PRP
Nedir?
‘‘
PRP, Platelet Rich Plasma’nýn kýsaltmasýdýr.
PRP, moleküler aðýrlýk tabakalarýna göre
hücreleri katmanlara ayýrarak güçlü bir
merkezkaç kuvveti oluþturmasýyla elde
edilir.

En geliþmiþ trombosit miktarýna
PRP kiti ile ulaþýlýr. Ayrýca
‘‘yüksek yoðunlukludur’’ ve ‘‘jel
içermez’’.

PRP kitimiz daha
fazla ne vaat ediyor?
- Enjekte edilebilir
- Ficoll içermez
- CE Sýnýfý IIb Sertifikasý
- Jel içermez

- Yeniden süspansiyon mekanizmasý
- Pýhtýlaþma Önleyici Ýçerir
- Sadece bir kan saklama tüpü deðil,
gerçek bir prp kiti

b

PRP VE KÖK
HÜCRE TEDAVÝSÝ
AYNI MIDIR?
FARKLILIKLARI
NELERDÝR?
PRP, kök hücre tedavisi olarak düþünülemez ve bu þekilde
pazarlanamaz. Ancak PRP, kök hücrelerin dokunun
iyileþme sürecine dahil olmasýný saðlayabilir. Trombositlerin

PRP HD
TÜPLERÝ

aktivasyonu nedeniyle büyüme faktörleri salgýlanýr.
PRP uygulamasý fibroblast oluþumunu saðlar, bu þekilde
fibroblastlar bir zincir reaksiyonu olarak kolajen ve elastin
oluþturur. Ayrýca, otolog yað grefti ve PRP kombinasyonunda,
PRP aþýlanmýþ dokularýn yeni yerlerindekini canlýlýðýný saðlar.

PRP, Platelet Rich Plasma’nýn kýsaltmasýdýr. PRP, moleküler
aðýrlýk tabakalarýna göre hücreleri katmanlara ayýrarak güçlü bir santrifüj kuvveti oluþturmasýyla elde edilebilir.
Trombositler (platelets) vücudumuzdaki onarýcý hücreler olarak nitelendirilebilir. Cildinizde küçük bir yara üzerinde bile nasýl etkili olduklarýný hatýrlayýn.
PRP, plazma ortamlarýnda toplanan bu hücrelerin bir konsantrasyonudur. PRP HD Tüpler, 9 ml tam kandan 2 - 3 ml PRP oluþturma imkaný saðlar.
Trombositler pýhtýlaþmaya neden olur, ancak ayný zamanda büyüme faktörlerini de salgýlar. Normal Trombosit sayýlarý 200.000/mikrolitre olarak
kabul edilebilir, ancak PRP Trombosit sayýsýnýn 1.000.000 - 1.500.000/mikrolitreye (yani trombosit sayýsýnýn 2-5 kat arttýðý) ulaþtýðý anlamýna gelir.
PRP sadece alanýnda deneyimli doktorlar tarafýndan uygulanabilir ve bu teknikotolog bir iþlemdir.

FAYDALARI
NELERDÝR?
Platelet Poor
Plasma
PRP
BUFFY

PRP uygulamasýnýn uzun bir geçmiþi
yoktur, ancak kýsa bir süre içinde PRP’nin
tedavi alaný oldukça geniþlemiþtir.
PRP, çeþitli alanlarda yumuþak doku ve
kemiðin iyileþmesini uyarmak ve
hýzlandýrmak için kullanýlabilir. Genel
COAT olarak estetik, plastik ve rekonstrüktif
cerrahi, dermatoloji ve ortopedi, PRP
uygulamalarýnýn gerçekleþtirildiði baþlýca
mdikal alanlardýr. Plastik cerrahi ve
dermatoloji lazer ve PRP kombinasyonlarý
ile yað grefti ve PRP kombinasyonlarý,
ortopedide ise eklemlere yapýlan müdahaleler
PRP’nin yaygýn olarak kullanýldýðýnýn
örnekleridir.

ERÝTROSÝT

PRP
kullanýmý

Estetik Cerrahi

Aðýz ve Çene Cerrahisi

Estetik ve Plastik Cerrahi, PRP uygulamasýnýn en yaygýn olarak
kullanýldýðý alanlardan biridir. PRP’nin Plastik Cerrahide kullanýmý,
çoðunlukla Yað Grefti Kombinasyonlarý ile birlikte yumuþak doku
iyileþmesinin uyarýlmasýný hýzlandýrmayý amaçlamaktadýr. Öncelikle,
PRP’nin lokal olarak etkinliðine göre: PRP, yumuþak doku elastikiyetinin
uyarýlmasý ve kolajen üretkenliði ile ince kýkýrdak tedavilerinin
hýzlandýrýlmasý, çeþitli saç problemlerinde saç - prp uygulamalarý için
kullanýlýr. (alopesi tedavileri).

PRP, yumuþak doku ve kemik iyileþmesini hýzlandýrmak için kullanýlýr.
Diðer birçok alan, genellikle yumuþak doku iyileþmesi ile ilgilenir.
Ancak Aðýz ve Çene Cerrahisi alaný, hem kemik hem de oral yumuþak doku
ile ilgilenmektedir. PRP, kemik iyileþmesinde çok güvenli ve etkili olduðu
için diþ eti uygulamalarýnda anti-enflammatuar özelliði ve çene kemiði
osteonekrozuna kadar bir çok alanda kullanýlýr.

Dermatoloji

Veterinerlik

Dermatoloji alanýnda PRP, çoðunlukla cilt kalitesinin
iyileþtirilmesi amacýyla uygulanmaktadýr. Cerrahi
müdahaleler haricinde dermatoloji alanýndaki PRP
kullanýmý Estetik Cerrahide kullaným alanlarý ile benzerlik
göstermektedir. Ancak her iki alan da medikal estetik çerçevesinde
deðerlendirilebilir.

PRP, çoðunlukla insanlar üzerinde kullanýlýr, ancak oldukça umut
vadeden sonuçlarý ile hayvanlar üzerinde de kullanýlmaktadýr.
PRP, hayvanlar üzerinde çalýþabilirlik olarak da etkilidir. Özellikle
atlarýn ortopedik rahatsýzlýklarý, Veteriner Hekimlikte PRP’nin
yaygýn olarak kullanýldýðý bir alandýr. Ayrýca PRP’nin diðer
hayvanlarda da güvenli ve etkili olduðu bilinmektedir.

Ortopedi ve Spor Hastalýklarý

Göz Hastalýklarý

Bu alan, tüm dünyada PRP uygulamalarýnýn en yoðun
olarak yapýldýðý alan olarak ifade edilebilir. PRP’nin
bu alandaki en yaygýn kullanýmý, aðrýyý hafifletmek,
ilaç enjeksiyon ihtiyacýný azaltmak ve cerrahi prosedür
gereksinimi azaltmaktýr ve bu sayede hastalar günlük
yaþamlarýna devam edebilir. Genel olarak Ortopedi ve
Spor Hastalýklarý kapsamýnda PRP, þu durumlarda
uygulanýr; tendinoz, bað doku hasarlarý, topuk dikeni,
Aþil tendonu yaralanmalarý, kýkýrdak hasarlarý, rotator
manþon yaralanmalarý, eklem tedavileri, BMSC’nin
kemikle ilgili kombinasyonlarý.

Son zamanlarda oftalmoloji (göz hastalýklarý) alanýnda PRP
kullanýmý artmaktadýr. PRP’nin Kornea Ülseri ve Kuru Göz
Sendromu vakalarý üzerinde güvenli ve etkili sonuçlara
ulaþmasýyla ilgili çeþitli dergilerde bir çok makale yayýnlamýþtýr.
PRP, temel olarak bir enjeksiyon yöntemidir, ancak Kuru Göz
Sendromunda göze enjekte edilmez, bunun yerine damlatma
yöntemi kullanýlýr. Özellikle kornea ülserinde inflamasyonu
önlemede PRP oldukça önemlidir.

PRP KÝTÝMÝZ
DAHA FAZLA NE
VAAT EDÝYOR?
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Enjekte Edilebilir
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PRP HD Kiti,diðer birçok ürünün

Ne yazýk ki, bazý IVD tüpleri PRP
ürünleri olarak pazarlanmaktadýr.
IVD tüpleri, Vucüd dýþý teþhis ve tanýsýnda
kullanýlmaktadýr.
Bu tüplerin üzerinde ‘‘insanlara
enjekte etmeyin” yazmaktadýr.

aksi ne bir kan depolama tüpü veya
kan ayýrma kiti deðildir. CE Sýnýf
I I b þartlarýný karþýlamaktadýr.
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Sadece Bir Kan
Saklama Tüpü Deðil,
Gerçek Bir PRP Kiti
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Ficoll Ýçermez
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Pýhtýlaþma Önleyici
Ýçerir
PRP Kiti/Tüpü adýna piyasada olan

Piyasada PRP tüpleri veya PRP

bir çok ürün içerisinde pýhtýlaþma

Tüpleri ile birlikte satýlan

önleyici barýnmaz. Pýhtýlaþma önleyicinin

çeþitli ürünler bulunmaktadýr.
Bir çoðu PRP uygulamalarýnda
kullanýlmak üzere
onaylanmamýþ olduðundan,
bazý tüpler “Kan Depolama
Tüpü” veya “ Kan Ayýrma Kiti’’

uygulamalarýnda kullanýlacak

sýrasýnda sterilizasyonun bozulma riski
yüksektir. Ayrýca kullanýcýya býrakýlan
bu iþlem sýrasýnda yanlýþ pýhtýlaþma
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önleyici kullanma riskleri içerir.
PRP HD Kiti en doðru prp üretimini

kullanýcý insiyatifine býrakmamýþtýr.

donatýlmýþtýr.

Hücre-Hücre
Etkileþimi
Plasma ortamýnda muhtemel olarak bulunan
farklý tip hücreler birbirleriyle etkileþim
halinde olabilir. Hatta bazý yayýnlarda, farklý
tip hücrelerin ADP, ATP sentezinde de rolünü
göstermiþtir.
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Yeniden
Re-Süspansiyon
Mekanizmasý
Güçlü santrifüj kuvveti
nedeniyle, trombositlerin
kümelenmesini saðlar.
Trombositlerin yeniden
süspansiyonu, plateletleri
plazma ortamýnda homojen
hale getirmeye yardýmcý olur.

hedeflemekte olduðundan bu iþlemi

her türlü ekipmanla
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Týbbi Cihazlarýn
Sýnýflandýrýlmasý ile ilgili
93/42/ EEC yönergesi Ek IX
ve MEDDEV kýlavuz
dokümaný MEDDEV 2.4/1
Rev 9, Haziran 2010'a göre,
Kural 3: infüzyon için
kullanýlan kanýn,
vücut sývýlarýnýn veya diðer
sývýlarýn biyolojik veya
kimyasal bileþimini
deðiþtiren non-invaziv
cihazlar IIb sýnýfýna
girmektedir. PRP HD Kit,
Sýnýf IIb týbbi cihaz
sertifikasýna sahiptir.

dýþarýdan alýnmasýný belirtir. Ancak bu iþlem

olarak nitelendirilmektedir.
Ancak PRP HD Kiti, PRP

CE Sýnýfý IIb
Sertifikasý

Jel Yok
Bazý tüplerde jel bulunmaktadýr. Santrifüj
sýrasýnda, bu jel eritrositleri jelin altýnda tutar.
Fakat eritrositler, trombositlerden daha büyük
moleküler yapýlardýr ve hücrelerin santrifüj
hareketleri sýrasýnda eritrositler, jel altýnda birçok
trombosit toplar. Ayrýca, jelin alerjen olmasý riski
de bulunmaktadýr. Bazý durumlarda, tüplerin içinde
jelin toplanmasý ve hastalara yeniden enjekte edilmesi
de risk taþýyabilir. Bu risklerden dolayý,
PRP HD Tüpleri jel içermez.
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