνο του µαστού. Το 50%-70% των γυναικών οι οποίες
επιβίωσαν από τον καρκίνο του µαστού υποφέρουν από τα συµπτώµατα της ατροφίας.
Οι γυναίκες αυτές δεν µπορούν να λάβουν ορµονική θεραπεία και προτείνεται η χρήση
του PRP σε συνδυασµό µε υαλουρονικό οξύ.

H χρήση του PRP στη θεραπεία της ακράτειας των ούρων
20% των γυναικών υποφέρουν από ανεπάρκεια του σφικτήρα της ουροδόχου κύστης
και εµφανίζουν ακράτεια ούρων η οποία επηρεάζει την καθηµερινότητα τους. Η
χειρουργική αποκατάσταση και η χρήση ενθεµάτων συχνά δεν επιλύουν το πρόβληµα
και για το λόγο αυτό προτείνεται η τοπική ενέσιµη χρήση του PRP.
Για να χαρακτηριστεί το προϊόν ως PRP θα πρέπει ο τελικά χρησιµοποιούµενος όγκος
να περιέχει 1.000.000 αιµοπετάλια/µl. Ο αριθµός των αιµοπεταλίων ανά mm3 περιφερικού αίµατος ποικίλει από 150.000-450.000. Εποµένως η δηµιουργία του PRP είναι
εξατοµικευµένη και ο τελικός όγκος του προϊόντος εξαρτάται από τον αρχικό αριθµό
των αιµοπεταλίων του περιφερικού αίµατος.
H απλή φυγοκέντρηση του αίµατος δεν δηµιουργεί PRP. Απαιτείται ένα επόµενο στάδιο
ενεργοποίησης των αιµοπεταλίων, επειδή οι αυξητικοί παράγοντες βρίσκονται στο
εσωτερικό τους και για να δράσουν θα πρέπει να απελευθερωθούν στο περιβάλλον.
Το προϊόν PRP µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα ή να καταψυχθεί τµηµατικά και να
χρησιµοποιηθεί σε επαναλαµβανόµενες δόσεις.

Το PRP που παρασκευάζεται
στη Biohellenika διαφέρει από
τα κυκλοφορούνται στην
αγορά µε τη µορφή κιτ
Παράγεται σε διαπιστευµένα από το
ΕΣΥ∆ εργαστήρια που διαθέτουν clean
rooms εφοδιασµένα µε laminar flow.
Ως εκ τούτου το προϊόν παραδίδεται
άσηπτο.
Τα εργαστήρια διαθέτουν αιµατολογικό
αναλυτή και το προϊόν συνοδεύει
εργαστηριακή αναφορά. Ως εκ τούτου
η δηµιουργία του προϊόντος είναι
εξατοµικευµένη.
Το PRP περιέχει ενεργοποιηµένα
αιµοπετάλια, γνωστής συγκέντρωσης
σε αυξητικούς παράγοντες.
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