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W ciągu ostatnich dziesięciu lat nowe procesy przygotowania składników krwi do terapii iniekcyjnej w

układzie mięśniowo-szkieletowym przeżyły prawdziwy boom. Na rynku ugruntowało się wiele różnych

procesów, nazw, dostawców i technik. Dlatego trudno jest nie tylko praktykującemu śledzić rzeczy.

Również w literaturze, w wielu publikacjach stało się prawie niemożliwe ustalenie, z jakim preparatem i

jaką metodą wytwarzania przeprowadzono pewne badania. 

Sama pod parasolową nazwą PRP (Platelet Rich Plasma), prawdopodobnie najbardziej znana forma

aplikacji, istnieje wiele podgrup, m.in. B. pod względem liczby, długości i szybkości wirowania(-ów), dodanych

składników oraz rodzaju separacji lub pipetowania, a tym samym składu w części wyraźnie się różnią.

https://sportaerztezeitung.com/
https://sportaerztezeitung.com/category/rubriken/therapie/
https://sportaerztezeitung.com/author/doyscher-ralf/
https://sportaerztezeitung.com/author/brucker-peter/
https://wa.me/?text=PRP%2C%20ACS%2C%20BCS%20https%3A%2F%2Fsportaerztezeitung.com%2Frubriken%2Ftherapie%2F4529%2Fprp-acs-bcs%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsportaerztezeitung.com%2Frubriken%2Ftherapie%2F4529%2Fprp-acs-bcs%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fsportaerztezeitung.com%2Frubriken%2Ftherapie%2F4529%2Fprp-acs-bcs%2F&text=PRP%2C%20ACS%2C%20BCS
https://sportaerztezeitung.com/
https://sportaerztezeitung.com/wp-content/uploads/2020/12/PRP_ACS_BCS_Doyscher.jpg


30.11.2021, 11:59 PRP, ACS, BCS - sportowa gazeta medyczna iniekcyjna preparatami krwiopochodnymi

https://sportaerztezeitung.com/rubriken/therapie/4529/prp-acs-bcs/ 2/13

Rys. 1 Schematyczne przedstawienie produkcji popularnych pochodnych krwi stosowanych w ortopedii i

medycynie sportowej

Niespójne dane 

Niestety, stan danych dla prawie wszystkich tych metod jest bardzo niespójny i generalnie zbyt mały, aby

móc ocenić je z naukowego punktu widzenia pod kątem ich wykorzystania w sporcie popularnym i

wyczynowym. Są takie jak B. na PRP, tymczasem znaczna liczba publikacji, niestety przytłaczająca

większość, ale z kilkoma wyjątkami, jest gorszej jakości i zwykle ma zbyt mało tematów badań (często

łącznie tylko 20 – 30 pacjentów), aby móc dokonać wiarygodnego i ogólnie obowiązujące oświadczenia.

Ponadto obecne wyniki są bardzo niespójne, co częściowo wynika z faktu, że istnieje ponad 40 ustalonych

procesów i systemów do produkcji PRP na całym świecie, a wiele badań zostało przeprowadzonych z

różnymi procesami. Podczas gdy prawie wszystkie procesy powszechnie stosowane w Niemczech do

produkcji PRP zapewniają tylko jeden etap wirowania, większość badań z obszaru języka anglo-

amerykańskiego obejmuje procesy z dwoma etapami wirowania, co znacznie zmniejsza porównywalność.

Często projekt wielu badań, zwłaszcza starszych, nawet nie ujawnia, jakiej metody produkcji użyto PRP.

Tutaj, oprócz wstępnych wyników badań podstawowych i klinicznych, nadal musimy polegać na własnym

doświadczeniu, poważnej wymianie zdań z doświadczonymi kolegami i wreszcie na informacjach zwrotnych

od naszych sportowców. Medycyna sportowa jest i pozostaje nauką empiryczną, ale wymaga indywidualnie

zoptymalizowanego leczenia dla każdego sportowca. Niemniej jednak, bez jakiejkolwiek bazy dowodowej,

trudno jest zidenty�kować niezawodne, bezpieczne i dające się udowodnić skuteczne procedury spośród
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wielu ofert i obietnic zbawienia. Więc teraz z. Na przykład, w przypadku leczenia choroby zwyrodnieniowej

stawu kolanowego preparatami surowicy krwi, istnieją dobre i bardzo spójne dane z kilku badań poziomu I

(Ramdomized Controlled Trials, RCT), które dowodzą skuteczności. Istnieje również coraz więcej badań

dotyczących stosowania w urazach mięśni i ścięgien z pozytywnymi wynikami, ale ze znacznie bardziej

niejednorodnymi wynikami. Warto więc przyjrzeć się bliżej tej bardzo popularnej i często używanej klasie

produktów oraz zrozumieć system jej klasy�kacji pod kątem produkcji, składu i znajomości założonego

sposobu działania. Rozpoznać poważne, bezpieczne i wyraźnie skuteczne procedury spośród wielu ofert i

obietnic zbawienia. Więc teraz z. Na przykład, w przypadku leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu

kolanowego preparatami surowicy krwi, istnieją dobre i bardzo spójne dane z kilku badań poziomu I

(Ramdomized Controlled Trials, RCT), które dowodzą skuteczności. Istnieje również coraz więcej badań

dotyczących stosowania w urazach mięśni i ścięgien z pozytywnymi wynikami, ale ze znacznie bardziej

niejednorodnymi wynikami. Warto więc przyjrzeć się bliżej tej bardzo popularnej i często używanej klasie

produktów oraz zrozumieć system jej klasy�kacji pod kątem produkcji, składu i znajomości założonego

sposobu działania. Rozpoznać poważne, bezpieczne i wyraźnie skuteczne procedury spośród wielu ofert i

obietnic zbawienia. Więc teraz z. Na przykład, w przypadku leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu

kolanowego preparatami surowicy krwi, istnieją dobre i bardzo spójne dane z kilku badań poziomu I

(Ramdomized Controlled Trials, RCT), które dowodzą skuteczności. Istnieje również coraz więcej badań

dotyczących stosowania w urazach mięśni i ścięgien z pozytywnymi wynikami, ale ze znacznie bardziej

niejednorodnymi wynikami. Warto więc przyjrzeć się bliżej tej bardzo popularnej i często używanej klasie

produktów oraz zrozumieć system jej klasy�kacji pod kątem produkcji, składu i znajomości założonego

sposobu działania. zidenty�kować bezpieczne i sprawdzone skuteczne procedury. Więc teraz z. Na przykład

w przypadku leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego preparatami surowicy krwi istnieją dobre i

bardzo spójne dane z kilku badań poziomu I (Ramdomized Controlled Trials, RCT), które dowodzą

skuteczności. Istnieje również coraz więcej badań dotyczących stosowania w urazach mięśni i ścięgien z

pozytywnymi wynikami, ale ze znacznie bardziej niejednorodnymi wynikami. Warto więc przyjrzeć się bliżej

tej bardzo popularnej i często używanej klasie produktów oraz zrozumieć system jej klasy�kacji pod kątem

produkcji, składu i znajomości założonego sposobu działania. zidenty�kować bezpieczne i sprawdzone

skuteczne procedury. Więc teraz z. Na przykład, w przypadku leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu

kolanowego preparatami surowicy krwi, istnieją dobre i bardzo spójne dane z kilku badań poziomu I

(Ramdomized Controlled Trials, RCT), które dowodzą skuteczności. Istnieje również coraz więcej badań

dotyczących stosowania w urazach mięśni i ścięgien z pozytywnymi wynikami, ale ze znacznie bardziej

niejednorodnymi wynikami. Warto więc przyjrzeć się bliżej tej bardzo popularnej i często używanej klasie

produktów oraz zrozumieć system jej klasy�kacji pod kątem produkcji, składu i znajomości założonego

sposobu działania. Istnieją dobre i bardzo spójne dane dotyczące leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów i

gonartrozy preparatami surowicy krwi z kilku badań poziomu I (Ramdomized Controlled Trials, RCTs), które

dowodzą skuteczności. Istnieje również coraz więcej badań dotyczących stosowania w urazach mięśni i
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ścięgien z pozytywnymi wynikami, ale ze znacznie bardziej niejednorodnymi wynikami. Warto więc przyjrzeć

się bliżej tej bardzo popularnej i często używanej klasie produktów oraz zrozumieć system jej klasy�kacji pod

kątem produkcji, składu i znajomości założonego sposobu działania. W przypadku leczenia choroby

zwyrodnieniowej stawów i gonartrozy preparatami surowicy krwi istnieją dobre i bardzo spójne dane z kilku

badań poziomu I (Ramdomized Controlled Trials, RCT), które dowodzą skuteczności. Istnieje również coraz

więcej badań dotyczących stosowania w urazach mięśni i ścięgien z pozytywnymi wynikami, ale ze znacznie

bardziej niejednorodnymi wynikami. Warto więc przyjrzeć się bliżej tej bardzo popularnej i często używanej

klasie produktów oraz zrozumieć system jej klasy�kacji pod kątem produkcji, składu i znajomości

założonego sposobu działania. 

PRP (osocze bogatopłytkowe)

Tak zwane osocze bogatopłytkowe składa się z części osocza oddzielonej od pełnej krwi, w której płytki krwi

są zwykle wzbogacane przez odwirowanie poprzez ich stężenie w pełnej krwi. W przeciwieństwie do z. Na

przykład w USA nie ma specy�kacji w Niemczech, jakie stężenie musi osiągnąć proces, aby mógł być

oznaczony i oferowany jako produkt PRP. Z reguły jednak należy osiągnąć wzbogacenie od 2 do 5 razy, aby

osiągnąć korzyść terapeutyczną. Podczas wirowania składniki krwi są dzielone według ich wielkości i wagi.

W górnej warstwie dochodzi do nagromadzenia osocza (w tym rozpuszczonych w nim białek), płytek krwi,

ale także fragmentów/składników komórek itp. Cięższe i większe czerwone krwinki osadzają się w szerokiej

warstwie. W warstwie pośredniej tych dwóch frakcji tworzy się obszar, który zawiera zwiększoną liczbę

białych krwinek, tzw. „kożuszek leukocytarny”. W zależności od tego, czy części tego pośredniego widoku są

również rozdzielone lub usunięte, powstają PRP o niskiej zawartości leukocytów (lp-PRP) lub PRP bogate w

leukocyty (lr-PRP). Podobnie, widok z góry można ponownie rozdzielić po rozdzieleniu, tak że uzyskuje się

szczególnie gęstą część płytek krwi lub surowicę ubogą w płytki (PPP). To, czy obecność leukocytów w PRP

wzmacnia pożądany efekt, od dawna jest kontrowersyjną dyskusją i nie jest wyjaśnione naukowo. Coraz

więcej badań sugeruje, że PRP bogate w leukocyty, zwłaszcza w ścięgnach przyczepiających, takich jak B.

Szczególnie skuteczna jest nadkłykcie boczne stawu łokciowego, podczas gdy inne badania pokazują, że

wysokie stężenie komórek odpornościowych sprzyja katabolicznej i zapalnej sytuacji metabolicznej, która

np. może mieć negatywny wpływ na procesy gojenia się ran. Przegląd dodatkowo komplikuje fakt, że

obróbka krwi przed odwirowaniem również wpływa na skład późniejszego preparatu. Z jednej strony

wirowanie można przeprowadzić z niepoddanej obróbce krwi autologicznej, takiej jak: B. w ACP®

(autologiczna osocze kondycjonowane) z Arthrex lub można przeprowadzić kondycjonowanie, z. B. poprzez

fazę inkubacji lub dodanie substancji bioaktywnych, takich jak cytrynian, EDTA lub niektóre cytokiny. Nazywa

się to kondycjonowanymi pochodnymi surowicy (ACS).
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Ryc. 2 Schematyczne przedstawienie ekstrakcji PRP z pełnej krwi. Tak zwany „kożuszek leukocytarny” zawiera

wiele płytek krwi i leukocytów. W wielu procesach dalszą separację prowadzi się w drugim etapie wirowania. PRP

= Osocze Bogatopłytkowe
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Ryc. 3 Uzyskiwanie BCS (Blood Clot Secretome): gdy skoagulowana krew jest inkubowana przez kilka godzin, do

surowicy wydzielane są cytokiny, które można odpipetować po odwirowaniu

ACS (autologiczne serum kondycjonowane)

Czyste produkty plazmowe, takie jak B. Orthokin® �rmy Orthogen. Tutaj naciek nie zawiera więcej komórek,

ani płytek krwi, ani komórek odpornościowych, ale ich białka sekrecyjne (głównie cytokiny) wzbogacone

przez inkubację i wirowanie. Dlaczego te preparaty są teraz nazywane również sekretem skrzepu krwi

(BCS)są wyznaczone. Podczas późniejszej iniekcji żywe komórki lub składniki komórek nie są już

dostarczane do miejsca wstrzyknięcia w odpowiednich ilościach. To, czy jest to pożądane, czy nie, zależy od

konkretnego wskazania. Przeciążona lub uszkodzona tkanka jest zwykle w stanie stresu, który jest związany

ze zmianą homeostazy tkanek, tj. wartości pH, zawartości tlenu, zaopatrzenia w energię i obecności

komórek odpornościowych. Jednak efekt dodawania do tego środowiska większych ilości żywych komórek,

https://sportaerztezeitung.com/rubriken/operation/4006/intraartikulaeres-bcs/
https://orthokin.de/
https://sportaerztezeitung.com/applikation/orthogen-lab-services-gmbh/
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które są aktywne metabolicznie, a zatem wymagają energii i tlenu i muszą być odtransportowane,

fagocytowane i ponownie metabolizowane nawet po apoptozie, nie został dotychczas zbadany. Ten fakt

może być jednym z wielu możliwych wyjaśnień dlaczego zastrzyki PRP dają tak niejednorodne wyniki w

kontuzjach sportowych, a zwłaszcza w konsekwencjach przeciążenia. Pożądany pozytywny efekt

wstrzykniętych płytek krwi i ewentualnie komórek odpornościowych może w dużej mierze zależeć od tego,

czy ich rodzaj i stężenie pasuje do aktualnego środowiska tkankowego w miejscu wstrzyknięcia i wywołać

korzystny, neutralny lub raczej niekorzystny efekt. Ponieważ obecnie nie istnieją żadne klinicznie możliwe do

zastosowania metody pomiaru tego zjawiska, a stężenie składników komórkowych może od czasu do czasu

ulegać znacznym wahaniom w obrębie pacjenta nawet przy tym samym preparacie, jest to w dużej mierze

przewidywalne. Z drugiej strony, przy stosowaniu preparatów osocza bogatokomórkowego, zwłaszcza w

przypadku większych ubytków tkankowych, takich jak zerwania ścięgien lub więzadeł, złamania itp., często

dochodzi do przyspieszenia powstawania sprężystej blizny.
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Tab. Übersicht über Plasma-/Serum-Produkte und deren Bezeichnug bzw. Zusammensetzung

Fazit

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Präparate und damit deren Indikationen oder relativen

Kontraindikationen hängen also stark von der jeweiligen Situation des Patienten, Art, Umfang und

Lokalisation der Verletzung ab, ebenso aber auch von den Erfahrungen und dem Wissen des jeweiligen

Anwenders. Generell kann man aus der praktische Erfahrung festhalten, dass der Einsatz nur einer

Zubereitungsklasse für alle muskuloskelettalen Indikationen sicher nicht optimal ist. Es ist die Aufgabe von

Wissenschaftlern, aber auch von Praktikern, die Erfahrungen über die Einsätze, Ergebnisse und Verläufe der

Anwendung der einzelnen Präparate zu sammeln und uns kritisch, offen und seriös darüber auszutauschen.

Nur so können wir es schaffen, aus dem steigenden Angebot verschiedener Präparate die jeweils für

unseren Patienten richtigen auszuwählen und so dafür zu sorgen, dass die Zuverlässigkeit und Akzeptanz für

diese Verfahren bei Sportlern, Kollegen und Versicherungsträgern weiter steigt.
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Abb. 4 links: frische Innenbandruptur mit nur geringer Dehiszenz (blauer Pfeil) sowie narbige Verdickung des

Bandes distal (oranger Pfeil) nach älterer Vorverletzung; Mitte und rechts: zunehmende bindegewebs-faseriger

Durchbauung der Rupturzone (blaue Pfeile) ohne wesentliche Verdickung des Bandes, sowie Remodelling des

distalen Narben rareals, in diesem Fall nach 4-maliger BCS Injektion (Orthokin®, Fa. Orthogen) sowie adaptierter

frühfunktioneller Beübung. Verlaufs-MRT 3 und 6 Wochen.
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Abb. 5 links: distale myotendinöse Verletzung des M. bicpes femoris mit deutlichem Strukturdefekt; rechts:

homogene narbige Ausheilung des Defektareals 6 Wochen später nach 3-maliger intra- und perilä sionaler PRP

(ACP®, Fa. Arthrex)-In�ltration.
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