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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 
 

Με ηελ επθαηξία απηή θξίλεηαη ζθφπηκν λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ πξφζθεξαλ. 

Καηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε ν ηαηξφο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ ηξεηο αξεηέο: 

1
ν
. Αγάπε γηα ηνλ ζπλάλζξσπν (αλζξσπηά), βαζηθή πξνππφζεζε γηα λα εθηειέζεη ην 

ιεηηνχξγεκα ηνπ, ρσξίο απηή ηελ αγάπε, ζεσξψ φηη δελ ππάξρεη ζηφρνο. 

2
ν
. Δπηζηεκνληθή γλώζε. Ο ηαηξφο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηα λέα δεδνκέλα 

ηεο ηαηξηθήο, ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξνο θαη λα εθαξκφδεη ηελ ηαηξηθή βάζε ηεθκεξίσλ 

«evidence based medicine». 

3
ν
. Σέρλε. Ζ δεμηφηεηα ζηηο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη εηδηθά ζηελ Υεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα είλαη 

έλα ηαιέλην έκθπην, ην νπνίν φκσο θαιιηεξγείηαη κε ηελ ζπλερή πξαθηηθή εμάζθεζε. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζεκαληηθφηεξν ζεσξψ ην πξψην, ηελ αγάπε γηα ην ζπλάλζξσπν γηαηί 

ρσξίο απηή ζεσξψ φηη ν ηαηξφο έρεη απνηχρεη ζην έξγν ηνπ. 

ην ζεκείν απηφ πηζηεχσ φηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, αιιά θαη ν βαζηθφο εκπλεπζηήο 

απηήο ηεο δηαηξηβήο, ν θίινο θαη ζπλάδειθνο Μαληφο Αλδξέαο, Γηεπζπληήο ΔΤ Πιαζηηθήο 

Υεηξνπξγηθήο, δηαζέηνπλ ηηο παξαπάλσ αξεηέο, έρνπλ ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηε 

αθαδεκατθή ηαηξηθή θνηλφηεηα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Κξήηεο θαη είλαη παξάδεηγκα ήζνπο, 

άξηζησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ρεηξνπξγηθψλ δεμηνηήησλ, ελψ δηαηεξνχλ ηελ αγάπε 

γηα ην ζπλάλζξσπν ηνπο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη απηνί κε δίδαμαλ ηελ ηαηξηθή θαη απνηεινχλ γηα κέλα 

θσηεηλφ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. 

Αξρηθά επραξηζηψ ηδηαηηέξσο ηνλ Αλαπι. Καζεγεηή Υεηξνπξγηθήο  θ. Eelco de Bree, ν 

νπνίνο ήηαλ θαη ν ππεχζπλνο επηβιέπσλ, γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε, ψζηε λα 

νινθιεξσζεί απηή ε πξνζπάζεηα, φπσο επίζεο θαη γηα ηε βνήζεηα ηνπ ζηε δεκνζίεπζε ηνπ 

άξζξνπ ηεο δηαηξηβήο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη νθείισ λα ηνλ επραξηζηήζσ δεχηεξε θνξά, επεηδή 

είρα ηελ ηηκή λα εθπαηδεπηψ απφ ηνλ ίδην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδίθεπζεο κνπ ζηε Γεληθή 

Υεηξνπξγηθή, ζηελ θιηληθή ηεο Υεηξνπξγηθήο Ογθνινγίαο ην δηάζηεκα 2000-2006. 

ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Υξήζην 

Ησάλλνπ, κε ηνλ νπνίν είρακε ζηελή ζπλεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, δεδνκέλνπ 

φηη ην ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε βαζηθή ηνπ εηδηθφηεηα θαη έρεη ήδε 

πινχζην ζπγγξαθηθφ έξγν γχξσ απφ ηελ επνχισζε ρξνλίσλ ειθψλ ζε αζζελείο κε 

πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζν. 

Αθφκα έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ Καζεγεηή Υεηξνπξγηθήο Ογθνινγίαο Οδπζζέα Εώξα 
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θαη δηεπζπληή ηεο Κιηληθήο Υεηξνπξγηθήο Ογθνινγηθήο, ν νπνίνο  παξά ην απαηηεηηθφ ηνπ 

πξφγξακκα, κνπ πξνζέθεξε πνιχηηκε βνήζεηα θαη κε εκςχρσζε λα ζπλερίζσ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο. 

Δπηπιένλ έλα κεγάισ επραξηζηψ ζηνλ αγαπεηφ θίιν θαη πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ Μάξην 

Παπαδάθε, νπνίνο ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα θαη κε παξφηξπλε γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο 

δηαηξηβήο θαη κε ηνλ νπνίν είρακε ζηελή ζπλεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηαηξφο έρεη ήδε πιήζνο δεκνζηεχζεσλ κε βάζε ην γλσζηηθφ ηνπ 

αληηθείκελν θαη αθνινπζεί ήδε ιακπξή αθαδεκατθή θαξηέξα ζηε Γεξκαλία, ηελ νπνία ηνπ 

εχρνκαη λα ζπλερίζεη. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ αγαπεηφ θίιν Υαξάιακπν Πνληίθνγινπ, 

Δπίθ. Καζεγεηή Αηκαηνινγίαο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ πξφζθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα ηα βιαζηηθά θχηηαξα, πξναπαηηνχκελν γηα ηε 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ζην νπνίν ήηαλ ν δηδάζθσλ θαη είρα ηελ ηηκή λα ην παξαθνινπζήζσ. 

Δπίζεο ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ επηπρή πνπ είρα ηελ ηχρε λα εξγαζηψ καδί ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην αγξνηηθφ ηαηξείν. 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Πιαζηηθνχ Υεηξνπξγνχ Αλδξέα Μαληνύ είλαη θαζνξηζηηθή γηα απηή ηε 

δηαηξηβή. Ο θ. Μαληφο είλαη ν δεκηνπξγφο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζπλέβαιε ζην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα, ρσξίο απηφλ δελ ζα ππήξρε απηφ ην ζχγγξακκα. Δίρα ηελ ηηκή λα ηνλ γλσξίζσ ζηε 

δηάξθεηα ηεο εηδηθφηεηαο κνπ, λα κε δηδάμεη πιήζνο πιαζηηθψλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 

θαη λα κε εληππσζηάζεη κε ην ήζνο ηνπ, ηελ επθπία ηνπ θαη ηελ πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηεο Ηαηξηθήο, αιιά θαη ηεο ηερλνινγίαο, ησλ θαιψλ  

ηερλψλ ηεο κνπζηθήο θαη άιισλ. Οπφηε ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ ηπρεξφ πνπ ηνλ γλψξηζα θαη 

ηνπ νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ. 

Δπηπιένλ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηα ππφινηπα κέιε ηεο επηακεινχο επηηξνπήο γηα ηελ 

ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα παξεπξεζνχλ ζηελ παξνπζία ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κνπ. 

ην ζεκείν απηφ νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο κνπ Κσλζηαληίλν θαη 

Κπξηαθή Βνιαθάθε, νη νπνίνη κνπ έδσζαλ δσή θαη αγσλίζηεθαλ ζθιεξά γηα λα κπνξέζσ 

λα ζπνπδάζσ θαη λα θάλσ ην φλεηξν κνπ πξαγκαηηθφηεηα. Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηνλ παηέξα 

κνπ, ν νπνίνο δπζηπρψο έρεη θχγεη απφ ηε δσή θαη ν νπνίνο κε δίδαμε λα είκαη απηάξθεο, λα 

πηζηεχσ ζηνλ επαηφ κνπ θαη λα κελ εγθαηαιείπσ πνηέ ηα φλεηξα κνπ. 

Δπηπιένλ αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ απφ ηα βάζε ηεο θαξδίαο κνπ ηελ 

αγαπεκέλε νηθνγέλεηα κνπ θαη ηδηαίηεξα ηε ζχδπγν κνπ Δηξήλε ακόιε πνπ κνπ δίλεη πάληα 

δχλακε θαη θαηαλφεζε, ηα παηδηά κνπ Κσλζηαληίλν θαη Διεπζεξία θαη ηελ πεζεξά κνπ 

Διεπζεξία ακόιε πνπ ζηάζεθε δίπια κνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα θαη κε ζηήξημε εζηθά. 
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ην ζεκείν απηφ ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο δαζθάινπο κνπ ζε απηή ηε δηαηξηβή, 

γηαηί φπσο είλαη γλσζηφ: «ηνπο γνλείο νθείινκελ ην δελ, ζηνπο δε δηδαζθάινπο ην επ 

δελ.» (Μέγαο Αιέμαλδξνο, 356-323 π.Υ.). 

Σέινο αθηεξψλσ νιφςπρα απηή ηε πξνζπάζεηα ζηoλ αγαπεηφ θίιν πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ 

Αλδξέα Μαληό, ν νπνίνο δελ απνηέιεζε κφλν ηελ έκπλεπζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή, 

αιιά απνηειεί γηα εκέλα ην πξφηππν πξνο κίκεζε ηνπ άξηζηνπ ηαηξνχ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

ήζνο, πιήζνο αξεηψλ θαη αιεζηλή αληδηνηειή αγάπε γηα ηνλ ζπλάζξσπν. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Όπσο έιεγε ν αξραίνο Ηππνθξάηεο (460-377 π.Υ.): «Οθόζα θάξκαθα νπθ ηήηαη, ζίδεξνο 

ηήηαη· Όζζα ζίδεξνο νπθ ηήηαη, ππξ ηήηαη· όζζα δε ππξ νπθ ηήηαη ηαύηα ρξε λνκίδεηλ 

αλίεηα». Όζα δελ ζεξαπεχνπλ ηα θάξκαθα, ζεξαπεχεη ε εγρείξεζε θαη φζα δελ ζεξαπεχεη ε 

εγρείξεζε ζεξαπεχεη ε θαπηεξίαζε, ελψ φζα δελ ζεξαπεχνληαη κε ηε θσηηά ζεσξνχληαη 

αζεξάπεπηα. 

ηε δηδαθηνξηθή απηή δηαηξηβή ζα ζπδεηήζνπκε γηα κηα πάζεζε (ηα ρξφληα έιθε) πνπ 

απαηηεί ελίνηε «ζίδεξν», (δειαδή ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ) αιιά θαη «θάξκαθα» 

(ζπγθεθξηκέλα ηε ρξήζε ηνπ απηφινγνπ ζπκππθλσκέλνπ πιάζκαηνο) ζηελ επνχισζε ησλ 

ρξφλησλ ειθψλ. Ζ ζχγρξνλε ηαηξηθή καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπκε πιήζνο 

ζεξαπεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξφλησλ ειθψλ (ηα νπνία ζήκεξα δε ηα ζεσξνχκε 

«αλίεηα»), ελψ ε ηερλνινγία καο βνεζά λα αμηνινγήζνπκε αληηθεηκεληθά ην απνηέιεζκα ηεο 

ζεξαπείαο. 

Πέξα απφ ηελ ηερληθή πνπ ζα εθαξκφζνπκε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη θάζε αζζελήο 

είλαη δηαθνξεηηθφο θαη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ζε βάζνο ηνλ «άλζξσπν» θαη ηελ αλαηνκία 

ηνπ πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ επέκβαζε. Όπσο είπε ινηπφλ ν παηέξαο ηεο Ηαηξηθήο 

Ηππνθξάηεο: «Οπθ έλη ηαηξηθήλ είδέλαη, όζηηο κε νίδελ όηη εζηίλ άλζξσπνο.». Δίλαη 

αδχλαην λα μέξεη ηελ ηαηξηθή, απηφο πνπ δελ μέξεη αθξηβψο ηη είλαη ν άλζξσπνο. 

Ο ίδηνο ζνθφο Έιιελαο είπε φηη: «ν βίνο βξαρύο, ε δε ηέρλε καθξά, ν δε θαηξόο νμύο, ε 

δε πείξα ζθαιεξή, ε δε θξίζηο ραιεπή» πνπ ζεκαίλεη φηη ε αλζξψπηλε δσή είλαη ζχληνκε, 

ε επηζηήκε αηειείσηε, ν ρξφλνο ιίγνο, ε πείξα ιαζεκέλε θαη ε απφθαζε γεκάηε επζχλεο. Ο 

ηαηξφο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζα πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη ζπλερψο, λα απνθνκίδεη 

εκπεηξίεο θαη λα απνθεχγεη ιαζεκέλεο απνθάζεηο. Έηζη ινηπφλ γελλήζεθε θαη απηή ε εξγαζία 

κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη έλα κηθξφ δείγκα ζηελ αλαδήηεζε ηεο  γλψζεο. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 
PRP = Platelet Rich Plasma (πιάζκα πινχζην ζε αηκνπεηάιηα ή απηφινγν ζπκππθλσκέλν 

πιάζκα) 

ΜΔΘ = Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

ΒΓΝΖ = Βεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ 

p-value = ηεζη ζεκαληηθφηεηαο 

r = ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

PDGF (Platelet Derived Growth Factor) = παξάγνληαο αλάπηπμεο αηκνπεηαιίσλ 

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) = απμεηηθφο αγγεηαθφο ελδνζειηαθφο 

παξάγνληαο 

FGF (Fibroblast Growth Factor) = παξάγνληαο αλάπηπμεο ηλνβιαζηψλ 

HGF (Hepatocyte Growth Factor) = απμεηηθφο παξάγνληαο  επαηνθπηηάξσλ 

TGF β (Transforming Growth Factor β) = απμεηηθφο κεηαζρεκαηηθφο παξάγνληαο βήηα 

TNF (Tumor Necrosis factor) = παξάγνληαο λέθξσζεο ησλ ηζηψλ 

EGF (Epidermal Growth Factor) = επηδεξκηδηθφο απμεηηθφο παξάγνληαο 

IGF (Insulin Growth Factor) = απμεηηθφο παξάγνληαο ηλζνπιίλεο 

MSCs (Mesenchymal Stem Cells) = κεζεγρπκαηηθά βιαζηηθά θχηηαξα 

SCs (Stem Cells) = βιαζηηθά θχηηαξα 

IL (Interleukins) = ηληεξιεπθίλεο 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο είλαη ε θπζηθή ζπλερήο, ζπζηεκαηηθή θαη δπλακηθά 

εμειηζζφκελε αληίδξαζε απνθαηάζηαζεο ζην ηξαχκα ε νπνία δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ 

αιιεινεπηθαιππηφκελεο θάζεηο: α) θιεγκνλψδεο θάζε (πξψηεο 2-5 εκέξεο), β) θάζε 

πνιιαπιαζηαζκνχ (2
ε
 εκέξα - 3

ε
 εβδνκάδα) θαη γ) θάζε σξίκαλζεο/αλαδηακφξθσζεο (3

ε
 

εβδνκάδα - 2 έηε). 

Σα ζηάδηα ηεο επνχισζεο είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο ηζηνχο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε επνχισζε ηνπ δέξκαηνο θαη νη δεξκαηηθέο εμειθψζεηο, νη νπνίεο ζε έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ρξνλίδνπλ. Χο ρξφληα νξίδνληαη ηα έιθε πνπ παξακέλνπλ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 3 κελψλ, ζπλεπεία δηαηάξαμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επνχισζεο, 

πνπ ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα νδεγνχζε ζην ζρεκαηηζκφ νπιήο. 

ηε ζεξαπεία ησλ ρξνλίσλ ειθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηνπηθέο ζεξαπείεο κε 

ζθνπφ λα δηεγείξνπλ θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ επνχισζε, δξψληαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα πξναλαθεξφκελα ζηάδηα. ηηο ζεξαπείεο απηέο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην απηφινγν 

ζπκππθλσκέλν πιάζκα. Λφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζε αηκνπεηάιηα, νλνκάδεηαη 

θαη πιάζκα πινχζην ζε αηκνπεηάιηα (Platelet Rich Plasma, PRP). 

Παξ' φια απηά, ε θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ PRP ζηα ρξφληα έιθε δελ είλαη 

επξέσο απνδεθηή. Τπάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο θαη κεηα αλαιχζεηο κε αληηθαηηθά 

απνηειέζκαηα, κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ λα ζηεξίδνληαη θπξίσο 

ζε ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα (biases) ησλ δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ. 

 

ΚΟΠΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο ζπγθξηηηθήο πξννπηηθήο κειέηεο είλαη ν αληηθεηκεληθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ PRP ζηελ επνχισζε ησλ ρξφλησλ ειθψλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο, κε ππνινγηζηηθή πιαληκεηξία θαη ηε ρξήζε καζεκαηηθνχ 

κνληέινπ. Σέηνηα κειέηε δελ έρεη δεκνζηεπζεί κέρξη ηψξα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 

ΤΛΗΚΟ 

ηε δηεηνχο δηάξθεηαο κειέηε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα ηεο 

Κξήηεο, ζπκκεηείραλ κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπο, 43 αζζελείο κε ρξφληα έιθε εθ 

θαηαθιίζεσο. Απφ ηε κειέηε απνθιείζηεθαλ αζζελείο κε θαθή γεληθή θαηάζηαζε (θαηά 

Karnofsky <60%), θαη ζεκαληηθή ζπλλνζεξφηεηα, φπσο π.ρ. ζνβαξή ή κε ειεγρφκελε 

θαξδηαθή ή πλεπκνληθή πάζεζε κε ή ρσξίο παξνπζία νηδεκάησλ, θαθνήζε ή πξνθαθνήζε 
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πάζεζε ηεο κπειηθήο ζεηξάο (π.ρ. κπεινεηδή ιεπραηκία, κπεινδπζπιαζηηθφ ζχλδξνκν), 

λεθξηθή ή επαηηθή αλεπάξθεηα, εγθεθαιηθέο αγγεηαθέο δηαηαξαρέο, θψκα, ελδνθξάληα 

ππέξηαζε ή ζπλνδά λνζήκαηα απηνάλνζεο αηηηνινγίαο. ηε κειέηε επίζεο δε ζπκκεηείραλ 

αζζελείο κε έιθε <1 cm
2
, αζζελείο κε πνιχ βαζηά έιθε θαη έιθε κε θνηιφηεηα, αζζελείο κε 

έιθε πξνζψπνπ, έγθπεο θαη ζειάδνπζεο. 

 

ΜΔΘΟΓΟ 

ε θάζε αζζελή έγηλε θαη' αξρήλ ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο φισλ ησλ ειθψλ. 

Αθνινχζεζε έλα δηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ ζην νπνίν ν αζζελήο ζπλέρηζε ηε ζπληεξεηηθή 

ζεξαπεία πνπ εθάξκνδε πξηλ ηελ έληαμε ηνπ ζηε κειέηε. Γηα ηελ απνθπγή εμαγσγήο 

ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ, έγηλε πξνζπάζεηα ειέγρνπ φισλ ησλ ππνθείκελσλ 

λνζεκάησλ (δηφξζσζε δηαβήηε, δηφξζσζε ζξέςεο, νμπγνλνζεξαπεία θ.ιπ.) πξηλ ηελ έληαμε 

ησλ αζζελψλ ζηε κειέηε. 

ηε ζπλέρεηα, φπνπ ρξεηάζηεθε μαλαέγηλε ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο θαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα επίζεο 4 εβδνκάδσλ ρνξεγήζεθε εβδνκαδηαία PRP ζε κνξθή έγρπζεο ηνπηθά ζην 

ηξαχκα. Σν πιάζκα πξνήιζε απφ θπγνθέληξεζε 30-60 cm
3
 αίκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο 

ζηνλ εηδηθφ δηαρσξηζηή ηνπ απηφινγνπ πιάζκαηνο (autologous platelet separator), αξρηθά 

ζηηο 2000 ζηξνθέο/ιεπηφ γηα 3 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 5000 ζηξνθέο/ιεπηφ γηα 5 ιεπηά. 

ηε ζπλέρεηα ην ηξαχκα θαιχθζεθε κε έλα δηάθαλν κε-πξνζθνιιψκελν επί ηεο ειθσηηθήο 

επηθαλείαο επίδεζκν. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 4 εβδνκάδσλ ηεο ρνξήγεζεο ηνπ PRP, δελ 

επηηξάπεθε ε ηνπηθή ρξήζε ζθεπαζκάησλ κε ελδερφκελε επνπισηηθή δξάζε.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο έγηλαλ εβδνκαδηαίεο 

κεηξήζεηο ησλ ειθψλ. Δπεηδή ν ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ 

ηελ πεξίνδν ζπκβαηηθήο ζεξαπείαο θαη εάλ ππήξρε αλάγθε επίζεο πξηλ ηε ζεξαπεία κε PRP, 

θαζπζηεξεί ηελ έλαξμε ηεο επνπισηηθήο δηαδηθαζίαο γηα κεξηθέο εκέξεο, νη πξψηεο 

κεηξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο αθνινπζνχζαο επνχισζεο ήηαλ ζην ηέινο ηεο 

1
εο

 θαη 5
εο

 εβδνκάδαο, αληίζηνηρα. Υξεζηκνπνηήζεθε ππνινγηζηηθή πιαληκεηξία πνπ 

βαζίζηεθε ζηελ θαηαγξαθή δηαδνρηθψλ ιήςεσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο κε ηε ρξήζε 

ςεθηαθήο θάκεξαο θαη ηελ ςεθηαθή θσηνγξάθεζε ππφ θιίκαθα. Ζ αθξηβήο κέηξεζε ησλ 

επηθαλεηψλ έγηλε αθνινχζσο κε ππνινγηζηηθή αλάιπζε ησλ δηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ κε 

ηε βνήζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ είρε αλαπηπρζεί απφ κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ αξρηθά 43 αζζελείο, 24 άλδξεο θαη 19 γπλαίθεο κε 74 ρξφληα 
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έιθε εθ θαηαθιίζεσο. Γπν αζζελείο είραλ πιήξε επνχισζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο 

ζεξαπείαο, ελψ 2 αζζελείο απεβίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 5
εο

 εβδνκάδαο θαη 3 αζζελείο 

δηέθνςαλ ηε ζπκκεηνρή ζηε κειέηε. Έηζη, ηα ηειηθά απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε 36 αζζελψλ (22 αλδξψλ θαη 14 γπλαηθψλ) θαη 64 ρξφλησλ ειθψλ κε 

κέζε θαη δηάκεζε ειηθία ηα 62 έηε θαη 58 έηε, αληηζηνίρσο. Απφ ηα 64 έιθε, ηα 44 

αθνξνχζαλ ηελ ηεξφ-γινπηηαία  ρψξα, 10 ηηο πηέξλεο, 2 ηα ηζρία, 3 ηηο θλήκεο, 3 ηα ζθπξά, 1 

ζην θνηιηαθφ ηνίρσκα θαη 1 θνιφβσκα άθξνπ κεηά απφ πςειφ θλεκηαίν αθξσηεξηαζκφ. 

Σα έιθε είραλ ζηελ 1
ε
 κέηξεζε (ζην ηέινο ηεο 1

εο 
εβδνκάδαο) δηάκεζε επηθάλεηα 19,6 

cm
2
 (3-180 cm

2
), δηάκεζε δηάκεηξν 6,3 cm (1,3-18,6 cm) θαη δηάκεζε πεξίκεηξν 16,8 cm (4-

68 cm). ην ηέινο ηεο 4
εο

 εβδνκάδαο ε δηάκεζε επηθάλεηα ήηαλ 11 cm
2
 (2-155 cm

2
, κείσζε 

θαηά 41%), ε δηάκεζε δηάκεηξνο 4,9 cm (1-16,5 cm, κείσζε θαηά 20%) θαη ε δηάκεζε 

πεξίκεηξνο 13,2 cm (3-55 cm, κείσζε θαηά 21%). 

ηελ αξρή ηεο 5
εο

 εβδνκάδαο εθαξκφζηεθε ηνπηθά ην PRP. ην ηέινο ηεο 5
εο

 εβδνκάδαο 

ε δηάκεζε επηθάλεηα ήηαλ 8,2 cm
2
 (2-145 cm

2
), ε δηάκεζε δηάκεηξνο 4,4 cm (1-16 cm) θαη ε 

δηάκεζε πεξίκεηξνο 11,8 cm (3-50 cm). H κείσζε ηνπ έιθνπο κεηξήζεθε εβδνκαδηαία θαη 

ζην ηέινο ηεο 8
εο

 εβδνκάδαο ήηαλ ε δηάκεζε επηθάλεηα 2,9 cm
2
 (0-115 cm

2
, κείσζε 63%), ε 

δηάκεζε δηάκεηξνο 2,8 cm (0-13,3 cm, κείσζε 33%) θαη ε δηάκεζε πεξίκεηξνο 7,3 cm (0-42 

cm, κείσζε θαηά 38%). Ζ κείσζε φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε (p<0,001) θαηά ηε ζεξαπεία κε PRP ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν ζπκβαηηθήο 

ζεξαπείαο. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ PRP επηηάρπλε ηελ επνχισζε ρξφλησλ ειθψλ εθ θαηαθιίζεσο ζηε 

κειέηε καο, νδεγψληαο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο, 

ειάηησζε ηεο ειθσηηθήο επηθάλεηαο, πνπ ζεσξείηαη ν πην αμηφπηζηνο δείθηεο επνχισζεο. 

 

Λέμεηο θιεηδί: 

Γηαδηθαζία επνχισζεο, ρξφληα έιθε, έιθε εθ θαηαθιίζεσο, απηφινγν ζπκππθλσκέλν 

πιάζκα, ζεξαπεία ρξφλησλ ειθψλ, αμηνιφγεζε ειθψλ, απμεηηθνί παξάγνληεο, ππνινγηζηηθή 

πιαληκεηξία, καζεκαηηθή πξνηππνπνίεζε ειθψλ. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

The healing process is the natural, continuous, systematic and dynamically evolving 

wound repair reaction that is divided into the following overlapping phases: a) inflammatory 

phase (first 2-5 days), b) proliferation phase (2
nd

 day until 3
rd

 week) and c) phase of 

maturation/ remodeling phase (3
rd

 week until 2 years). 

The stages of healing are common to all tissues. Of particular interest are chronic wounds, 

which need long time in order to be healed. Chronic ulcers are defined as the ulcers that 

persist for a period more than 3 months, as a result of disruption of the healing process, which 

normally would lead to the formation of scar. 

In the treatment of chronic ulcers, various topical treatments are used to stimulate and 

accelerate healing by acting on one or more of the above-mentioned phases. These treatments 

include the application of autologous concentrated plasma. Due to its high content in 

platelets, it is also called Platelet-Rich-Plasma (PRP) or Autologous Preparation Rich in 

Growth Factors (PRGF). 

However, the clinical efficacy of PRP in chronic ulcers is not widely accepted. There are 

systematic reviews and meta-analyses with contradictory results, with supporters of 

ineffectiveness relying mainly on systematic biases of published studies. 

 

AIM 

The aim of this prospective study is to objectively assess the impact of PRP therapy on 

healing of chronic wounds, utilizing digital planimetry and using a mathematical model. Such 

study has not yet been reported in the literature. 

 

MATERIAL 

In the two-year study, 43 patients with chronic pressure ulcers were prospectively 

enrolled. The study was approved by the local ethic commission and all patients provided 

written informed consent prior to participation. Eligible subjects were patients with pressure 

ulcers with a surface larger than 1 cm
2
 and presence longer than three months. Exclusion 

criteria were poor general condition (Karnofsky index <60%), and significant comorbidity, 

such as severe or uncontrolled cardiac or pulmonary disease, malignant or premalignant 

marrow disorder disease (e.g. myeloid leukemia or myelodysplastic syndrome), kidney or 

liver failure, cerebral vascular disorders, coma, intracranial hypertension or accompanying 

autoimmune diseases. Patients with chronic ulcers smaller than 1cm
2
, very deep ulcers with 
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cavities, facial ulcers, as well as pregnant and lactating women were also excluded from the 

study. 

 

METHOD 

In each patient, surgical debridement of all the ulcers was performed and was followed by 

a period of 4 weeks, in which the patient continued the conservative treatment applied before 

joining the study. To minimize the impact of various wound healing impairing factors, 

attempts were made to improve underlying diseases (correction of diabetes, improvement of 

nutritional status, oxygen therapy, etc.) before the patient was enrolled in the study. 

After this time, a re-debridement was performed when needed. Subsequently, PRP was 

injected locally to the ulcer margins and bed and the patient was observed for 4 more weeks. 

PRP was prepared by centrifuging 30-60 ml of the patient’s blood with an autologous platelet 

separator (Medtronic Magellan MAG100 Autologous Platelet Separator System) at 2000 rpm 

for 3 minutes and then at 5000 rpm for 5 minutes. PRP was then administered on the wound. 

The wound was then covered with a transparent, non-adhering dressing. The injection was 

repeated once a week for 4 weeks. During the period of PRP treatment, no local creams or 

dressings with potential healing action were allowed. 

The treatment’s effectiveness was weekly assessed with digital planimetry during the 8-

week study period. Digital photos were obtained with the same digital camera with 

standardized settings at a constant distance with a ruler next to the wound for scaling. Two-

dimensional digital planimetry using non-commercial software developed by one of the 

investigators provided objective wound-area measurements from the digital images. Since 

debridement, performed at the beginning of the conservative treatment period and when 

necessary at the beginning of the PRP treatment, delays the start of the wound healing 

process for a few days, the first measurements for the assessment of the subsequent healing 

time were at the end of the first and fifth week, respectively.  

 

RESULTS 

Forty-three patients with 74 chronic pressure ulcers with median age 58 years were 

primarily enrolled in the study. Of these, 2 patients were healed during conventional 

treatment. Two patients died due to multi-organ failure during the 3
rd

 and 5
th

 study week and 

were therefore excluded from the study. Three patients discontinued their participation during 

the study period. 

The final sample consisted of 36 patients (22 males, 14 females) with 64 chronic ulcers 
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and a mean age of 62 years, median age 58 years (range 38-88). Of the 64 lesions, 44 were 

located in the sacrogluteal region, 10 at the heel, 2 on the thigh, 3 on the tibial region, 3 on the 

ankle, 1 on the abdominal wall and 1 at the stump end after high tibial amputation. 

The ulcers had following size at the first measurement (i.e. at the end of the first week): 

Median surface was 19.6 cm
2
 (3-180 cm

2
), median diameter was 6.3 cm (1.3-18.6 cm) and 

median circumference was 16.8 cm (4-68 cm). At the end of the fourth week, median surface 

was 11 cm
2
 (2-155 cm

2
, decrease 41%), median diameter was 4.9 cm (1-16.5 cm, decrease 

20%) and median circumference was 13.2 cm (3-55 cm, decrease 21%). 

At the beginning of the fifth week PRP was applied. The reference values for PRP, at the 

end of the fifth week were: median surface 8.2 cm
2
 (2-145 cm

2
), median diameter 4.4 cm (1-

16 cm) and median circumference 11.8 cm (3-50 cm). Ulcer size values were weekly obtained 

and at the end of the eighth week the ulcers had a median surface of 2.9 cm
2
 (0-115 cm

2
, 63% 

decrease), median diameter was 2.8 cm (0-13.3 cm, 33% decrease) and median circumference 

was 7.3 cm (0-42 cm, 38% decrease). This represents a decrease of 63% for the median 

surface, 33% for the median diameter and 38% of the median circumference. Reduction of all 

these parameters was statistically significantly greater (p<0.001) than during the conservative 

treatment period. 

  

CONCLUSIONS 

Autologous concentrated plasma (PRP) accelerated healing of chronic pressure ulcers in 

the present study, resulting in a statistically significant compared to conventional methods, 

reduction of ulcerative surface, which is the most reliable indicator for wound healing. 

 

Key words: 

Healing process, chronic wounds, chronic ulcers, pressure ulcers, bedsores, ulceration, 

autologous concentrated plasma, platelet rich plasma, wound assessment, growth factors, 

computer planimetry, digital planimetry, mathematical modeling of ulcers. 
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17 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα ζηάδηα ηεο επνχισζεο είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο ηζηνχο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε επνχισζε ηνπ δέξκαηνο ζηα ρξφληα έιθε. Χο ρξφληα νξίδνληαη ηα έιθε πνπ 

παξακέλνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 3 κελψλ, ζπλεπεία δηαηάξαμεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο επνχισζεο, πνπ ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα νδεγνχζε ζην ζρεκαηηζκφ 

νπιήο. ηε ζεξαπεία ησλ ρξφλησλ ειθψλ δξψληαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα ζηάδηα, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηνπηθέο ζεξαπείεο κε ζθνπφ λα 

δηεγείξνπλ θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ επνχισζε. ηηο ζεξαπείεο απηέο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην 

απηφινγν ζπκππθλσκέλν πιάζκα. Λφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζε αηκνπεηάιηα, 

ιέγεηαη θαη πιάζκα πινχζην ζε αηκνπεηάιηα, (Platelet Rich Plasma, PRP) ή θαη απηφινγν 

παξαζθεχαζκα πινχζην ζε απμεηηθνχο παξάγνληεο (Autologous Preparation Rich in Growth 

Factors, PRGF). 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πξαγκαηεχεηαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ PRP ζηελ επηηάρπλζε ηεο επνχισζεο ρξνλίσλ ειθψλ κε 

ππνινγηζηηθή πιαληκεηξία θαη καζεκαηηθή πξνηππνπνίεζε. 

 

ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ 

Πξηλ αζρνιεζνχκε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο ηνπ δέξκαηνο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

ζπκεζνχκε ηελ αλαηνκία ηνπ, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε δηαδηθαζία ηεο 

επνχισζεο.  

Σν δέξκα είλαη ην κεγαιχηεξν αλζξψπηλν φξγαλν, ηφζν σο πξνο ην βάξνο ηνπ, φζν θαη σο 

πξνο ηελ επηθάλεηα ζψκαηνο πνπ θαιχπηεη. Σν δέξκα ελφο ελήιηθα έρεη έθηαζε πεξίπνπ 

16000 cm
2
 θαη απνηειεί ην 8% ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπ βάξνπο [1]. Γηαθξίλεηαη αλαηνκηθά ζε 3 

βαζηθέο θπηηαξηθέο ζηηβάδεο, ηελ επηδεξκίδα, ην ρφξην θαη ηνλ ππνδφξην ή ιηπψδε ηζηφ, απφ 

έμσ πξνο ηα κέζα. Κάζε κηα ζηηβάδα έρεη δηαθνξεηηθή θπηηαξηθή ζχζηαζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα δηαθνξεηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία [1]. 

Ζ επηδεξκίδα είλαη ην εμσηεξηθφ ζηξψκα ηνπ δέξκαηνο. Σν πάρνο ηεο επηδεξκίδαο είλαη 

πεξίπνπ 0,2 ρηι. θαη πνηθίιεη αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο ζην ζψκα. Δπηπιένλ, ην πάρνο ηεο 

πνηθίιιεη επίζεο αλάινγα κε ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ πνπ ζπγθξαηεί. ηελ επηδεξκίδα 

ζπλαληνχκε θαη έλαλ κεγάιν αξηζκφ ιηπηδίσλ πνπ δίλνπλ αλαθιαζηηθή ηθαλφηεηα, ακθίθπιεο 

ηδηφηεηεο αιιά έρνπλ θαη ζηεξηθηηθφ ξφιν. ηελ επηδεξκίδα δελ ππάξρνπλ θιέβεο θαη 

ηξηρνεηδή αγγεία. Ζ επηδεξκίδα ρσξίδεηαη αλαηνκηθά ζε 5 ππνζηηβάδεο:  

Απφ ην έμσ πξνο ην έζσ κέξνο, είλαη ε θεξάηηλε ζηηβάδα (stratum corneum), ε δηαπγήο 
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ζηηβάδα (stratum lucidum), ε θνθθψδεο ζηηβάδα (stratum granulosum), ε αθαλζσηή ζηηβάδα 

(stratum spinosum) θαη ε βαζηθή ζηηβάδα (stratum basale). 

Ζ βαζηθή ζηηβάδα (stratum basale), ε νπνία είλαη ε βαζχηεξε ππνζηηβάδα ηεο 

επηδεξκίδαο θαη απνηειείηαη κφλν απφ έλα ζηξψκα βαζηθψλ θπηηάξσλ. ε απηή ηε ζηηβάδα 

παξάγνληαη ηα θεξαηηλνθχηηαξα θαη δηαζέηεη κειαλνθχηηαξα. Ζ ζηηβάδα απηή απνηειεί ην 

φξην αλάκεζα ζην ρφξην θαη ηελ επηδεξκίδα. 

Αθνινπζεί ε αθαλζσηή ζηηβάδα (stratum spinosum) ζηελ νπνία ηα βαζηθά θχηηαξα, 

γίλνληαη πην επίπεδα (πνιχπιεπξα) θαη ζπγθξνηνχλ. Απηά ηα θχηηαξα ηεο επηδεξκίδαο 

νλνκάδνληαη αθαλζσηά θαζψο έρνπλ κηθξά αγθάζηα ζην εμσηεξηθφ ησλ κεκβξαλψλ ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θνθθψδεο ζηηβάδα (stratum granulosum) ε νπνία απνηειείηαη 

απφ 2 έσο 4 ζηξψκαηα θνθθψδσλ θπηηάξσλ θαη έρεη πάρνο ζπλήζσο 3 κm. ηελ ππνζηηβάδα 

απηή άξρεηαη ε θεξαηηλνπνίεζε ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ, φπνπ ζε απηή ηε δηαδηθαζία ιχνληαη 

ηα νξγαλίδηα ηνπο, φπσο ν ππξήλαο θαη ηα κηηνρφλδξηα. Έηζη ηα θχηηαξα γεκίδνπλ κε 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηλψλ θεξαηίλεο, ελψ κεηψλεηαη ε πγξαζία ηνπο θαη απνθηνχλ 

πεπιαηπζκέλν ζρήκα. 

Δπφκελε είλαη ε δηαπγήο ζηηβάδα (stratum lucidum) ε νπνία ππάξρεη κφλν ζηα πέικαηα 

θαη ηηο παιάκεο, έρεη πην ππθλά θχηηαξα θαη έρεη κεγάιε δηαζιαζηηθή ηθαλφηεηα. 

ηε ζπλέρεηα ππάξρεη ε θεξάηηλε ζηηβάδα (stratum corneum), ε νπνία είλαη ε εμσηεξηθή 

ππνζηηβάδα κε πάρνο απφ 8-15 κm. Απηή απνηειείηαη απφ αξθεηά ζηξψκαηα 

θεξαηηλνθπηηάξσλ, ηα νπνία πεξηβάιινληαη απφ ιηπίδηα. Σα θεξαηηλνθχηηαξα ζε απηή ηε 

ζηηβάδα δελ έρνπλ νξγαλίδηα, είλαη αθπδαησκέλα θαη είλαη γεκάηα κε ίλεο θεξαηίλεο. 

Ζ επηδεξκίδα είλαη έλαο κεηαβνιηθά ελεξγφο ηζηφο. Σα θεξαηηλνθχηηαξα πνπ παξάγνληαη 

ζηε βαζηθή ζηηβάδα θηλνχληαη πξνο ηα πάλσ, πξνο ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα. Έηζη ζηαδηαθά 

ηα θεξαηηλνθχηηαξα αιιάδνπλ ηε δνκή ηνπο θαη ηηο θπζηνινγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Έλαο 

θχθινο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο δηαξθεί πεξίπνπ 28 εκέξεο [1]. 

Tν ρόξην είλαη ε δεχηεξε ζε ζεηξά θχξηα ζηηβάδα ηνπ δέξκαηνο, ην νπνίν επξίζθεηαη 

θάησ απφ ηελ επηδεξκίδα. Σν πάρνο ηνπ θπκαίλεηαη απφ 1-4 ρηι. θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο 

ίλεο θνιιαγφλνπ θαη ειαζηίλεο. Σν ρφξην ρσξίδεηαη ζε δχν ππνζηηβάδεο, ηε ζειψδε, ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην αγγεηαθφ δίθηπν θαη ηε δηθηπσηή, φπνπ αλεπξίζθνληαη νη ηξηρνθπείο 

αδέλεο, νη ζχιαθεο ησλ ηξηρψλ θαη νη εθθξηηηθνί αδέλεο (εηθφλα 1). 

Ζ ζειψδεο ππνζηηβάδα (papillary layer) ε νπνία είλαη ε αλψηεξε ζηηβάδα ηνπ ρφξηνπ θαη 

απνηειείηαη απφ ραιαξφ ζπλδεηηθφ ηζηφ, ελψ πεξηέρεη πνιιέο λεπξηθέο ίλεο, πνιιά ηξηρνεηδή 

αγγεία, λεξφ, αιιά θαη θχηηαξα. Αθνινπζεί ε δηθηπσηή ππνζηηβάδα (reticular layer) ε νπνία 

εληνπίδεηαη ζην βαζχηεξν ηκήκα ηνπ ρφξηνπ θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ππνδφξην ηζηφ. Ζ 
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Διαυγήσ ςτιβάδα 

Βαςική ςτιβάδα 

Ακανθωτή ςτιβάδα 

Κοκκώδησ ςτιβάδα 

Κεξάηηλε ζηηβάδα 

δηθηπσηή ππνζηηβάδα πεξηιακβάλεη ιηγφηεξεο λεπξηθέο ίλεο θαη ιηγφηεξα ηξηρνεηδή αγγεία ζε 

ζρέζε κε ηε ζειψδε ππνζηηβάδα. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα (εηθφλα 1) πεξηγξάθεηαη ε εγθάξζηα δηαηνκή ηνπ δέξκαηνο θαη 

παξαθάησ έλα ζθίηζν απφ ην ζπγγξαθέα (εηθφλα 2), πνπ απεηθνλίδεη ηηο ζηηβάδεο ηεο 

επηδεξκίδαο. 

 

Δηθόλα 1. Δγθάξζηα δηαηνκή ηνπ δέξκαηνο. Πεγή : www.infovisual.info 

Δηθόλα 2. Οη βαζηθέο ζηηβάδεο ηεο επηδεξκίδαο.

http://www.infovisual.info/
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Σα θύηηαξα ηα νπνία ζπλαληνχκε ζην δέξκα είλαη ηα θεξαηηλνθχηηαξα, νη ηλνβιάζηεο, 

ηα ιηπνθχηηαξα, ηα κειαλνθχηηαξα θαη ηα εξπζξνθχηηαξα. 

Σα θεξαηηλνθχηηαξα παξάγνπλ κηα πξσηεΐλε πνπ νλνκάδεηαη θεξαηίλε ε νπνία 

πξνζηαηεχεη ην ζψκα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

πγξαζίαο. Σα θχηηαξα απηά αξρηθά παξάγνληαη κε κίησζε ζηε βαζηθή ζηηβάδα, ε νπνία 

αλαθέξζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαλαζηεχνπλ ζηηο εμσηεξηθέο ζηηβάδεο, φπνπ ηειηθά 

θαηαιήγνπλ λεθξά ζηελ θεξάηηλε ζηηβάδα ζε δηάζηεκα πεξίπνπ 28 εκεξψλ. 

ηελ επηδεξκίδα ππάξρνπλ θαη ηα κειαλνθχηηαξα ηα νπνία πεξηέρνπλ κειαλνζψκαηα πνπ 

παξάγνπλ κειαλίλε, κηα ρξσζηηθή πνπ απνξξνθά ην θψο. Ζ πξνέιεπζε ησλ 

κειαλνθπηηάξσλ είλαη απφ ην λεπξηθφ ηζηφ θαη γηα απηφ ην ιφγν θέξνπλ δελδξίηεο πνπ 

δηαθιαδίδνληαη αλάκεζα ζηα επηζειηαθά θχηηαξα. Σα κειαλνθχηηαξα πξνζηαηεχνπλ ην 

δέξκα απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ππεξηψδε. 

Οη ηλνβιάζηεο βξίζθνληαη επίζεο ζην δέξκα θαη παξάγνπλ ίλεο θνιιαγφλνπ θαη 

ειαζηίλεο πνπ απνηεινχλ δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ ρνξίνπ. 

Δπίζεο ππάξρνπλ εξπζξνθχηηαξα (ή εξπζξά αηκνζθαίξηα) ηα νπνία κεηαθέξνπλ ηελ 

αηκνζθαηξίλε. Ζ αηκνζθαηξίλε κεηαθέξεη ην νμπγφλν, απφ ην επίπεδν ησλ ηξηρνεηδψλ ησλ 

θπςειίδσλ ηνπ πλεχκνλα ζηελ θπθινθνξία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνπο ηζηνχο, ελψ απνβάιιεη 

ζηνλ πλεχκνλα ην παξαγφκελν απφ ηνπο ηζηνχο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Άιια θχηηαξα ηνπ δέξκαηνο είλαη ηα ιηπψδε ηα νπνία επξίζθνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ ζην 

ρφξην. Σν κέγεζνο ησλ θπηηάξσλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν ηνπ ιίπνπο πνπ πεξηέρνπλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα θχηηαξα ηνπ Langerhans ηα νπνία είλαη δελδξηηηθά θχηηαξα 

θαη έρνπλ πξνέιεπζε απφ ηα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα. Σα θχηηαξα απηά εληνπίδνληαη πάλσ 

απφ ηε βαζηθή ζηηβάδα ηεο επηδεξκίδαο. Σα θχηηαξα απηά έρνπλ αλνζνινγηθφ ξφιν θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη παξνπζίαζε ησλ αιιεξγηνγφλσλ ζηα ιεκθνθχηηαξα. Σα 

θχηηαξα ηνπ Merkel βξίζθνληαη επίζεο ζην δέξκα θαη ζπληεινχλ ζηελ αηζζεηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ δέξκαηνο θαη ν αξηζκφο ηνπο είλαη απμεκέλνο ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο. 

Δπηπιένλ ππάξρνπλ αηκνπεηάιηα ηα νπνία ζα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά παξαθάησ ζηελ 

ελφηεηα γηα ην PRP.  

Κξίλεηαη ζθφπηκν φκσο, αθνχ πεξηγξάςακε ηα παξαπάλσ θχηηαξα ηνπ δέξκαηνο λα 

παξαζέζνπκε κεξηθέο εηθφλεο γηα ηελ κηθξνζθνπηθή εηθφλα ησλ αηκνπεηαιίσλ (εηθφλα 3), γηα 

ηελ εηθφλα ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ αηκνπεηαιίσλ (εηθφλα 4) θαη ηε δνκή ησλ αηκνπεηαιίσλ 

(εηθφλα 5), πξηλ πεξάζνπκε ζην ηη είλαη γλσζηφ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο. 
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Δηθόλα 3. Δξπζξά αηκνζθαίξηα θαη αηκνπεηάιηα ζην κηθξνζθφπην (θπαλφ ρξψκα). 

Πεγή: https://common s.wikimedia.org/w/index. By Bobjgalindo p CC BY-SA 4.0. 

 

 

 

Δηθόλα 4. Γξαζηήξηα αηκνπεηάιηα. Πεγή: https://commons.wikimedia.org/w/index. 

By Bobjgalindo p CC BY-SA 4.0 

 

 

https://common/
https://commons.wikimedia.org/w/index
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Δηθόλα 5. Ζ δνκή ηνπ αηκνπεηαιίνπ. Πεγή: Γεσξγνχιεο Δ.Η. Αηκαηνινγία, 4

ε
 έθδνζε. Δθδφζεηο 

Π.Υ.Παζραιίδε, 2007 θαη 

emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/aimopoiisi/aima/images/pages/28.htm 

 

Αθνχ πεξηγξάςακε ζπλνπηηθά ηελ αλαηνκία ηνπ δέξκαηνο θαη ηελ εηθφλα ησλ 

αηκνπεηαιίσλ πνπ απνηεινχλ ηελ πεγή ηνπ PRP, ζα πεξάζνπκε ζην ηη είλαη γλσζηφ σο 

ζήκεξα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο. 

 
H ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΟΤΛΧΖ 

Ζ επνχισζε ζπκβαίλεη σο θπηηαξηθή απάληεζε ζηελ ηζηηθή βιάβε θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ, ησλ ηλνβιαζηψλ, ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ, ησλ 

καθξνθάγσλ θαη ησλ αηκνπεηαιίσλ ηα νπνία κεηαλαζηεχνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αγγεηνγέλεζε. Όιεο νη εθθξηλφκελεο απφ ηα παξαπάλσ θχηηαξα 

θπηηαξνθίλεο θαη νη απμεηηθνί παξάγνληεο ζπληνλίδνπλ θαη ζπληεξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

επνχισζεο [2]. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ παζνθπζηνινγία ησλ ρξνλίσλ ειθψλ ζα πξέπεη λα 

πεξηγξάςνπκε ελ ζπληνκία ηε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο είλαη ε θπζηθή ζπλερήο, ζπζηεκαηηθή θαη δπλακηθά 

εμειηζζφκελε αληίδξαζε απνθαηάζηαζεο ζην ηξαχκα ε νπνία δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ 

αιιεινεπηθαιππηφκελεο θάζεηο [3] (εηθφλεο 6 θαη 7): 
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(α) Φιεγκνλώδεο θάζε (inflammation phase). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, πνπ δηαξθεί απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ έσο 2-5 εκέξεο 

κεηά, ελεξγνπνηνχληαη αξρηθά νη κεραληζκνί αηκφζηαζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αγγεηνζχζπαζε, ηε ζπζζψξεπζε αηκνπεηαιίσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζξφκβνπ κε ηελ 

απειεπζέξσζε δξαζηηθψλ αγγεηνζπζπαζηηθψλ παξαγφλησλ. Ζ ζπζζσκάησζε ησλ 

αηκνπεηαιίσλ θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηηο εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο θνιιαγφλνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα αηκνπεηάιηα λα απνθνθθηψλνληαη απειεπζεξψλνληαο ρεκεηνδξαζηηθνχο θαη 

απμεηηθνχο παξάγνληεο (PDGF), πξσηεάζεο, αγγεηνδξαζηηθνχο παξάγνληεο (ζεξνηνλίλε, 

ηζηακίλε), ηλσδνγφλν, ηλσδνλεθηίλε, παξάγνληα von Willebrand θ.ά. Ζ απνθνθθίσζε ησλ 

αηκνπεηαιίσλ επίζεο ελεξγνπνηεί ζπκπιεξσκαηηθνχο κεραληζκνχο θαη εηδηθά ην C5a ην 

νπνίν απνηειεί ηζρπξφ ρεκεηνειθπζηή γηα ηα νπδεηεξφθηια, πνπ πξνζειθχνληαη ζην 

ηξαπκαηηθφ πεδίν, θαηαπνιεκνχλ ηε θιεγκνλή θαη πξνζειθχνπλ καθξνθάγα. Σα καθξνθάγα 

εθθξίλνπλ δηάθνξα έλδπκα θαη θπηηαξνθίλεο, κέζσ ησλ νπνίσλ απνδνκνχλ ηνπο 

λεθξσκέλνπο ηζηνχο (θνιιαγελάζεο), ελεξγνπνηνχλ ηελ ηλνβιαζηηθή αληίδξαζε θαη 

πξνάγνπλ ηελ αγγεηνγέλεζε (ηληεξιεπθίλεο θαη παξάγνληαο TNF), ελψ δηεγείξνπλ θαη ηα 

θεξαηηλνθχηηαξα (παξάγνληαο TGF). 

(β) Φάζε πνιιαπιαζηαζκνύ (proliferation phase). 

 Ζ θάζε απηή δηαξθεί απφ ηε 2
ε
 εκέξα έσο ηελ 3

ε
 εβδνκάδα. Πεξηιακβάλεη ηελ 

επηζειηνπνίεζε, ηελ αγγεηνγέλεζε, πνπ φπσο είπακε θαη παξαπάλσ δηεγείξεηαη απφ ηνλ 

παξάγνληα TNF-α θαη ηελ αλάπηπμε θνθθησκαηψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ κέζσ ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ηλνβιαζηψλ πνπ επεθηείλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο σο ππφζηξσκα ην 

δίθηπν ηληθήο θαη ηλνλεθηίλεο ελαπνζέησληαο θνιιαγφλν κέζα ζηελ ηλνλεθηίλε. Με ηελ 

έλαξμε ηεο ζχλζεζεο θνιιαγφλνπ μεθηλάεη θαη ε ζπζηνιή ηνπ ηξαχκαηνο, ψζηε ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα λα είλαη κηα κηθξφηεξε νπιή. 

(γ) Φάζε σξίκαλζεο/αλαδηακόξθσζεο (maturation/remodeling phase).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, πνπ δηαξθεί απφ ηελ 3
ε
 εβδνκάδα έσο 2 έηε απφ ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ, ην ηξαχκα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζπζηνιή, ελψ θαη ε ελαπφζεζε 

θνιιαγφλνπ ζπλερίδεηαη γηα παξαηεηακέλε πεξίνδν. Σειηθά, νη ηλνβιάζηεο εγθαηαιείπνπλ ην 

ηξαχκα θαη ην θνιιαγφλν αλαδηακνξθψλεηαη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε ηειηθή νπιή. 
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Δηθόλα 6. Οη θάζεηο ηεο επνχισζεο. 

 
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα πην αλαιπηηθή γξαθηθή παξάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη 

ηαπηφρξνλα ηη γίλεηαη ζε θάζε θάζε ηεο επνχισζεο. 

 

 

Δηθόλα 7. Οη 3 θάζεηο ηεο επνχισζεο: θιεγκνλψδεο θάζε, θνθθησκαηψδεο θάζε (ή θάζε 

πνιιαπιαζηαζκνχ) θαη θάζε σξίκαλζεο/αλαδηακφξθσζεο [3]. 

Ημζρεσ από την ζναρξη του 
τραφματοσ 

Φάςη πολλαπλαςιαςμοφ 

Φάζε σξίκαλζεο 

Φιεγκνλψδεο 

θάζε 
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Σα ζηάδηα ηεο επνχισζεο είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο ηζηνχο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε επνχισζε ηνπ δέξκαηνο θαη νη δεξκαηηθέο εμειθψζεηο, νη νπνίεο ζε έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ρξνλίδνπλ. Χο ρξφληα νξίδνληαη ηα έιθε πνπ παξακέλνπλ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 3 κελψλ, ζπλεπεία δηαηάξαμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επνχισζεο, 

πνπ ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα νδεγνχζε ζην ζρεκαηηζκφ νπιήο [4]. 

Ζ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο είλαη κηα δπλακηθή θαηάζηαζε ησλ ηζηψλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θπηηάξσλ, απμεηηθψλ παξαγφλησλ, 

θπηηαξνθηλψλ θαη ρεκεηνηαθηηθψλ παξαγφλησλ. Αλ απηή ε θπζηνινγηθή δηαδηθαζία δηαθνπεί 

ην ηξαχκα εηζέξρεηαη ζε κηα ρξφληα θαηάζηαζε κε επνχισζεο κε απμεκέλν θνθθησκαηψδε 

ηζηφ, νδεγψληαο ην ζε κία ρξφληα θιεγκνλψδε θάζε [5]. 

  

 

Πίλαθαο 1. Ζ επίδξαζε δηαθφξσλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο επνχισζεο [6]. GCSF: Granulocyte colony stimulating factor, TGF: 

Transforming growth factor, PDGF: Platelet derived growth factor, FGF: Fibroblast growth 

factor, VEGF: Vascular endothelial growth factor, EGF: Epidermal growth factor, KGF: 

Keratinocyte growth factor, GM-CSF: Granulocyte macrophage colony stimulating factor 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΠΟΤΛΧΖ 

 
Ζ δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο έρεη κνληεινπνηεζεί κε καζεκαηηθή πξνηππνπνίεζε γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη πξφβιεςε ηνπ ξπζκνχ επνχισζεο. Έρνπλ πεξηγξαθεί ηα εμήο 3 κνληέια 

επνχισζεο (εηθφλα 6) γηα ηα ρξφληα έιθε [7]: 

(α) Γξακκηθό κνληέιν (linear model). Σν κνληέιν απηφ ήηαλ ην πξψην πνπ πεξηγξάθεθε. 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε επνχισζε είλαη κηα γξακκηθή δηαδηθαζία θαη ν ξπζκφο 

επνχισζεο πξνθχπηεη κε αλάινγνπο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο φηαλ γλσξίδνπκε 

κεηαβνιέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ έιθνπο ζε δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ρεκαηηθά: Sl=S0-klt, 

Φάζεηο επνύισζεο Απμεηηθνί παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε 

θάζε θάζε 

Φιεγκνλώδεο θάζε G-CSF, TGF-β1, TGF-β2 

Φάζε πνιιαπιαζηαζκνύ PDGF, FGF, VEGF 

Δπηζειηνπνίεζε EGF, KGF, GM-CSF 

Αλαδηακόξθσζε ηνπ ηξαύκαηνο TGF-β3 
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2  S 

PT 

φπνπ S0 είλαη ε αξρηθή επηθάλεηα ηνπ έιθνπο (ζην ρξφλν κεδέλ) Sl ε επηθάλεηα ηνπ έιθνπο ζε 

κνλάδεο επηθάλεηαο (cm
2
), kl ε ρξνληθή ζηαζεξά ηεο γξακκηθήο επνχισζεο ζε κνλάδεο 

επηθάλεηαο αλά ρξφλν (cm
2
/d), θαη t ν ρξφλνο απφ ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο ζε εκέξεο (d). 

(β) Δθζεηηθό κνληέιν (exponential model). χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε δηαδηθαζία 

ηεο επνχισζεο αθνινπζεί εθζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν κεηά ηε 

δηέγεξζε ηεο (είηε κε ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ, είηε κε έλαξμε ηνπηθήο ζεξαπείαο). ρεκαηηθά: 

Se=S0e
-ket

, φπνπ S0 είλαη ε αξρηθή επηθάλεηα ηνπ έιθνπο (ζην ρξφλν κεδέλ) Se ε επηθάλεηα 

ηνπ έιθνπο ζε κνλάδεο επηθάλεηαο (cm
2
) κεηά απφ ρξφλν t (d) απφ ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο, e 

ε βάζε ησλ Νεπέξεησλ ινγαξίζκσλ, ke ε ρξνληθή ζηαζεξά ηεο εθζεηηθήο επνχισζεο ζε 

κνλάδεο επηθάλεηαο αλά ρξφλν (cm
2
/d), θαη t ν ρξφλνο απφ ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο ζε εκέξεο 

(d). 

(γ) Δθζεηηθό κνληέιν κε πζηέξεζε (delayed exponential model). Σν κνληέιν απηφ 

βηβιηνγξαθηθά θαίλεηαη λα είλαη θαη ην πην αμηφπηζην γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επνχισζεο. ηεξίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε φηη ε επνχισζε θαζπζηεξεί κεξηθέο κέξεο κεηά 

ηελ έλαξμε εθαξκνγήο κηαο ζεξαπείαο. ρεκαηηθά: Sd=S0 γηα t<T θαη Sd=S0e
-kd(t-T)

 γηα t>T, 

φπνπ S0 είλαη ε αξρηθή επηθάλεηα ηνπ έιθνπο (ζην ρξφλν κεδέλ) Sd ε επηθάλεηα ηνπ έιθνπο 

ζε κνλάδεο επηθάλεηαο (cm
2
) κεηά απφ ρξφλν t (d) απφ ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο, e ε βάζε ησλ 

Νεπέξεησλ ινγαξίζκσλ, ke ε ρξνληθή ζηαζεξά ηεο εθζεηηθήο επνχισζεο κε πζηέξεζε ζε 

κνλάδεο επηθάλεηαο αλά ρξφλν (cm
2
/d), t ν ρξφλνο απφ ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο ζε εκέξεο (d) 

θαη T ε ιαλζάλνπζα πεξίνδνο επνχισζεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο (πεξίνδνο 

πζηέξεζεο). Πξνθαλψο ε ζηαζεξά k είλαη απηή πνπ επεξεάδεηαη απφ ηνπο απμεηηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ PRP θαη ηηο ζπκβαηηθέο ζεξαπείεο. Ζ ζηαζεξά απηή, ζε γεσκεηξηθά κεγέζε, 

εθθξάδεη ην πειίθν ηεο ειθσηηθήο επηθάλεηαο κε ηελ πεξίκεηξν, πνιιαπιαζηαδφκελν επί 2: 

k=  
2S0  cm   (Η), φπνπ S0 είλαη ε αξρηθή επηθάλεηα ηνπ έινπο ζε cm2, P0 ε αξρηθή πεξίκεηξνο

 

P0T   d 

ηνπ έιθνπο ζε cm θαη Σ ην ρξνληθφ δηάζηεκα σο ηελ πιήξε επνχισζε. Πιήξσο επνπισκέλν 

ζεσξείηαη έλα ρξφλην έιθνο φηαλ έρεη επηθάλεηα <1 cm
2
 θαη <5% ηεο αξρηθήο  [8]. 

Πξνθαλψο, γηα έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ επίηεπμε πιήξνπο επνχισζεο, δει. 

γηα t<T ν ηχπνο (Η), κεηαζρεκαηίδεηαη ζε k=     , φπνπ ΓS ε δηαθνξά ηεο επηθάλεηαο ην 

δηάζηεκα t απφ ηελ αξρηθή επηθάλεηα, θαη ΓP ε δηαθνξά ηεο πεξηκέηξνπ ην δηάζηεκα t απφ 

ηελ αξρηθή επηθάλεηα. 
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Δηθόλα 8. Σα 3 κνληέια ηεο επνχισζεο ζχκθσλα κε ηνπο Cukjati θαη ζπλ. [7]: 

γξακκηθφ κνληέιν, εθζεηηθφ κνληέιν θαη εθζεηηθφ κνληέιν κε πζηέξεζε. 

 
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ αθνινπζεί ε επνχισζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο, φπσο ζηελ πεξίπησζή καο είλαη απαξαίηεηεο νπσζδήπνηε 4 

κεηξήζεηο ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδσλ [9]. 

 

Ζ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΡΟΝΗΧΝ ΔΛΚΧΝ 

ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ρξνλίσλ ειθψλ απφ ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Σα ρξφληα έιθε εκθαλίδνληαη ζε 0,6-3% ησλ αλζξψπσλ >60 εηψλ, πνζνζηφ 

πνπ απμάλεη ζην 5% ζε ειηθίεο >80 εηψλ [10]. Σα ρξφληα έιθε ησλ θάησ άθξσλ έρνπλ 

ζπρλφηεηα 0,3% ζην γεληθφ αλδξηθφ πιεζπζκφ θαη θηάλεη ην 8,3% ζηνπο ελήιηθεο άλσ ησλ 

85 εηψλ. Ζ ππνθείκελε λφζνο κπνξεί λα πνηθίιεη, αιιά πάλσ απφ 70% ζπλνδεχεηαη απφ 

θιεβηθή λφζν νπνία πξνθαιεί θιεβηθή ππέξηαζε θαη κεηψλεη ηελ αηκαηηθή ξνή [11]. 

πλνιηθά 15% απφ ηνπο αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε εκθαλίδνπλ ρξφληα έιθε ζηα θάησ 

άθξα («δηαβεηηθφ πφδη») θαη ππνηξνπή ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 70% ζηα 5 έηε [12].  

Σα έιθε εθ πηέζεσο ή εθ θαηαθιίζεσο ζπλαληψληαη ζπρλά ζε λνζνθνκεία θαη νίθνπο 

επγεξίαο ζε αζζελείο κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Πξνθαινχληαη απφ ζπλδπαζκφ εκκέλνπζαο 

άζθεζεο άκεζεο πίεζεο, δπλάκεσλ δηάζρηζεο θαη θαθήο γεληθήο θαηάζηαζεο ηνπ δέξκαηνο 

 [13]. Τπνινγίδεηαη φηη ην 4% ησλ δαπαλψλ πγείαο ηεο Αγγιίαο μνδεχεηαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ρξνλίσλ ειθψλ εθ πηέζεσο (pressure ulcers) θαη ζρεδηάδνληαη ζηξαηεγηθέο 
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  ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ  ΥΡΟΝΙΟΤ ΔΛΚΟΤ  

  ΗΠΙΟ ΔΛΚΟ    ΕΠΟΤΛΩΗ  

  ΜΕΣΡΙΟ ΕΛΚΟ  

ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 
ΠΛΑΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΜΑΣΑ, ΚΕΝΟ, ΤΠΕΡΒ. 
ΟΞΤΓΟΝΟ Κ.Σ.Λ. 

ΑΤΞΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (PRP) 

  ΕΠΟΤΛΩΗ  

ΔΤΚΟΛΟ 
ΕΛΚΟ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 
ΒΙΟΨΙΑ, ΑΚΡΩΣΗΡΙΑΜΟ 
ΑΤΞΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (PRP) 

  ΕΠΟΤΛΩΗ  

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ησλ ρξφλησλ απηψλ ειθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ εηδηθά 

ζηξψκαηα θαη πξψηκε θηλεηνπνίεζε ησλ αζζελψλ [14]. Απηά ηα ρξφληα έιθε πεξηιακβάλεη ε 

παξνχζα δηαηξηβή. 

 
Ζ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΥΡΟΝΗΧΝ ΔΛΚΧΝ 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ρξφλησλ ειθψλ γεληθά ζεσξείηαη πνιχ δχζθνιε. Ζ αληηκεηψπηζε 

ησλ ππνθείκελσλ λνζεκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηελ επνχισζε, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ζπληεξεηηθέο κέζνδνη απνηπγράλνπλ αθνινπζεί ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο θαη ρξήζε 

δηαθφξσλ κεζφδσλ φπσο είλαη νη δηάθνξεο επνπισηηθέο αινηθέο, ε ρξήζε θελνχ (Vacuum- 

Assisted Closure, VAC), ππεξβαξηθνχ νμπγφλνπ ή βηνινγηθψλ παξαγφλησλ. ηελ ηειεπηαία 

απηή θαηεγνξία ππάγεηαη θαη ε ρνξήγεζε PRP ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. 

Δίλαη ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξνλίσλ ειθψλ έλα αιγφξηζκν, 

ν νπνίνο καο βνεζά λα ρσξίζνπκε ηα ρξφληα έιθε ζε ήπηα, κέηξηα θαη δχζθνια θαη αλάινγα 

κε ηε βαξχηεηα ηνπο λα θαζνξίζνπκε ην είδνο ηεο ζεξαπείαο. ηα κέηξηα θαη δχζθνια  

ρξφληα έιθε πξνηείλεηαη ε ρξήζε βηνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ρξήζε PRP 

[15].  

 

 

ΑΙΤΙΟ 
 
 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

 
 

Δηθόλα 9. Αιγφξηζκνο αληηκεηψπηζεο ρξφλησλ ειθψλ. 

ΦΛΔΒΙΚΟ, ΜΙΚΣΟ, 

ΑΡΣΗΡΙΑΚΟ 

ΓΙΑΒΗΣΙΚΟ,ΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ 

ΙΥΑΙΜΙΑ 

ΔΚ ΠΙΔΔΩ- 

ΚΑΣΑΚΛΙΔΩ 

ΑΝΑΓΙΑΝΟΜΗ ΠΙΔΗ 

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΦΛΔΓΜΟΝΗ 

ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΙΥΑΙΜΙΑ 
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ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε θαη ηηο άιιεο ζεξαπείεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πέξαλ ηνπ PRP. 

 

Τπεξβαξηθό νμπγόλν 

Λίγα ιφγηα γηα ην ππεξβαξηθφ νμπγφλν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα 

γηα ηε ζεξαπεία ηνπ εκβνιηζκνχ κε αέξα, ηε δειεηεξίαζε κε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηε 

κπνλέθξσζε, ηηο ηζραηκηθέο ηξαπκαηηθέο βιάβεο, ην ζχλδξνκν δηακεξίζκαηνο, ηα 

απνζηήκαηα εγθεθάινπ, ιφγσ Actinomyces spp., ηελ ππνηξνπηάδνπζα νζηενκπειίηηδα, ηε 

λέθξσζε απφ αθηηλνζεξαπεία, ηα εγθαχκαηα αιιά θαη ηελ ηζραηκία ησλ κνζρεπκάησλ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ νη άιιεο ζεξαπείεο απνηπγράλνπλ. Ο ηξφπνο δξάζεο ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

αχμεζε ηεο ξνήο ηνπ νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο, κεηξηάδεη ηελ ηνπηθή ηζραηκία θαη θιεγκνλή 

πνπ ζπλαληάηαη ζηα νμέα θαη ρξφληα έιθε. Ζ ππεξνμία πξνθαιεί ηνπηθή αγγεηνζχζπαζε θαη 

κεηψλεη ην αγγεηνγελέο νίδεκα, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην ηξαχκα κε απνηέιεζκα λα επλνεί 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηλνβιαζηψλ, ηελ αγγεηνγέλεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επνχισζε 

[16]. Όζνλ αθνξά ην ππεξβαξηθφ νμπγφλν ππάξρεη κηα εξγαζία πνπ ζπλδπάδεη ηε ρνξήγεζε 

ηνπ PRP κε ην ππεξβαξηθφ νμπγφλν. ηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνληίθηα κε πξνθιεηά 

έιθε, ζηα νπνία αθνχ πξνθιήζεθε θαξκαθεπηηθά ζαθραξψδεο δηαβήηεο , ρσξίζηεθαλ ζε 

ηξεηο νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα ρνξεγήζεθε κφλν ππεξβαξηθφ νμπγφλν, ζηε δεχηεξε PRP 

κφλν θαη ζηελ ηξίηε ζπλδπαζκφο ππεξβαξηθνχ νμπγφλν θαη PRP. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

θάλεθε φηη ε νκάδα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπλδπαζκφο ππεξβαξηθνχ νμπγφλνπ θαη 

PRP είρε θαιχηεξε επνχισζε. ε ηζηνινγηθέο ησλ ηξαπκάησλ κεηά ηε ζεξαπεία, ζε φιεο ηηο 

νκάδεο, δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά ζηελ πνζφηεηα ηνπ θνιιαγφλνπ ζηνπο ηζηνχο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ηξαχκαηνο [17]. 

Μηα άιιε δεκνζηεπκέλε κειέηε πξαγκαηεχεηαη ηε ρξήζε ζπλδπαζκνχ ππεξβαξηθνχ 

νμπγφλνπ, ηνπ PRP θαη θπζηθνζεξαπείαο ζε 42 αζιεηηθέο θαθψζεηο, ζε αζιεηέο ηνπ 

ξάγθκππ. Οη αζζελείο πνπ έιαβαλ απηφ ην ζπλδπαζκφ ζε ζρέζε κε ην αλακελφκελν, είραλ 

38% κείσζε ηεο βιάβεο ζην ρξφλν γηα ηηο βιάβεο πξψηνπ βαζκνχ θαη 45,7% κείσζε γηα ηηο 

βιάβεο δεπηέξνπ βαζκνχ. Δπίζεο ην 62% ησλ παηθηψλ κε βιάβε πξψηνπ βαζκνχ παξέκεηλαλ 

ρσξίο ππνηξνπή θαη ππήξμε κεδεληθφ πνζνζηφ ππνηξνπήο ζηνπ αζζελείο κε βιάβεο δεπηέξνπ 

βαζκνχ, αθνχ έιαβαλ ηνλ παξαπάλσ ζπλδπαζκφ. ε απηή ηε κειέηε ε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έγηλε κε βάζε ηα δεδνκέλα γηα ηελ αλάξξσζε ησλ αζζελψλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθία [18]. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δε βξέζεθε ζχγθξηζε ζεξαπείαο κε ππεξβαξηθφ 
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νμπγφλν έλαληη ζεξαπείαο κε PRP ζε αλζξψπνπο. Αληηζέησο εθαξκφδεηαη έσο ηψξα ν 

ζπλδπαζκφο ηνπο κε ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα. 

 

 Σν ζύζηεκα VAC (Vacuum Assisted Closure) 

Όζνλ αθνξά ηε ζεξαπεία κε ην ζχζηεκα VAC βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνδφκελε αξλεηηθή 

πίεζε πνπ αζθείηαη κέζσ εηδηθψλ επηζεκάησλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ θνηιφηεηα ηνπ 

έιθνπο. Ζ αξλεηηθή πίεζε βνεζά ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμηδξψκαηνο θαη ηνπ δηάκεζνπ 

νηδήκαηνο, κεηψλνληαο ην ηνπηθφ νίδεκα θαη απμάλνληαο ηελ αηκαηηθή ξνή. Δπηπιένλ κεηψλεη 

ην κηθξνβηαθφ θνξηίν. Έηζη απμάλεηαη ν ξπζκφο πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηηάξσλ, φπσο θαη 

ε ζχλζεζε πξσηετλψλ θαη εληζρχεηαη ε αγγεηνγέλεζε [19]. 

Μηα δεκνζηεπκέλε κειέηε ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζεξαπεία είθνζη αζζελψλ 

κε ζχζηεκα αξλεηηθήο πίεζεο κε άιινπο είθνζη αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε PRP. Σα 

απνηειέζκαηαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη θαη νη δχν ζεξαπείεο πξνζέθεξαλ ζηελ αχμεζε ηεο 

επνχισζεο. Σν ζχζηεκα VAC ζπλνδεχηεθε απφ θαιχηεξα πνζνζηά επνχισζεο ζε βαζχηεξα 

ηξαχκαηα θαη εηδηθά ζηα δηαβεηηθά έιθε. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ρξήζε ηνπ PRP 

ειαρηζηνπνίεζε ηνλ πφλν θαη πξνζέθεξε ζεκαληηθή κείσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο. ην 

ηέινο ηεο ζεξαπείαο ππεξίζρπζε ε ζεξαπεία θελνχ [20]. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πεξηγξάθεηαη κηα κηθξή κειέηε θαηά 

ηελ νπνία εθαξκφζηεθε ζπλδπαζκφο VAC θαη PRP. Αξρηθά εθαξκφζηεθε ζχζηεκα θελνχ ζε 

11 αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε θαη κε ρξφληα κε επνπινχκελα έιθε θαη παξαηεξήζεθε 

φηη δελ εκθαλίζηεθε θνθθηψδεο ηζηφο παξά ηε ρξήζε 15 εκεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θελνχ. ηε 

ζπλέρεηα κεηά απφ πεξίπνπ έλα κήλα θαζεκεξηλήο ζεξαπείαο κε ηνλ παξαπάλσ ζπλδπαζκφ 

νδήγεζε ζε ζρεκαηηζκφ θνθθησκαηψδε ηζηνχ ζην ηξαχκα φισλ ησλ αζζελψλ. Ζ κέζε 

κείσζε ηεο επηθάλεηαο ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ήηαλ 3,1–1,9 cm
2
 (p<0,01). Αθνινχζσο νη 

αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε πιαζηηθέο επεκβάζεηο ζχγθιεηζεο ηνπ ηξαχκαηνο θαη εμήιζαλ κε 

πιήξε επνχισζε [21]. 

 

Βιαζηηθά θύηηαξα 

Άιιε ειπηδνθφξα ζεξαπεία γηα ηελ επνχισζε ησλ ηξαπκάησλ είλαη ε ζεξαπεία κε 

βιαζηηθά θχηηαξα (Stem Cells, SCs). Γπζηπρψο νη ζεξαπείεο απηέο είλαη ζε θάζε δνθηκψλ 

θαη απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ θιηληθή πξάμε. Σα βιαζηηθά 

θχηηαξα έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζεξαπεία νδνληηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηελ αλαδφκεζε 

ηζηψλ ηεο ζηνκαηνγλαζηθήο ρψξαο [22]. Σα βιαζηηθά θχηηαξα κεζεγρπκαηηθήο πξνέιεπζεο 

θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αγγεηνγέλεζε θαη ηε ιεκθαγγεηνγέλεζε, ελψ δξνχλ σο 
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πξφδξνκα θχηηαξα ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. Σα κεζεγρπκαηηθά βιαζηηθά θχηηαξα 

νξγαλψλνπλ ηελ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο, κέζσ ηεο θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο 

ξχζκηζεο ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο θαη ηεο παξαγσγήο απμεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ νδεγεί ζε 

λεναγγείσζε θαη επαλα-επηζειηνπνίεζε [23]. Με βάζε ηελ πξνέιεπζε ηνπο ηα βιαζηηθά 

θχηηαξα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ζηα εκβξπηθά βιαζηηθά θχηηαξα (embryonic SCs) θαη 

ηα βιαζηηθά θχηηαξα ησλ ελειίθσλ (adult SCs). Σα θχηηαξα απηά ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δηαθνξνπνηνχληαη (παληνδχλακα, νινδχλακα, 

πνιπδχλακα θαη κνλνδχλακα). Σα βιαζηηθά θχηηαξα ησλ ελειίθσλ εμάγνληαη είηε απφ ηνλ 

κπειφ ησλ νζηψλ είηε απφ ην ιηπψδε ηζηφ, αθνινχζσο θαιιηεξγνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

θπηηάξσλ [24]. Σα κεζεγρπκαηηθήο πξνέιεπζεο θχηηαξα έρνπλ ιεπηνκεξψο κειεηεζεί ζηελ 

αλαγελλεηηθή ηαηξηθή ιφγσ ησλ αλλνζνξπζκηζηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο [25]. Μειέηεο έρνπλ 

δείμεη φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε νζηενθχηηαξα, κπνθχηηαξα θαη 

θχηηαξα ηεο ρνλδξνγνληθήο ζεηξάο [26]. Σα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα παξνπζηάδνπλ δείθηεο 

φπσο ν CD73, CD90 and CD105 [27]. Δλψ ηα αηκνπνηεηηθά βιαζηηθά θχηηαξα εθθξάδνπλ 

δχν πνιχ ζεκαληηθνχο δείθηεο, ηνπο CD45 θαη CD34 [28]. Δπίζεο ηα βιαζηηθά θχηηαξα 

εθθξάδνπλ πνιπδχλακνπο δείθηεο φπσο νη OCT4, NANOG and SOX2. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο 

είλαη ν κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο NANOG, ν νπνίνο είλαη νπζηαζηηθφο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνιπδπλακίαο ηνπ βιαζηηθνχ θπηηάξνπ. Δπίζεο ελέρεηαη ζηελ ηθαλφηεηα γηα απηφ-αλαλέσζε 

ησλ κε δηαθνξνπνηεκέλσλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ θαη δχλαηαη λα ζρεκαηίζεη νπνηνδήπνηε 

θπηηαξηθφ ηχπν [29,30]. 

Ζ ζεξαπεία κε βιαζηηθά θχηηαξα κφλν κηα θνξά κπνξεί λα εμαζθαιίζεη δηα βίνπ ηε 

δηαηήξεζε απηψλ ησλ θπηηάξσλ ζηνπο αζζελείο. Δπίζεο ηα θχηηαξα απηά δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ γελεηηθά ψζηε λα ππεξεθθξάζνπλ ζεκαληηθά γνλίδηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα βνεζήζνπλ ζηελ επνχισζε ησλ ηξαπκάησλ θαη ηε κείσζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπιήο [31]. 

Ο ζπλδπαζκφο PRP θαη βιαζηηθψλ θπηηάξσλ SC κειεηάηαη γηα ην φθεινο πνπ πξνζθέξεη 

ζηελ επνχισζε ησλ ηξαπκάησλ θαη ζηελ αζιεηηθή ηαηξηθή. Δπίζεο ην PRP θαη ηα βιαζηηθά 

θχηηαξα ζπκπιεξψλνπλ ην έλα ην άιιν θαη έρνπλ έλα πξνζζεηηθφ πιενλέθηεκα απφ ην 

ζπλδπαζκφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ην PRP πξνζθέξεη έλα επλντθφ κηθξνπεξηβάιινλ γηα ηα 

κεζεγρπκαηηθά βιαζηηθά θχηηαξα, ψζηε λα πξνσζεζεί ν πνιιαπιαζηαζκφο, ε 

δηαθνξνπνίεζε θαη λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο. Αθφκα ην PRP κπνξεί λα 

απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ έιμε θπηηαξηθψλ ζεηξψλ, φπσο ησλ κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ, 

γεγνλφο πνπ δίδεη ειπηδνθφξεο πξννπηηθέο ζην ηξαχκα [32]. Κάπνηεο θαθψζεηο 

αληηκεησπίδνληαη ήδε κε ηνλ παξαπάλσ ζπλδπαζκφ, φπσο ε ηελνληίηηδα, ε νζηεναξζξίηηδα, ε 
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αξζξίηηδα, ε θιεγκνλή ηνπ κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ θαη άιιεο [33,34]. Παξ’φια απηά απφ 

ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ πξνθχπηεη ζχγθξηζε ησλ δχν κεζφδσλ θαη δελ 

δηαθαίλεηαη άκεζα εθηθηή ε ρξήζε ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ ζηελ θιηληθή πξάμε. 

 
Ζ ΗΣΟΛΟΓΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΧΝ ΥΡΟΝΗΧΝ ΔΛΚΧΝ 

ηα ρξφληα έιθε, ζε ηζηνινγηθέο κειέηεο, παξαηεξείηαη ππεξπιαζία ηεο επηδεξκίδαο ηεο 

πεξηθέξεηαο, γχξσ απφ ην έιθνο, ην νπνίν είλαη θαιπκέλν κε εμίδξσκα θαη λεθξσηηθά ξάθε. 

Δθεί πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη θνθθησκαηψδεο ηζηφο ππάξρνπλ αγγεία ηα νπνία 

πεξηβάιινληαη απφ ηλνδσγφλν (πηζαλφλ σο απάληεζε ζηε πςειή θιεβηθή πίεζε) θαη 

ειάρηζηα αηκνθφξα αγγεία ηα νπνία πξνζθέξνπλ θησρή αγγείσζε ζηνπο ηζηνχο. Τπάξρνπλ 

ιίγνη έσο θαζφινπ ηλνβιάζηεο θαη βαξηά θιεγκνλψδε δηήζεζε εηδηθά απφ νπδεηεξφθηια 

[35]. 

Οη ηλνβιάζηεο ελφο ρξφληνπ έιθνπο ζπκπεξηθέξνληαη σο γεξαζκέλνη κε κεησκέλε 

κεηαλαζηεπηηθή ηθαλφηεηα θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνλ απμεηηθφ παξάγνληα (TGF-β). Ζ 

κε αληαπφθξηζε (downregulation of TGFβ) ζπκβάιεη ζηελ πεξηθεξηθή ππεξπιαζία ηεο 

επηδεξκίδαο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ [36]. Δπηπιένλ ζην ρξφλην έιθνο ζπζζσξεχνληαη 

κεηαιινπξσηετλάζεο νη νπνίεο απνδνκνχλ ηνλ ηζηφ (tissue-degrading matrix 

metalloproteinases MMPs) θαη κεηψλνπλ ηε δξάζε ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ 

απάληεζε ησλ θπηηάξσλ ζε απηνχο. Οη κεηαιινπξσηετλάζεο έρνπλ παξαηεξεζεί ζε 

απμεκέλα επίπεδα ζηα ρξφληα έιθε [37]. Δπίζεο ζην ρξφλην έιθνο παξαηεξείηαη κεγάιε 

δηήζεζε απφ αλνζνινγηθά θχηηαξα θαη ε παξακνλή ηνπο ζηελ πεξηνρή πηζαλφλ λα 

αλαζηέιιεη πνιιέο δηαδηθαζίεο επνχισζεο. [38]. Αθφκα θαη θάπνηεο σθέιηκεο δξάζεηο ησλ 

αλνζνινγηθψλ θπηηάξσλ πηζαλφλ λα αλαζηέιινληαη ζηα ρξφληα έιθε. Φαίλεηαη φηη ε 

βαθηεξηνθηφλνο δξάζε ηνπο θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαγνθπηηάξσζεο είλαη κεησκέλεο ζε 

ζρέζε κε ην νμχ ηξαχκα [39]. 

Έλα ζνβαξφ εκπφδην ζηελ επνχισζε ησλ ρξφλησλ ειθψλ είλαη ν ζρεκαηηζκφο 

λεθξσηηθνχ ηζηνχ, θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηξαχκαηνο πηζαλφλ ιφγσ ηεο κεησκέλεο 

θαγνθπηηαξηθήο δξάζεο ησλ αλνζνινγηθψλ θπηηάξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπζηήλεηαη ζηελ 

θιηληθή πξάμε ν ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο, ψζηε λα νδεγεζεί ην ηξαχκα μαλά ζε 

επηζειηνπνίεζε [40]. 

Μηα άιιε έλδεημε φηη ε επηδεξκίδα πνπ ππάξρεη πεξηκεηξηθά ηνπ έιθνπο δελ είλαη ηθαλή 

λα νδεγήζεη ζε επνχισζε είλαη ε παξαηήξεζε φηη κεηά απφ βηνςία ζηελ επηδεξκίδα πνπ 

πεξηβάιιεη ην ρξφλην έιθνο, ζην ζεκείν απηφ ην ηξαχκα επνπιψλεηαη σο νμχ ηξαχκα. [41]. 
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Αιμοφόρα 

αγγεία 

Εναποθζςεισ 
ινώδουσ γφρω από 
τα αγγεία 

Μεταλοπρωτεϊνάςεσ 

Ινοβλάςτεσ 

Ανοςολογικά 

κφτταρα 

Επιθηλιοποίηςη 

Υπερπλαςία 
του 
δζρματοσ 

Νεκρωμζνοσ 
ιςτόσ 

Επιμολυςμζνο 
εξίδρωμα 

Οη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζε κνξηαθφ θαη θπηηαξηθφ επίπεδν ζην νμχ ηξαχκα θαη 

ζην ρξφλην έιθνο πεξηγξάθνληαη ζρεκαηηθά ζηελ εηθφλα 8. ην νμχ ηξαχκα (αξηζηεξά) ε 

δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο άξρεηαη κε κηα παξνδηθή θιεγκνλψδε θάζε, ζηε ζπλέρεηα 

ζρεκαηίδεηαη θνθθησκαηψδεο ηζηφο, ν νπνίνο παξέρεη έλα πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηελ 

επηζειηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο. ην ρξφλην 

έιθνο (δεμηά) ην ηξαχκα ζπρλά είλαη επηκνιπζκέλν, ν θνθθησκαηψδεο ηζηφο είλαη πιεκκειήο 

κε απμεκέλε ζπγθέληξσζε κεηαιινπξσηετλαζψλ, κεησκέλν αξηζκφ ηλνβιαζηψλ θαη θησρή 

αγγείσζε. Οη ελαπνζέζεηο ηλψδνπο ηζηνχ γχξσ απφ ηα αγγεία ζπκβάιινπλ πεξαηηέξσ ζηε 

θησρή δηάρπζε ηνπ νμπγφλνπ ζην ρξφλην έιθνο. 

         

 

Δηθόλα 10. Γηαθνξέο κεηαμχ νμέσο ηξαχκαηνο θαη ρξφληνπ έιθνπο. 

 

Αθνχ είδακε ηη ζπκβαίλεη ζε κνξηαθφ θαη θπηηαξηθφ επίπεδν ζηα ρξφληα έιθε ζα 

Υξόλην έιθνο Ομύ ηξαύκα 
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πεξάζνπκε ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ αθνξά ηνπο 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δηεγείξνπλ θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ επνχισζε, 

δξψληαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζηάδηα. ηηο ζεξαπείεο απηέο 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην PRP. 

 

 
ΑΤΣΟΛΟΓΟ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟ ΠΛΑΜΑ 

 

Οξηζκόο 

 
Σν πιάζκα πινχζην ζε αηκνπεηάιηα (Platelet Rich Plasma, PRP) νξίδεηαη σο ην ηκήκα 

ηνπ πιάζκαηνο (πξντφλ θπγνθέληξεζεο), ην νπνίν πεξηέρεη πςειφηεξε ζπγθέληξσζε 

αηκνπεηαιίσλ ζε ζρέζε κε ην νιηθφ αίκα θαη θαηά ζπλέπεηα κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

απμεηηθψλ παξαγφλησλ [42]. 

χκθσλα κε ηνπο Anitua and colleagues [43], ν φξνο “platelet rich plasma” έρεη επξεία 

έλλνηα θαη είλαη αζαθήο. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ δείγκαηα απηφινγσλ 

ζπκππθλσκέλσλ πιαζκάησλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηα ηεξνχκελα πξσηφθνιια 

θαη επνκέλσο δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Δπνκέλσο απαηηείηαη κηα ιεπηνκεξήο, αθξηβήο πεξηγξαθή κε βήκαηα ηνπ ηεξνχκελνπ 

πξσηνθφιινπ, ησλ ζπλζεθψλ θπγνθέληξεζεο, ηνπ ηχπνπ ηνπ αληηπεθηηθνχ, ηνπ 

ελεξγνπνηεηή ησλ αηκνπεηαιίσλ, ηεο χπαξμεο ή φρη ησλ ιεπθνθπηηάξσλ, ψζηε λα ππάξμεη 

ζχγθξηζε ησλ παξαγφκελσλ PRP δεηγκάησλ [44]. Δπηπξφζζεηα είλαη ζεκαληηθφ λα 

θξαηήζνπκε ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη λα απνθχγνπκε ηε 

ιχζε ηνπο, ψζηε λα επηηξέςνπκε ζηα αηκνπεηάιηα ηελ βέιηηζηε εθθξηηηθή ηνπο δξάζε [45]. 

 
Ηζηνξία 

Ο φξνο «απηφινγν ζπκππθλσκέλν πιάζκα» ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ην 1970, απφ ηνπο 

αηκαηνιφγνπο, γηα λα πεξηγξάςεη ην πιάζκα, ην νπνίν ήηαλ πινπζηφηεξν ζε αηκνπεηάιηα απφ 

ην πεξηθεξηθφ αίκα θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα κεηάγγηζε αηκνπεηαιίσλ ζε αζζελείο κε 

ζξνκβνπελία[46]. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα άξρηζε ε ρξήζε ηνπ ζηε γλαζνπξνζσπηθή 

ρεηξνπξγηθή γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο επνχισζεο, ηεο αηκφζηαζεο, ηεο 

αληηθιεγκνλψδνπο δξάζεο θαη ηεο δηέγεξζεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηηάξσλ [47]. ηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ζην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο αζιεηηθέο θαθψζεηο [48]. 

Άιια ηαηξηθά πεδία φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε θαξδηνρεηξνπξγηθή, ε παηδνρεηξνπξγηθή, ε 

πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, ε νπξνινγία, ε γπλαηθνινγία θαη ε νθζαικηαηξηθή [49]. Πξφζθαηα ην 

ελδηαθέξνλ ζηε ρξήζε ηνπ PRP εληείλεηαη ζηε δεξκαηνινγία ζηελ επνχισζε ηξαπκάησλ, 
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ζηελ αλαγέλλεζε ησλ ηζηψλ, ζηελ αληηκεηψπηζε νπιψλ θαη ζηελ αισπεθία [50,51]. 

 

Ζ δξάζε ηνπ PRP θαη ησλ παξαγόλησλ ηνπ 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ν ξφινο ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην 

PRP είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο θαη ηεο 

αλαγέλλεζεο ησλ ηζηψλ. Οη απμεηηθνί παξάγνληεο ζεκαηνδνηνχλ πξσηεΐλεο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ην κεηαβνιηζκφ άιισλ θπηηάξσλ. Κάζε απμεηηθφο παξάγνληαο έρεη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία δξάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο θαη ελεξγνπνηνχληαη κε ηε 

ζχλδεζε ηνπο ζε εηδηθνχο ππνδνρείο πνπ βξίζθνληαη ζηε κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ ζηφρσλ 

[52]. 

Σα θαγνθχηηαξα έιθνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηζηηθή βιάβε θαη απηφ 

ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη ρεκεηνηαμία (chemotaxis), ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη κεηαλάζηεπζε 

θπηηάξσλ θαη πνιιαπιαζηαζκφο θπηηάξσλ. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαδηακφξθσζε ηνπ 

εμσθπηηάξηνπ ρψξνπ, δηεγείξεηαη ε λεναγγεηνγέλεζε θαη δεκηνπξγείηαη έλα επλντθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ επνχισζε ηνπ δέξκαηνο. ρεδφλ φια ηα θχηηαξα ηνπ δέξκαηνο ελέρνληαη 

ζηε παξαγσγή απμεηηθψλ παξαγφλησλ θαη πνιιά απφ απηά παξάγνπλ αξθεηνχο 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο ην θαζέλα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο [53]. 

Μέζσ ηεο απνθνθθίσζεο ησλ α-θνθθίσλ ησλ αηκνπεηαιίσλ (εηθφλα 5), ην PRP εθθξίλεη 

δηάθνξνπο απμεηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη δηεγείξνπλ ηελ επνχισζε, πεξηιακβαλνκέλνπ 

ησλ [54]: 

 PDGF (Platelet Derived Growth Factor) = παξάγνληαο αλάπηπμεο αηκνπεηαιίσλ 

 VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) = απμεηηθφο αγγεηαθφο ελδνζειηαθφο 

παξάγνληαο 

 FGF (Fibroblast Growth Factor) = παξάγνληαο αλάπηπμεο ηλνβιαζηψλ 

 HGF (Ζepatocyte growth factor) = απμεηηθφο παξάγνληαο επαηνθπηηάξσλ 

 TGF-β (Transforming Growth Factor-β) = απμεηηθφο κεηαζρεκαηηθφο παξάγνληαο 

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη νη ελ ιφγσ απμεηηθνί παξάγνληεο θαη ε πξνέιεπζε 

ηνπο [54]: 
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Απμεηηθνί παξάγνληεο Κπηηαξηθή πξνέιεπζε 

PDGF Αηκνπεηάιηα, καθξνθάγα, ελδνζειηαθά θχηηαξα, 

θεξαηηλνθχηηαξα, κπτθά, θχηηαξα 

VEGF 

 

Αηκνπεηάιηα, θεξαηηλνθχηηαξα, 

καθξνθάγα, ηλνβιάζηεο 

FGF Μαθξνθάγα Σ-ιεκθνθχηηαξα, καζηνθχηηαξα, ελδνζειηαθά 

θχηηαξα, ηλνβιάζηεο, δηάθνξνη ηζηνί 

HGF Μεζεγρπκαηηθά θχηηαξα 

TGF-β Αηκνπεηάιηα, Σ- ιπκθνθχηηαξα, καθξνθάγα, ελδνζειηαθά 

θχηηαξα, θεξαηηλνθχηηαξα, ηλνβιάζηεο, κπτθά θχηηαξα 

 
Πίλαθαο 2. Ζ θπηηαξηθή πξνέιεπζε ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ. 

 

 

 
PDGF 

Δίλαη απφ ηνπο πξψηνπο παξάγνληεο πνπ εθθξίλνληαη ζην ηξαχκα θαη πξνσζεί θπηηαξηθέο 

αληηδξάζεηο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο επνχισζεο. Δπίζεο δηεγείξεη πνιιέο κεηαβνιηθέο 

δηαδηθαζίεο φπσο ε ζχλζεζε πξσηετλψλ θαη θνιιαγφλνπ θαη ξπζκίδεη ηε δξάζε ηεο 

θνιαγελάζεο θαη ηε ρεκεηνηαμία ησλ ηλνβιαζηψλ θαη ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ [55]. 

Δπηπξφζζεηα πξνσζεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε κεηαλάζηεπζε ησλ ελδνζειηαθψλ 

θπηηάξσλ, ελψ απμάλεη ηελ αγγεηνγέλεζε θαη ηελ παξαγσγή TGF, κε απνηέιεζκα ηελ έλαξμε 

ζχλζεζεο ηνπ θνιιαγφλνπ [56]. Αθφκα ν PDGF έρεη θαλεί φηη δηεγείξεη ηελ παξαγσγή ηνπ 

απμεηηθνχ παξάγνληα ηεο ηλζνπιίλεο (Insulin Growth Factor, IGF) [55]. 

Άμην ιφγνπ είλαη φηη ν PDGF έρεη ηζρπξή ρεκεηνηαθηηθή δξάζε γηα ηα κνλνθχηηαξα, 

νπδεηεξφθηια θαη ιεία κπτθά θχηηαξα, πξνσζεί ηε κίησζε ζηνπο ηλνβιάζηεο, ζηα 

ελδνζειηαθά θαη κπτθά θχηηαξα, δηεγείξεη ηε δηαδηθαζία ηεο αγγεηνγέλεζεο, ηε ζπζηνιή ηνπ 

ηξαχκαηνο, ην ζρεκαηηζκφ θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ θαη ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ ηξαχκαηνο. 

[55]. 

Ζ ρξήζε ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα PDGF έρεη δείμεη ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηε ζεξαπεία δηαβεηηθψλ ειθψλ [57]. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ PDGF θαίλεηαη λα 

είλαη κεησκέλε ζηα ρξφληα έιθε [58]. 

 

 

EGF 

Δθθξίλεηαη θπξίσο απφ ηα αηκνπεηάιηα αιιά θαη απφ καθξνθάγα, ηλνβιάζηεο θαη 

κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα ζε κηα πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ αξρή ηεο επνπισηηθήο 

δηαδηθαζίαο [56]. Απηφο ν παξάγνληαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ηε 
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δηαθνξνπνίεζε, ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ησλ 

θεξαηηλνθπηηάξσλ. Θεσξείηαη φηη είλαη σθέιηκνο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο, επεηδή 

πξνσζεί ηελ αγγεηνγέλεζε [59]. 

Αλαθέξεηαη φηη ν παξάγνληαο EGF είλαη απνηειεζκαηηθφο ζε κεξηθνχ πάρνπο εγθαχκαηα 

θαη ρξφληα έιθε [60,61], ελψ παξαηεξήζεθε επηηάρπλζε ηεο επνχισζεο θαη κείσζε ηεο 

νπιήο ζε νιηθνχ πάρνπο ηξαχκαηα ζε πνληίθηα [62]. 

 

FGF 

πκβάιιεη ζηελ επαλεπηζειηνπνίεζε, αγγεηνγέλεζε θαη δεκηνπξγία θνθθησκαηψδνπο 

ηζηνχ [63]. Δπηπξφζζεηα δξα έκκεζα δηεγείξνληαο  ηνλ TGF (Transforming Growth Factor) 

απμεηηθφ κεηαζρεκαηηθφ παξάγνληα, ππνζηεξίδνληαο ηελ επηζειηνπνίεζε [64]. πλεξγηθά κε 

ηνλ VEGF (vascular endothelial growth factor) απμεηηθφ αγγεηαθφ ελδνζειηαθφ παξάγνληα 

δξνχλ ζηελ θάζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ. Ο παξάγνληαο FGF δηεγείξεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ησλ ηλνβιαζηψλ, ηε ζπζζψξεπζε ηνπ θνιιαγφλνπ θαη επηηαρχλεη ην ζρεκαηηζκφ 

θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ [60]. Δπίζεο ζεσξείηαη φηη ν FGF ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ππεξηξνθηθήο νπιήο [65]. 

 
IGF 

Ο παξάγνληαο IGF δξα θπξίσο ζηε θιεγκνλψδε θάζε θαη ηε θάζε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ. Σα αηκνπεηάιηα εθθξίλνπλ IGF-1 θαη έρνπλ απηνθξηλή δξάζε ζηνλ επαηφ 

ηνπο. [66]. Μειέηεο ζε πνληίθηα θαη θνπλέιηα έρνπλ δείμεη φηη ε εμσγελήο ρνξήγεζε IGF 

επηηαρχλεη ηελ επνχισζε ηξαπκάησλ [67-69]. Καιχηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη φηαλ 

ν IGF ζπλδπάδεηαη κε άιινπο απμεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο PDGF θαη EGF επηηπγράλνληαο 

κεηαλάζηεπζε ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ θαη εληζρχνληαο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηζηψλ ζην 

ηξαχκα [70,71]. 

 
VEGF 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επνχισζεο ν VEGF αζθεί έληνλε παξαθξηλή δξάζε ζηα 

επηζειηαθά θχηηαξα θαη θαηά ζπλέπεηα πξνσζεί θαη ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

αγγεηνγέλεζεο, φληαο ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί ηελ έλαξμε ηεο αγγεηνγέλεζεο θαηά 

ηε δεκηνπξγία ηνπ θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ. [72,73]. Έρεη απνδεηρζεί φηη ν VEGF είλαη ην 

θιεηδί πνπ ξπζκίδεη ηελ παζνινγηθή θαη θπζηνινγηθή αγγεηνγέλεζε, ηε γέλεζε ιεκθαγγείσλ 

θαη ηελ αγγεηαθή δηαπεξαηφηεηα [74]. 
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TGF-β 

Ο παξάγνληαο TGF θπξίσο ζηε ηζνκνξθή 1 είλαη παξψλ ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο. Ζ ηζνκνξθή 3 ζρεηίδεηαη κε ηελ αγγεηνγέλεζε θαη ε 1 θαη ε 2 

κε ηνλ ζρεκαηηζκφ νπιήο θαη ηελ ίλσζε. Ο παξάγνληαο απηφο πξνσζεί ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ηλνβιαζηψλ, ησλ κπηντλνβιαζηψλ, ελαπφζεζε εμσθπηηάξηαο νπζίαο, ζπζηνιή ηξαχκαηνο 

θαη ζρεκαηηζκφ νπιήο [75]. Δπίζεο ν TGF έρεη ρεκεηνηαθηηθή δξάζε γηα καθξνθάγα, 

δηεγείξεη ηελ παξαγσγή ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ηλνλεθηίλεο, ελψ αλαζηέιιεη ηε δξάζε ησλ 

κεηαιινπξσηετλαζψλ [60]. Ζ ηζνκνξθή 3 ηνπ TGF πξνθαιεί κείσζε ηεο ελαπφζεζεο ηνπ 

θνιιαγφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο πνιιαπιαζηαζκνχ θαη αλαδηακφξθσζεο ηνπ 

ηξαχκαηνο, ελψ κεηψλεη ην ζρεκαηηζκφ νπιήο φπσο θαίλεηαη ζε πξνθιηληθέο κειέηεο κεηά 

απφ ελδνδεξκηθή έλεζε ζε πνληίθηα. [76]. Δπηπξφζζεηα ρακειέο ζπγθεληξψζεηο TGF έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε ηλν-πνιιαπιαζηαζηηθέο δηαηαξαρέο απφ ππεξηξνθηθέο νπιέο θαη ζρεκαηηζκφ 

ρεινεηδψλ [75]. 

 

HGF 

Απηφο ν απμεηηθφο παξάγνληαο εθθξίλεηαη απφ ηα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα θαη έρεη θχξην 

ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηηάξσλ, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη κνξθνγέλεζε ζηα 

θχηηαξα φπσο ηα επηζειηαθά θαη ελδνζειηαθά. Αθφκα ζρεηίδεηαη κε ηελ επνχισζε ηνπ 

επηζειίνπ, ην ζρεκαηηζκφ θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ θαη ηε λεναγγείσζε [77]. Δπηπιένλ έρεη 

ζπλεξγηθή δξάζε κε ηνλ VEGF πξνζδίδνληαο εληνλφηεξν αγγεηνγελεηηθφ απνηέιεζκα ζην 

ηξαχκα [43]. 

 
KGF 

Ο KGF πξνθαιεί πνιιαπιαζηαζκφ θαη κεηαλάζηεπζε ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επνχισζεο ηνπ ηξαχκαηνο, θπξίσο θαηά ηε θάζε αλαδηακφξθσζεο ηνπ 

ηξαχκαηνο. Δλίζρπζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ, φπσο θαη 

επηηάρπλζε ηεο επνχισζεο ζηα θιεβηθά έιθε, έρεη δεηρζεί απφ ηνλ αλαζπλδπαζκέλν 

αλζξψπηλν παξάγνληα KGF-2 [60]. 
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PDGF VEGF 

IGF 1 

TGF 

PRP 

FGF 

IL1,6,4 

EGF 

HGF 

ηελ εηθφλα 11 θαίλεηαη ζπλνπηηθά  ε ζχζηαζε ηνπ PRP ζε απμεηηθνχο παξάγνληεο θαη 

ηληεξιεπθίλεο 1, 4 θαη 6 [78]. 

 

 

 

 

Δηθόλα 11. πλνπηηθή εηθφλα κε ηε ζχζηαζε ηνπ απηφινγνπ ζπκππθλσκέλνπ πιάζκαηνο (PRP) ζε 

απμεηηθνχο παξάγνληεο θαη ηληεξιεπθίλεο 

 
Σξόπνο παξαζθεπήο ηνπ PRP 

Σν PRP νξίδεηαη σο ηκήκα ηνπ πιάζκαηνο ην νπνίν πεξηέρεη πςειφηεξε ζπγθέληξσζε 

αηκνπεηαιίσλ ζε ζρέζε κε ην νιηθφ αίκα θαη θαηά ζπλέπεηα κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

απμεηηθψλ παξαγφλησλ [42]. ηελ εηθφλα 12 απεηθνλίδεηαη ην ηειηθφ πξντφλ κεηά ηε 

θπγνθέληξεζε ηνπ νιηθνχ αίκαηνο πξηλ ηελ εμαγσγή ηνπ PRP. Δθηφο απφ ηελ παξνπζία ησλ 

απμεηηθψλ παξαγφλησλ ην PRP έρεη πξνζθνιιεηηθέο δνκηθέο γιπθνπξσηετλεο φπσο ηληθή, 

ηλνλεθηίλε θηι. νη νπνίεο νδεγνχλ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ λεφπιαζηνπ ηζηνχ [43,79,80,81]. 

Σν πινχζην ζε αηκνπεηάιηα παξαζθεχαζκα έρεη ξφιν ζηελ επαλαγγείσζε ηνπ 

θαηεζηξακκέλνπ ηζηνχ πξνθαιψληαο κεηαλάζηεπζε ησλ θπηηάξσλ, πνιιαπιαζηαζκφ, 

δηαθνξνπνίεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ζε λέα αγγεία. Δπίζεο 

απνθαζηζηά ηνλ θαηεζηξακκέλν ζπλδεηηθφ ηζηφ θαη ελεξγνπνηεί ηνπο ηλνβιάζηεο [82,83]. Σα 

αηκνπεηάιηα απνηεινχλ ηελ πεγή ηνπιάρηζηνλ 800 πξσηετλψλ, νη νπνίεο δξνπλ ζηα βιαζηηθά 

θχηηαξα, ζηνπο ηλνβιάζηεο, νζηενβιάζηεο, ηα ελδνζειηαθά θαη επηζειηαθά θχηηαξα [84]. 
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Πλάςμα πλοφςιο ςε αιμοπετάλια 

Eνδιάμεςο πλάςμα 

Πλάςμα φτωχό ςε αιμοπετάλια 

 

 

Δηθόλα 12. σιήλαο πνπ απεηθνλίδεη ην ηειηθφ πξντφλ κεηά ηε θπγνθέληξεζε ηνπ νιηθνχ αίκαηνο 

πξηλ ηελ εμαγσγή ηνπ PRP. 

 
Σν PRP είλαη γλσζηφ φηη πεξηέρεη πνιινχο απμεηηθνχο παξάγνληεο θαη θπηηαξνθίλεο νη 

νπνίεο εηζάγνπλ ηα κνλνπάηηα πνπ νδεγνχλ ζηε ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ, απαξαίηεησλ γηα 

ην θνιιαγφλν, ηα νζηά θαη ηελ εμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία [26]. 

Σν PRP κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Δλεξγνπνηεκέλν PRP, κε ηε βνήζεηα ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ κε ή ρσξίο ζξνκβίλε, ην 

νπνίν νδεγεί ζε ειεπζέξσζε θπηηαξνθηλψλ απφ ηα θνθθία ησλ αηκνπεηαιίσλ. 

 Με ελεξγνπνηεκέλν PRP, ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη, φηαλ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ 

ζπλδεηηθφ ηζηφ, ε παξνπζία ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ, παίδεη ξφιν ζηελ αλαζηνιή ηεο 

αλάπηπμεο ησλ κηθξνβίσλ [80]. 

 

Οη Dohan Ehrenfest et al. [82] πξνηείλνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ PRP, 

βαζηζκέλνη ζηελ παξνπζία ή φρη ιεπθνθπηηάξσλ θαη ηληθήο: 

Αιμοπετάλια + 
λευκά αιμοςφαίρια 

Ερυθρά αιμοςφαίρια 
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1. Καζαξφ PRP, κε ρακειήο ππθλφηεηαο ηλψδεο δίθηπν κεηά απφ ελεξγνπνίεζε. 

2. Λεπθνθχηηαξα θαη PRP ην νπνίν πεξηέρεη ιεπθνθχηηαξα θαη ρακειήο ππθλφηεηαο ηλψδεο 

δίθηπν κεηά απφ ελεξγνπνίεζε. 

3. Καζαξά αηκνπεηάιηα πινχζηα ζε ηληθή, ην παξαζθεχαζκα δελ έρεη ιεπθά αηκνζθαίξηα θαη 

έρεη πςειήο ππθλφηεηαο ηλψδεο δίθηπν θαη ππάξρεη ζε δειαηηλψδε κνξθή. 

4. Λεπθνθχηηαξα θαη αηκνπεηάιηα πινχζηα ζε ηληθή. Σν παξαζθεχαζκα έρεη ιεπθά 

αηκνζθαίξηα κε πςειήο ππθλφηεηαο ηλψδεο δίθηπν. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη ρξπζφο θαλφλαο θαη 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν (gold standard protocol), γηα ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπ, αιιά 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε δηαδηθαζία ηεο θπγνθέληξεζεο γηα λα επηηεπρζεί έλα πινχζην θαη 

πνηνηηθφ PRP [45]. Όζνλ αθνξά ηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ PRP 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο ε έληαμε ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ή 

ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζην παξαζθεχαζκα, ε ηαρχηεηα θαη ν ρξφλνο θπγνθέληξεζεο. 

Παξφια απηά θαίλεηαη φηη ην ηειηθφ απνηέιεζκα κάιινλ είλαη παξφκνην [85]. 

Απφ κηα κειέηε ηνπ Castillo et al. [86], γίλεηαη ζχγθξηζε 3 δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 

θπγνθέληξεζεο, φπνπ ππάξρεη θαη ε ζπζθεπή θπγνθέληξεζεο Magellan, κε ηελ νπνία έγηλε ε 

θπγνθέληξεζε ζηελ παξνχζα κειέηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ν κέζνο 

αξηζκφο ησλ αηκνπεηαιίσλ ζην ηειηθφ δείγκα πιάζκαηνο κεηά ηελ θπγνθέληξεζε ήηαλ 

596.700/ml ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ ην κέζν φξν ηνπ νιηθνχ αίκαηνο 

(273.800/ml). Ο κέζνο αξηζκφο αηκνπεηαιίσλ ζην δείγκα PRP ην νπνίν πξνήιζε απφ ηε 

ζπζθεπή Magellan ήηαλ ν πςειφηεξνο (780.200/ml) θαη αθνινπζνχλ νη άιιεο δχν ζπζθεπέο 

θπγνθέληξεζεο. Ζ πςειφηεξε ηθαλφηεηα ζχιιεςεο αηκνπεηαιίσλ (platelet capture 

efficiency) επηηεχρζεθε κε ην ζχζηεκα Cascade κε απνηειέζκαηα φκσο ζπγθξίζηκα κε ην 

Magellan. Γελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηνλ πεξηερφκελν αξηζκφ 

ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ νιηθνχ αίκαηνο θαη ηνπ PRP, ελψ ην ζχζηεκα θπγνθέληξεζεο 

GPS III παξήγαγε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ ιεπθψλ ζην παξαγφκελν δείγκα ζπγθξηλφκελν κε 

απηφ ηνπ ζπζηήκαηνο Magellan. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ ηλσδνγφλνπ ζην νιηθφ αίκα θαη ζην 

PRP δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,93). ηνλ πίλαθα 3 αλαθέξνληαη ηα 

επξήκαηα κεηά ηελ θπγνθέληξεζε ηνπ νιηθνχ αίκαηνο ηεο κειέηεο [86]. 
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 πγθέληξσζε 

αηκνπεηαιίσλ 

(x 103/ml) 

Παξάγνληαο 

αύμεζεο ηεο 

ζπγθέληξσζε 

αηκνπεηαιίσλ 

Ηθαλόηεηα 

ζύιιεςεο 

αηκνπεηαιίσλ 

(%) 

Λεπθά 

αηκνζθαίξηα 

(x 103/ml) 

Δξπζξά 

αηκνζθαίξηα 

(x 103/ml) 

Ηλσδνγόλν 

(mg/dl) 

Γείγκα νιηθνύ 

Αίκαηνο 

278,8±7,4 - - 6,4±2,3 4,35±0,4 239,2±69 

Πιάζκα πινύζην 

ζε αηκνπεηάιηα 

596,7±250,4 x 2,2±0,9 51,9±24,8 15,5±16,8 0,7±1,1 282,4±33,7 

Πιάζκα θησρό ζε 

αηκνπεηάιηα 

45,2±6,5 - - 0,2±0,1 0,01±0,02 287,1±68,4 

p-value <0,0001 - - 0,09 <0,0001 0,18 

 

ΤΣΖΜΑ 

ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΖΖ 

      

Cascade 443,8±24,7 x 1,62 67,6 1,1 0,1 288,8±34,2 

GPS III 566,2+-292 x 2,07 22,6 34,4 1,5 286,0±42,7 

Magellan 780,2±246,5 x 2,80 65,5 11 0,5 277,4±30,5 

p-value 0,09 0,09 <0,0001 <0,0001 0,1 0,93 

 
Πίλαθαο 3. Σα απνηειέζκαηα ηνπ PRP ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θπγνθέληξεζεο [86]. 

 

 Οη Chicharro-Alcántara θαη ζπλεξγάηεο [6] κειέηεζαλ επίζεο ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

αηκνπεηαιίσλ θαη ησλ ιεπθψλ θπηηάξσλ κεηά απφ θπγνθέληξεζε κε δηάθνξα ζπζηήκαηα. Ο 

πίλαθαο 4 δείρλεη ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο. 

 

Method Platelets (×10
3
/ml) Leukocytes(×10

3
/ml) 

PRGF-System® GF-EN 500 ≈0 

LANDESBERG 550–900 N/D 

PCSS® 1100–2200 5.5–14.8 

CURASAN PRP® 1000–2500 14.8–33.1 

GPS® SYSTEM 1600 31.1 

SMART® PREP SYSTEM 1250 19.2 

FRIADENT-SCHÜTZE PRP® 1440 21.7 

PLATELTEX® 1600 N/D 

SECQUIRE PRP® SYSTEM N/D N/D 

ARTHREX ACP® 550 ≈0 

VIVOSTAT® N/D N/D 

FIBRINET® 346 N/D 

REGEN PRP® 430 N/D 

Πίλαθαο 4. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ησλ ιεπθψλ θπηηάξσλ ζε  

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θπγνθέληξεζεο [6]. N/D: Non-determined = κε θαζνξηζκέλν 
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Οη Castello θαη ζπλεξγάηεο [86] κειέηεζαλ θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ, κεηά απφ θπγνθέληξεζε κε 3 δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα. Τπήξρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα ζπζηήκαηα φζνλ αθνξά ηε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ παξάγνληα 

PDGF θαη VEGF. Αληίζεηα δελ ππήξρε δηαθνξά ζηε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ TGF ζηα 

δηάθνξα ζπζηήκαηα θπγνθέληξεζεο. Σν ζχζηεκα ηεο Magellan παξήγαγε PRP κε ηε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε PDGF. Σν GPS III παξήγαγε PRP κε ηελ 

πςειφηεξε ζπγθέληξσζε VEGF, ε νπνία ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ην 

ζχζηεκα Cascade, αιιά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ην Magellan. 

Δπίζεο ππήξρε ζεηηθή ζπζρέηηζε φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ζχιιεςεο αηκνπεηαιίσλ, 

ηνλ παξάγνληα PDGF, ηνλ παξάγνληα VEGF θαη TGF ζην ηειηθφ παξαγφκελν πιάζκα 

(r=0,96, 0,99, 0,75 θαη 0,95 αληίζηνηρα, p<0,01). 

 Όζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεπθψλ ζην PRP θαη ησλ απμεηηθψλ 

παξαγφλησλ θάλεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ιεπθψλ θαη VEGF (ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο r=0,88, p=0,01). Σν ίδην θάλεθε κε ηνλ PDGF (κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε r=0,43, 

p=0,05), ελψ δε θάλεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ιεπθψλ θαη ηνπ παξάγνληα TGF ή PDGF. 

ηνλ πίλαθα 5 θαίλνληαη νη δηαθνξέο ζπγθεληξψζεσλ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ [86]. 

 PDGF-αβ PDGF-ββ TGF-β1 VEGF 

Separation System, Δηαηξεία     

Cascade, MTF 9,7 ± 3,6 14,8 ± 2,5 0,1 ± 0,08 0,3 ± 0,3 

GPS III, Bipmet 18,7 ± 12,8 23,1 ± 10,1 0,1 ± 0,08 2,4 ± 1,1 

Magellan, Arteriocyte 

 

ύγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

(p-values) 

34,4 ± 10,7 33,0 ± 8,2 0,2 ± 0,1 1,2 ± 0,8 

Όια ηα ζπζηήκαηα 0,006 0,009 0,37 0,005 

Cascade έλαληη GPS III 0,52 0,33 0,99 0,004 

Cascade έλαληη Magellan 0,006 0,008 0.97 0,28 

GPS III έλαληη Magellan 0,08 0,20 0,54 0,12 
 

 
Πίλαθαο 5. κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

θπγνθέληξεζεο [86]. 
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Ζ ζεξαπεία ησλ ρξόλησλ ειθώλ 

ηε ζεξαπεία ησλ ρξφλησλ ειθψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην απηφινγν ζπκππθλσκέλν 

πιάζκα. Λφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζε αηκνπεηάιηα, ιέγεηαη θαη πιάζκα πινχζην 

ζε αηκνπεηάιηα, (Platelet Rich Plasma, PRP) ή θαη απηφινγν παξαζθεχαζκα πινχζην ζε 

απμεηηθνχο παξάγνληεο (Autologous Preparation Rich in Growth Factors, PRGF). Πεξηέρεη 

αξθεηνχο απμεηηθνχο παξάγνληεο (PDGF-AB, VEGF-A, EGF, TGF-β1, IGF-I) ζε πνιχ 

πςειέο, ζε ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπο ζην αίκα, ζπγθεληξψζεηο. 

Οη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ, δηεγείξνπλ ηε λεναγγείσζε, ηε 

ζπζζψξεπζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηλνβιαζηψλ, ηα θεξαηηλνθχηηαξα θαη εληζρχνπλ ηε 

θαγνθπηηάξσζε. Σν PRP έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ 

(Food and Drug administration, FDA) σο ειάρηζηα επεκβαηηθφ γηα ηνπο ηζηνχο θαη σο 

απηφινγν παξάγσγν ηνπ αίκαηνο [44]. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ είλαη φηη παξάγεηαη 

εχθνια απφ ην δείγκα αίκαηνο ηνπ αζζελνχο κεηά απφ κηα απιή θπγνθέληξεζε, επνκέλσο 

είλαη αζθαιέο, απιφ θαη ζπκθέξεη σο πξνο ην θφζηνο φθεινο γηα ην παξαγφκελν απνηέιεζκα 

[45,87]. 

Διέγρνληαο ηηο παξακέηξνπο ηεο θπγνθέληξεζεο, βάζε πξσηνθφιινπ, είλαη δπλαηφλ λα 

ειέγμνπκε ηε ζπγθέληξσζε ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ πξσηετλψλ πνπ 

ειεπζεξψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία [88]. Πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη ρξπζφο θαλφλαο θαη 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν (gold standard protocol), αιιά ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε δηαδηθαζία 

ηεο θπγνθέληξεζεο γηα λα επηηεπρζεί έλα πινχζην θαη πνηνηηθφ PRP [45]. 

  Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ δείγκαηα 

απηφινγσλ ζπκππθλσκέλσλ πιαζκάησλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηα πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπνκέλσο απαηηείηαη κηα ιεπηνκεξήο, αθξηβήο πεξηγξαθή κε 

βήκαηα ηνπ ηεξνχκελνπ πξσηνθφιινπ, ησλ ζπλζεθψλ θπγνθέληξεζεο, ηνπ ηχπνπ ηνπ 

αληηπεθηηθνχ, ηνπ ελεξγνπνηεηή ησλ αηκνπεηαιίσλ, ηεο χπαξμεο ή φρη ησλ ιεπθνθπηηάξσλ, 

ψζηε λα ππάξμεη ζχγθξηζε ησλ παξαγφκελσλ PRP δεηγκάησλ [44,89]. 

Δπηπξφζζεηα είλαη ζεκαληηθφ λα θξαηήζνπκε ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

αηκνπεηαιίσλ θαη λα απνθχγνπκε ηε ιχζε ηνπο, ψζηε λα επηηξέςνπκε ζηα αηκνπεηάιηα ηελ 

βέιηηζηε εθθξηηηθή ηνπο δξάζε [45]. 

Με βάζε ηελ πξφζθαηε αλαζθφπεζε ηεο Chicharro θαη ζπλεξγάηεο, ηνπ 2018, [6] νη 

ζεκαληηθφηεξεο κειέηεο γηα ηελ επνχισζε ηξαχκαηνο αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

ηελ ηξηεηνχο δηάξθεηαο κειέηε ησλ Babaei et al. [90] κειεηήζεθαλ 150 δηαβεηηθνί 

αζζελείο κε 150 δηαβεηηθά έιθε επηθάλεηαο απφ 2-12,5 cm
2
 ηα νπνία έιαβαλ ζεξαπεία κε 

PRP θαη ζε κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 8,8 εβδνκάδσλ επνπιψζεθαλ πιήξσο. 
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Suthar et al. [79] κειεηήζεθαλ 24 έιθε πνηθίιεο αηηηνινγίαο ζηα νπνία εθαξκφζηεθε 

PRP. Απηνί νη αζζελείο έιαβαλ κηα κνλαδηθή δφζε PRP θαη ζηε ζπλέρεηα ηέζεθαλ ππφ 

παξαθνινχζεζε 24 εβδνκάδσλ θαηά ηνλ νπνίν γηλφηαλ ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε θαη 

θξνληίδα, ν κέζνο ρξφλνο πιήξεο επνχισζεο γηα ηα έιθε απηά ήηαλ 8,2 εβδνκάδεο. 

 

Βηβιηνγξαθηθή 

αλαθνξά 

Τπνθείκελν 

κειέηεο 

Σχπνο 

ηξαχκαηνο 

Λεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα 

Babaei et al. 

2017 [90] 

άλζξσπνο Γηαβεηηθφ πφδη Βειηίσζε επνχισζεο, κηθξφο 

ρξφλνο αλάξξσζεο 

Suthar et al.  

2017 [79] 

άλζξσπνο Υξφλην έιθνο Μείσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξαχκαηνο, 

ηνπ πφλνπ θαη ηεο θιεγκνλήο 

Cieslik-Bielecka et al. 

2018[91] 

άλζξσπνο Υξφλην έιθνο- 

AIDS 

Δλίζρπζε ηεο λεναγγείσζεο θαη 

ηεο επηζειηνπνίεζεο 

Farghali et al. 

2017 [92] 

ζθχινο Οιηθνχ πάρνπο Αχμεζε ηεο ζπζηνιήο ηνπ ηξαχκαηνο, 

επαλαεπηζειηνπνίεζε, ελαπφζεζε 

θνιιαγφλνπ θαη κείσζε νπιήο 

Jee et al. 

2016[93] 

ζθχινο Οιηθνχ πάρνπο Αχμεζε ηεο αγγεηνγέλεζεο, ηνπ 

θνθθησκαηψδε ηζηνχ, ηεο ελαπφζεζεο 

θνιιαγφλνπ θαη ηεο 

επαλα-επηζειηνπνίεζεο 

Karayannopoulou et al. 

2015 [94] 

ζθχινο Οιηθνχ πάρνπο 

 

Αχμεζε ηεο αηκάησζεο ησλ ηζηψλ 

θαη βειηίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

θνιιαγφλνπ 

Karayannopoulou et al. 

2014[95] 

ζθχινο Γεξκαηηθνί θξεκλνί Αχμεζε ηεο επηβίσζεο ησλ θξεκλψλ θαη 

κείσζε ηνπ νηδήκαηνο 

Ostvar O. et al. 

2015 [96] 

θνπλέιη Οιηθνχ πάρνπο Δλίζρπζε ηεο αγγεηνγέλεζεο θαη 

ηεο ελαπφζεζεο θνιιαγφλνπ 

Molina-Miñano et al. 

2009[97] 

θνπλέιη Οιηθνχ πάρνπο Μείσζε ηεο θιεγκνλήο, αχμεζε 

ηνπ θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ θαη επαλα-

επηζειηνπνίεζε 

Πίλαθαο 6. Οη ζεκαληηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επνχισζε ηξαχκαηνο [6] 

 

ηε κειέηε ησλ Cieslik-Bielecka et al. [91], έγηλε ρξήζε PRP ζε αζζελείο κε AIDS 

(Acute Immuno Deficiency Syndrome) πξηλ ηε ζεξαπεία θαη κεηά απφ 10 εκέξεο ειήθζεζαλ 

βηνςίεο θαη έγηλε ηζηνινγηθή, αλνζντζηνρεκηθή θαη κνξηαθή εμέηαζε ηνπ ηξαχκαηνο. 

Παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ VEGF θαη ηνπ CD34 10 κέξεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ PRP. ην 

60% ησλ αζζελψλ επεηεχρζε πιήξεο επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο. 

Farghali θαη ζπλεξγάηεο [92] εθαξκφζηεθαλ ζε δχν ζπκκεηξηθά νιηθνχ πάρνπο ηξαχκαηα 

ζην ζψξαθα ζθπιηψλ, απφ ηε κηα πιεπξά ζπληεξεηηθή ζεξαπεία θαη απφ ηελ άιιε PRP, 

αθνινχζσο ειήθζεζαλ βηνςίεο ζην ηξαχκα θαη έγηλε ηζηνινγηθή θαη αλνζντζηνρεκηθή 

αλάιπζε ηνπ θνιιαγφλνπ, ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο θαηαιάζεο θαη ησλ κεηαιινπξσηετλαζψλ. 

Ζ έθθξαζε ηνπ θνιιαγφλνπ ηχπνπ 1 θαη ηχπνπ 2 απμήζεθε ζηα ηξαχκαηα κε PRP, φπσο θαη 
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ε ζπγθέληξσζε ησλ κεηαιινπξσηετλαζψλ, ελψ ε δξάζε ηεο θαηαιάζεο παξέκεηλε ίδηα. Σν 

ηειηθφ απνηέιεζκα ζηα ηξαχκαηα κε PRP ήηαλ λα επνπισζνχλ ηαρχηεξα κε θαιχηεξε νπιή. 

Οη Jee θαη ζπλεξγάηεο [93] ρνξεγήζαλ PRP ζε ηξαχκαηα ζθχισλ θαη αθνινχζσο ηελ 7
ε
-

14
ε
 θαη 21

ε
 εκέξα, ειήθζε ηζηνινγηθή εμέηαζε απφ ην ηξαχκα. Ζ ηζηνινγηθή έδεημε 

πινπζηφηεξε αγγείσζε θαη πεξηζζφηεξν θνθθησκαηψδε ηζηφ ζηα ηξαχκαηα πνπ έιαβαλ PRP 

ζε ζρέζε κε απηά πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε θπζηνινγηθφ νξφ. 

ηε κειέηε Karayannopoulou et al. [94] κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ PRP ζε νιηθνχ 

πάρνπο ηξαχκαηα ζηα ζθπιηά. Ζ επνχισζε θαηαγξάθεθε κε πιαληκεηξία, κε κέηξεζε ηεο 

αηκάησζεο ηνπ ηξαχκαηνο κε κεηξεηή ξνήο laser-doppler, ελψ ε πνξεία ηεο επνχισζεο 

ειέγρζεθε ηζηνινγηθά. Γελ βξέζεθε δηαθνξά ζηελ επνχισζε, ελψ ζηελ νκάδα κε ην PRP 

ππήξρε θαιχηεξε αηκάησζε θαη πεξηζζφηεξε παξαγσγή θνιιαγφλνπ κε θαιχηεξε 

αξρηηεθηνληθή δνκή. 

Μηα άιιε κειέηε κε ηελ ίδηα νκάδα [95], αθνξά ηνπ δεξκαηηθνχο θξεκλνχο ζε ζθπιηά. Ζ 

επηβίσζε ησλ θξεκλψλ πνπ έιαβαλ PRP ηε δέθαηε εκέξα ήηαλ 96,3% έλαληη 74,5% ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ, p=0.046, ελψ ε αηκάησζε ησλ ηζηψλ πνπ έιαβαλ PRP, κε κεηξεηή ξνήο 

doppler-laser απεδείρζε θαιχηεξε. 

ηε κειέηε ηνπ Ostvar et al. [96] ρξεζηκνπνηήζεθαλ 30 θνπλέιηα, ζηα νπνία 

δεκηνπξγήζεθαλ ηξαχκαηα πνπ ρσξίζηεθαλ ζε απηά πνπ έιαβαλ ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε 

θαη απηά πνπ έιαβαλ PRP. Αθνινχζσο εθηηκήζεθαλ ηελ 7
ε
 ηελ 14

ε
 θαη ηελ 21

ε
 κέξα θαη 

παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηξαχκαηνο ζηελ νκάδα κε ην PRP, 

ελψ ζηε ίδηα νκάδα απμήζεθε ε ππθλφηεηα ησλ αγγείσλ σο απνηέιεζκα ηεο αγγεηνγέλεζεο 

θπξίσο ηελ 14
ε
 θαη ηελ 21

ε
 κέξα. 

Άιιε κηα κειέηε κε θνπλέιηα ηνπ Molina-Miñano et al. [97] κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπ 

PRP ζηελ επνχισζε ησλ νζηψλ ζε νζηηθά ειιείκκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα απηφ ην 

ζθνπφ. Αθνινχζσο έγηλε αθηηλνινγηθή θαη ηζηνκνξθνκεηξηθή κειέηε, φπνπ θάλεθε φηη ε 

αλαγέλλεζε ηνπ νζηνχ ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηελ νκάδα ηνπ PRP, ηνλ πξψην κήλα, 

ελψ δελ αληρλεχζεθαλ δηαθνξέο ην δεχηεξν κήλα. ηελ ηζηνκνξθνινγηθή εμέηαζε έλα κήλα 

κεηά ηελ παξέκβαζε ηα ειιείκκαηα θαιχθζεθαλ κε απηφινγν νζηφ θαη PRP θαη ζην ζεκείν 

απηφ θάλεθε κεγαιχηεξν πνζνζηφ λενζρεκαηηζκέλνπ νζηνχ ζε ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο. 

Απηφ ζπλερίζηεθε δχν κήλεο κεηά ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε φπνπ ε νκάδα κε ην PRP 

έδεημε θαιχηεξε αλαγέλλεζε ηνπ νζηνχ (46% έλαληη 35%). 

Δπίζεο ζε κηα πξφζθαηε κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ [98], αλαδείρζεθε ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηε 

ρνξήγεζε PRP ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο κε πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζν. ε απηή ηελ 
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αλαδξνκηθή κειέηε νη δηαβεηηθνί αζζελείο κε έιθνο θάησ άθξσλ βαζηζκέλνη ζηελ βαξχηεηα 

ηεο πεξηθεξηθήο αγγεηαθήο λφζνπ ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, ηελ νκάδα Α (Fontaine 

classification stages I, IIa, and IIb) θαη ηελ νκάδα Β (Fontaine classification stages III and 

IV), ζηελ νπνία θαηαηάρζεθαλ νη αζζελείο κε θξίζηκε ηζραηκία θάησ άθξσλ. Σα ζεκαληηθά 

θξηηήξηα ηεο κειέηεο ήηαλ ε θιηληθή βειηίσζε, ε δηάζσζε ηνπ άθξνπ θαη ην πνζνζηφ 

αθξσηεξηαζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθαλ 72 αζζελείο, 30 απφ απηνχο κε θξίζηκε 

ηζραηκία θάησ άθξσλ. Παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ειθσηηθήο επηθάλεηαο 50% ζε 58/72, ελψ 

ζε πνζνζηφ κείσζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο πάλσ απφ 90% ζηνπο 52/72 αζζελείο. Ζ 

δηάζσζε ηνπ άθξνπ επηηεχρζεθε ζε πνζνζηφ 89%, ελψ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ Α θαη Β (100% έλαληη 73%, p<0,001), ην ίδην παξαηεξήζεθε 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζηε κείσζε ηεο ειθσηηθήο επηθάλεηαο (83% έλαληη 56%, p=0,02). 

Μείσζε ηεο ειθσηηθήο επηθάλεηαο >50% παξαηεξήζεθε ζηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ θαη 

ζηηο δχν νκάδεο (86% έλαληη 73%, p=0,23). πκπεξαζκαηηθά απφ ηε κειέηε πξνθχπηεη φηη ην 

PRP κπνξεί λα εμππεξεηήζεη σο ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δηαβεηηθνχ 

πνδηνχ ζε αζζελείο κε κε δηνξζψζηκε πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζν. 

Οη Carter θαη ζπλεξγάηεο [99] έδεημαλ επίζεο ζηε κεηα-αλάιπζε ηνπο φηη ε ζεξαπεία κε 

PRP δχλαηαη λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο θαη λα κεηψζεη 

ηα επίπεδα ηνπ πφλνπ θαη ηεο θιεγκνλήο. 

 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΟΤ ΔΛΚΟΤ 

Ο ππνινγηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξαχκαηνο κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν, δειαδή 

ππνινγίδνληαο ην κέγηζην χςνο θαη πιάηνο, νδεγεί ζε ππεξεθηίκεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

ηξαχκαηνο θαηά 40% [100]. 

Ζ πιαληκεηξία ρξεζηκνπνηεί κηα δηαθαλή κεκβξάλε. Ζ νπνία ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην 

ηξαχκα θαη ζθηαγξαθείηαη ε πεξηθέξεηα ηνπ ηξαχκαηνο. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε 

επηθάλεηα κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ ηεηξαγσληζκέλνπ ραξηηνχ φπνπ είλαη γλσζηή ε επηθάλεηα 

θάζε ηεηξαγψλνπ ή κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή αθνχ γίλεη ζάξσζε ηεο δηαθάλεηαο πνπ 

ζθηαγξαθεί ηελ επηθάλεηα ηνπ ηξαχκαηνο [101]. Ο ζπκβαηηθφο ηξφπνο κέηξεζεο κε δχν 

δηαθάλεηεο είλαη θηελφο, επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο θαη εχθνια πξνζβάζηκνο. ηε ζπλέρεηα 

ε επηθάλεηα κεηξάηαη, πξνζζέηνληαο ηα ηεηξάγσλα πνπ βξίζθνληαη ηππσκέλα ζηε δηαθάλεηα. 

Δπεηδή φκσο ε επηθάλεηα ηεο κίαο δηαθάλεηαο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην ηξαχκα σο 

κεηνλέθηεκα ζεσξείηαη ε βιάβε, ε πηζαλή κφιπλζε ηνπ ηξαχκαηνο, ε παξακφξθσζε ηνπ 

ζρήκαηνο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηξαχκαηνο, ν πφλνο θαη ε δπζαλεμία ηνπ αζζελνχο [101]. 

Ζ θαηαγξαθή ηνπ ηξαχκαηνο κε ςεθηαθή θάκεξα είλαη κηα κέζνδνο πνπ δελ απαηηεί 
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επαθή κε ην ηξαχκα θαη ε θαηαγξαθφκελε επηθάλεηα είλαη αθξηβήο θαη έρεη ρακειή 

δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ παξαηεξεηψλ [102]. Ζ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ ηξαχκαηνο 

πεξηιακβάλεη ηελ: ζηεξενθσηνγξακκεηξία [103], ηελ απεηθφληζε κε βηληενκεηξία [104], ηε 

κέηξεζε κε ππεξερνγξάθεκα θαη ηε ζάξσζε κε ιέηδεξ [105]. 

Ζ ηδαληθή ζπζθεπή κέηξεζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξαχκαηνο πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα 

κεηξήζεη αλψκαιεο επηθάλεηεο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, κε ηερληθή πνπ δελ απαηηεί επαθή κε ην 

ηξαχκα [103]. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο έρεη αλαθαιπθζεί εηδηθή ζπζθεπή «Silhouette Mobile 

camera» κε θνξεηφ ππνινγηζηή (εηθφλα 12), ν νπνίνο δηαζέηεη ςεθηαθή θάκεξα θαη θσο 

ιέηδεξ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηθάλεηαο ε ζπζθεπή εθπέκπεη δχν δέζκεο θσηφο, ηηο νπνίεο 

ν ρεηξηζηήο κε ηε βνήζεηα εηδηθήο γξαθίδαο ηνπνζεηεί ζηα φξηα ηνπ ηξάπκαηνο. Ζ πεξηθέξεηα 

ηνπ ηξαχκαηνο ζθηαγξαθείηαη κε εηδηθή γξαθίδα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνινγηζηή. Απηή ε 

ζπζθεπή έρεη δείμεη αθξίβεηα κε πνζνζηφ ιάζνπο 2% ζηε κέηξεζε ηεο επηθάλεηαο ζε 

κνληέια ηξαχκαηνο, ελψ έδεημε κηθξή δηαθνξά ζηηο κεηξήζεηο απφ δηαθνξεηηθνχο  ρεηξηζηέο 

ζε πνζνζηφ 2-5% ζηελ θιηληθή ρξήζε [106]. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δελ αλαθέξεηαη ην 

θφζηνο απφθηεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπήο θαη εγείξεηαη ην εξψηεκα αλ κπνξεί λα 

κεηξήζεη κεγαιχηεξεο επηθάλεηεο, επεηδή ε κεγαιχηεξε θαηακεηξεκέλε επηθάλεηα ήηαλ 6,5 

cm
2
, ελψ ε κέζε θαηαγεγξακκέλε επηθάλεηα ήηαλ 3 cm

2
. 

 
 

 

Δηθόλα 12. Υξήζε ηεο εηδηθήο θάκεξαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο. «Silhouette 

Mobile camera» Πεγή: Rogers et al. [100] 
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Μηα άιιε κειέηε ζπγθξίλεη ηε κέηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξαχκαηνο ζε ρεηξνπξγηθά 

ηξαχκαηα ζε ρνίξνπο [107]: 

α) κε ηε βνήζεηα ηεο ςεθηαθήο θάκεξαο, φπνπ κε ηε βνήζεηα ελφο ράξαθα κέηξεζεο 

γηλφηαλ ιήςε ηεο εηθφλαο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαηακέηξεζε ηεο επηθάλεηαο. 

β) κε ηε βνήζεηα ελφο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Visitrak φπνπ γηλφηαλ ρξήζε δχν 

δηαθαλεηψλ κε εηδηθά ηεηξάγσλα θαη κε ηε βνήζεηα εηδηθήο ςεθηαθήο γξαθίδαο γηλφηαλ 

ζθηαγξάθεζε ηνπ ηξαχκαηνο, κέζσ εηδηθνχ ςεθηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηειηθά κέηξεζε ηνπ 

εκβαδνχ ηνπ ηξαχκαηνο. 

Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

κεζφδσλ, ελψ ε θσηνγξαθηθή κέζνδνο ζεσξήζεθε πην εχρξεζηε δεδνκέλνπ φηη δελ 

απαηηείηαη επαθή κε ην έιθνο. 

 

 
 

 

Δηθόλα 13. Ζ κέζνδνο Visitrak , φπνπ ηνπνζεηνχληαη δχν εηδηθέο δηαθάλεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

έιθνπο θαη αθνινχζσο κε εηδηθή γξαθίδα ζθηαγξαθείηαη ε πεξηθέξεηα ηνπ ηξαχκαηνο θαη ηα δεδνκέλα 

κεηαθέξνληαη κέζσ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή [107]. 

 

Ζ κέηξεζε ηνπ ηξαχκαηνο κε ινγηζκηθφ πιαληκεηξίαο έρεη ηελ θαιχηεξε αθξίβεηα, φηαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσηνγξάθεζεο ε γσλία κεηαμχ ηνπ άμνλα ηνπ θαθνχ ηεο θάκεξαο θαη 
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ηνπ επηπέδνπ ηνπ ηξαχκαηνο είλαη θάζεηε (90°). Γηαθνξεηηθά ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο 

δελ είλαη αμηφπηζην [108]. 

ε κηα κειέηε [109] δεκηνπξγήζεθαλ 40 εηθνληθά ηξαχκαηα ηππσκέλα ζε ραξηί κε 

ζρήκαηα βαζηζκέλα ζε εηθφλεο παιαηφηεξσλ κειεηψλ ησλ ζπγγξαθέσλ θαη άιια ζρήκαηα 

ηξαπκάησλ. Απνδείρηεθε φηη ε ρξήζε δχν θιηκάθσλ κέηξεζεο εθαηνζηφκεηξσλ παξάιιεια 

ζην ηξαχκα αχμεζε θαηά 3,8 θνξέο ηελ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ηεο κεζφδνπ, ζε ζρέζε κε ηε 

κέηξεζε κε ην έλα εθαηνζηφκεηξν κφλν. Ο ιφγνο πνπ νθείιεηαη απηή ε δηαθνξά είλαη φηη 

πνιιέο θνξέο ε λνεηή γσλία ηνπ θαθνχ κε ην έιθνο δελ είλαη πάληα 90 κνίξεο, νπφηε 

ππάξρεη πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζην θαιηκπξάξηζκα πξηλ ηε κέηξεζε. Δπίζεο ε επηθάλεηα 

κέηξεζεο θαη ν ηχπνο ηεο κέηξεζεο δελ επεξέαζε ηελ αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ. Ζ κέηξεζε ηεο 

επίπεδεο επηθάλεηαο κε ηα δχν εθαηνζηφκεηξα κε ππνινγηζηηθή πιαληκεηξία ήηαλ πην 

αθξηβήο ζε ζρέζε κε ηε κέηξεζε κέζσ ηεο ζπζθεπήο Visitrak device, ην Silhouette Mobile 

device θαη ηε κέζνδν AreaMe software-based method. 

Οη Bilgin θαη Gφnes [110], κειέηεζαλ ηξεηο ηξφπνπο κέηξεζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

ηξαχκαηνο: 

 Μέηξεζε κε πνιιαπιαζηαζκφ χςνπο x πιάηνπο 

 πκβαηηθή κέζνδνο κε δηαθάλεηεο θαη ηππσκέλα ηεηξάγσλα 

 Τπνινγηζηηθή πιαληκεηξία 

Αθνχ ρψξηζαλ ηα ηξαχκαηα ζε κηθξά <10 cm
2
 θαη κεγάια >10 cm

2
, δηαπίζησζαλ φηη ζηα 

κηθξά ηξαχκαηα δελ ππήξραλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο κεηξήζεηο, ελψ ζηα κεγάια ηξαχκαηα 

ππήξραλ κεγάιεο δηαθνξέο απφ ηηο κεηξήζεηο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ. 

ε άιιεο δχν κειέηεο κέηξεζεο ειθψλ [101,111] ην ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε πην αθξηβήο 

κέζνδνο ήηαλ ε ππνινγηζηηθή πιαληκεηξία, δίλνληαο φκσο έκθαζε ζην γεγνλφο φηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε πςειήο πνηφηεηαο εηθφλεο, ψζηε λα ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε ησλ νξίσλ ηνπ 

ηξαχκαηνο. 

Δπίζεο νη Wendelken θαη ζπλ. ζε κηα κεγάιε κειέηε κε 200 αζζελείο πνπ ζπλέθξηλε ηε 

ρξήζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ κέηξεζεο ηεο επηθάλεηαο κε ηππσκέλεο δηαθάλεηεο θαη 

ςεθηαθή πιαληκεηξία κε θσηνγξάθεζε, θαηέιεμαλ φηη ε ςεθηαθή θσηνγξάθεζε ησλ 

ηξαπκάησλ ήηαλ θαιχηεξε κέζνδνο θαη αθξηβέζηεξε θαη φηη ηα κεγαιχηεξα ηξαχκαηα 

κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ θαιχηεξα. Δπηπιένλ απηφο ν ηξφπνο πξνζθέξεη αθξίβεηα, 

εγθπξφηεηα θαη έρεη ην πιενλέθηεκα φηη δελ απαηηείηαη επαθή θαη είλαη πξαθηηθφο [112]. 

Οη Manios θαη ζπλεξγάηεο [113] αλέπηπμαλ εηδηθφ ππνινγηζηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο επηθαλείαο ησλ ρξνλίσλ ειθψλ. Ζ αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ ήηαλ πςειή ( >95%) 

θαη ειέγρζεθε επαλεηιεκκέλα ζε επηθάλεηεο κε γλσζηφ εκβαδφλ. Παξνπζίαζαλ έλα 
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απνηειεζκαηηθφ θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ρξφλησλ ειθψλ, βαζηζκέλν ζε 

ζπλερφκελεο κεηξήζεηο ηεο επηθάλεηαο ησλ ειθψλ θαη ππνινγηζκφ ηεο κείσζεο ηεο 

πεξηκέηξνπ ηνπ ηξαχκαηνο ζην ρξφλν. Απηή ε κέζνδνο βαζίζηεθε ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ ηνπ 

ππνινγηζηή πνπ επηηξέπεη ζηνλ θιηληθφ ηαηξφ λα εθαξκφζεη ηηο αλάινγεο κεηξήζεηο. Ζ 

πςειή αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ επηηξέπεη ζηνπο ηαηξνχο λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δχζθνισλ ειθψλ κε πιεκκειή επνχισζε. Γηα λα αμηνινγήζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν δεκηνπξγήζεθε ην εηδηθφ ινγηζκηθφ 

«ARCHYTAS» ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί ζε MS Visual Basic 6 θαη ιεηηνπξγεί ζηα 

πξνγξάκκαηα Windows, ρξεζηκνπνηεί ASC II αξρεία γηα λα απνζεθεχζεη ηα δεδνκέλα ηνπ 

αζζελνχο. Απηφ ην πξφγξακκα απνζεθεχεη ηελ πεξίκεηξν ηνπ ηξαχκαηνο ηνπ αζζελνχο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη κέζσ ππνινγηζκνχ, κεηά απφ δηαδνρηθέο ιήςεηο κπνξεί 

λα γίλεη αμηνιφγεζε ηνπ ξπζκνχ επνχισζεο θαη ηνπ εθηηκψκελνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ πιήξε επνχισζε. Σν πξφγξακκα «ARCHYTAS» είλαη απιφ, θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαη 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ θιηληθφ ηαηξφ λα ιάβεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ έιθνπο. Ζ δπλαηφηεηα ηεο κεζφδνπ λα θαηαγξάςεη δηαδνρηθέο κεηξήζεηο, κε δπλαηφηεηα 

ηνπνζέηεζεο ζπλαγεξκνχ, φηαλ ε επνχισζε είλαη αξγή, επηηξέπεη ζηνλ θιηληθφ ηαηξφ λα 

ηξνπνπνηήζεη ή λα αιιάμεη ζεξαπεία φπνπ απαηηείηαη. Δπίζεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ έιθνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθάλεηεο ή θσηνγξαθίεο, ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη εθαηνζηφκεηξν, κε ηε βνήζεηα ςεθηαθήο ειεθηξνληθήο θάκεξαο. 

Μηα εηθφλα πξνθχπηεη κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ δηαδνρηθψλ κεηξήζεσλ ηνπ 

ίδηνπ έιθνπο ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα (εηθφλα 14). Παξαηεξνχκε ηελ αξρηθή πεξηθέξεηα 

ηνπ έιθνπο (θιεηζηφ γθξη ρξψκα) θαη πξνο ηα έζσ ηηο επφκελεο κεηξήζεηο ζε πην αλνηρηέο 

απνρξψζεηο. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ έιθνπο έρεη σνεηδέο ζρήκα θαη θαίλεηαη ζην θέληξν ηεο 

νζφλεο. Τπάξρεη θαη θαηαγξαθή δηαδνρηθψλ κεηξήζεσλ κε ηε κνξθή γξαθηθήο παξάζηαζεο 

ζην άλσ δεμηφ ηκήκα ηεο νζφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπνκέλσο ν ηαηξφο δχλαηαη νπηηθά λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηνπ έιθνπο ζην ρξφλν θαη λα αμηνινγήζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρνξεγνχκελεο ζεξαπείαο. 
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Δηθόλα 14. Ζ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ δηαδνρηθψλ κεηξήζεσλ ηνπ 

ίδηνπ έιθνπο ζην ινγηζκηθφ πξφγξακκα [113]. 
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 
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ΚΟΠΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο ζπγθξηηηθήο πξννπηηθήο κειέηεο είλαη ν αληηθεηκεληθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ PRP ζηελ επνχισζε ησλ ρξνλίσλ ειθψλ, ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο, κε ππνινγηζηηθή πιαληκεηξία θαη ηε ρξήζε καζεκαηηθνχ 

κνληέινπ. 

 
ΤΛΗΚΟ - ΜΔΘΟΓΟ 

Ζ κειέηε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Βηνεζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ 

Ζξαθιείνπ. Δθαξκφζηεθαλ θαη ζεβάζηεθαλ φιεο νη εζηθέο ζεσξήζεηο πνπ απαηηεί ε ηαηξηθή 

δενληνινγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηεο 

επεμήγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζηνπο αζζελείο ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο θαζψο θαη ηεο 

ππνγξαθήο θαη ηεο ζπλαίλεζεο πξίλ απφ ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπο ζηε κειέηε. 

ηελ δηεηνχο δηάξθεηαο κειέηε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν 

Ζξαθιείνπ, αζζελείο ππνςήθηνη γηα έληαμε ζηε κειέηε ήηαλ απηνί κε ρξφληα έιθε (>3 

κήλεο) εθ θαηαθιίζεσο (εθ πηέζεσο), αλεμαξηήησο θχινπ θαη ειηθίαο. Απφ ηε κειέηε 

απνθιείζηεθαλ αζζελείο κε θαθή γεληθή θαηάζηαζε (θαηά Karnofsky <60%) θαη ζεκαληηθή 

ζπλλνζεξφηεηα, φπσο π.ρ. ζνβαξή ή κε ειεγρφκελε θαξδηαθή ή πλεπκνληθή πάζεζε κε ή 

ρσξίο παξνπζία νηδεκάησλ, θαθνήζε ή πξνθαθνήζε πάζεζε ηεο κπειηθήο ζεηξάο (π.ρ. 

κπεινεηδή ιεπραηκία, κπεινδπζπιαζηηθφ ζχλδξνκν), λεθξηθή ή επαηηθή αλεπάξθεηα, 

ελδνθξάληα ππέξηαζε ή ζπλνδά λνζήκαηα απηνάλνζεο αηηηνινγίαο. ηε κειέηε επίζεο δε 

ζπκκεηείραλ αζζελείο κε έιθε <1cm
2
, αζζελείο κε πνιχ βαζηά έιθε θαη έιθε κε θνηιφηεηα, 

αζζελείο κε έιθε πξνζψπνπ, έγθπεο θαη ζειάδνπζεο. 

Γηα ηε κείσζε επίδξαζεο άιισλ παξαγφλησλ ζηελ επνχισζε, έγηλε πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο φισλ ησλ ππνθείκελσλ λνζεκάησλ (δηφξζσζε δηαβήηε, βειηίσζε αηκάησζεο, 

βειηίσζε ζξέςεο, νμπγνλνζεξαπεία θ.ιπ.) πξηλ ηελ έληαμε ησλ αζζελψλ ζηε κειέηε. 

ε θάζε αζζελή αθνχ δφζεθε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε κειέηε, έγηλε 

θαη' αξρήλ ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο φισλ ησλ ειθψλ. Οη αζζελείο πνπ εληάρζεθαλ ζηε 

κειέηε αξρηθά ππνβιήζεθαλ ζε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη ίδηνη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε PRP γηα άιιεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο. 

Με απηφ ην ηξφπν κειεηήζεθε έλα ζπδεπγκέλν δείγκα αζζελψλ, ζην νπνίν ε νκάδα ηεο 

ζπληεξεηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο ζεξαπείαο κε PRP ήηαλ ε ίδηα, έηζη ψζηε λα κελ 

επεξεαζηεί ην δείγκα απφ ηπρφλ ζπλλνζεξφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο αζζελείο. Δπίζεο ζε 

φιν ην δηάζηεκα ηεο κειέηεο (ζηελ πξψηε θαη ζηελ δεχηεξε πεξίνδν) δηλφηαλ νδεγίεο γηα ηε 

βέιηηζηε ππνζηήξημε ζξέςεο ησλ αζζελψλ απηψλ θαη φζν γηλφηαλ εθηθηφ, γηλφηαλ 
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πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ζπλλνζεξφηεησλ ησλ αζζελψλ απηψλ, αιιά θαη ζχζηαζε 

απνθπγήο άζθεζεο άκεζεο πίεζεο ζην ζεκείν ηνπ έιθνπο. (απνθπγή θιηλνζηαηηζκνχ, ζπρλή 

αιιαγή ζέζεο) 

 

πληεξεηηθή ζεξαπεία - πξώηε πεξίνδνο 

Μεηά απφ ηνλ ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ αθνινχζεζε έλα δηάζηεκα ζην νπνίν ν αζζελήο, 

εθφζνλ ην έιθνο παξέκελε θαζαξφ θαη ρσξίο θιηληθή εηθφλα ινίκσμεο ειάκβαλε ηε 

ζπληεξεηηθή ζεξαπεία δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. πγθεθξηκέλα γηλφηαλ θαζεκεξηλά 

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο εκεξεζίσο, πιχζε ηνπ έιθνπο κε απνζηεηξσκέλν θπζηνινγηθφ νξφ 

θαη αιιαγή ηνπ ηξαχκαηνο κε θαζαξά απνξξνθεηηθά επηζέκαηα, ψζηε λα απνκαθξχλεηαη ην 

αλεπηζχκεην εμίδξσκα απφ ην ηξαχκα. ρεδφλ θαζεκεξηλά γηλφηαλ επίβιεςε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ έιθνπο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ, ελψ φπνπ ρξεηάζηεθε έγηλε εθ λένπ 

ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ηξαχκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο απαγνξεπφηαλ θάζε είδνπο αινηθέο ή επηζέκαηα κε πηζαλή 

επνπισηηθή δξάζε, έηζη ψζηε λα κελ παξεκβαίλεη νπνηαδήπνηε νπζία ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επνχισζεο. Με απηφλ ην ηξφπν απνθιείζηεθαλ επνπισηηθέο δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ζηε δεχηεξε πεξίνδν ηεο ρξήζεο PRP. 

 

Θεξαπεία κε PRP - δεύηεξε πεξίνδνο 

Ο ίδηνο αζζελήο πνπ ππνβιήζεθε ζε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία γηα ηέζζεξηο εβδνκάδεο, 

αθνινχζσο έιαβε γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα επίζεο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, εβδνκαδηαία PRP 

ζε κνξθή έγρπζεο ηνπηθά ζην ηξαχκα. Δθφζνλ θξίζεθε αλαγθαίν, πξνεγήζεθε ρεηξνπξγηθφο 

θαζαξηζκφο ηνπ ηξαχκαηνο. 

Σν πιάζκα PRP πξνήιζε απφ θπγνθέληξεζε 30-60 cm
3
 αίκαηνο, ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο, 

ζηνλ εηδηθφ δηαρσξηζηή ηνπ απηφινγνπ πιάζκαηνο (Magellan autologous platelet separator, 

εηθφλα 15). Αξρηθά γηλφηαλ θπγνθέληξεζε ζηηο 2000 ζηξνθέο/ιεπηφ γηα 3 ιεπηά θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηηο 5000ζηξνθέο/ιεπηφ γηα 5 ιεπηά. Αθνινχζσο γηλφηαλ ν δηαρσξηζκφο ηνπ PRP 

θαη ε ιήςε ηνπ κε ζθνπφ λα ρνξεγεζεί ζηνλ αζζελή. 
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Δηθόλα 15. Δηδηθφο δηαρσξηζηήο ηνπ απηφινγνπ πιάζκαηνο (Magellan autologous platelet separator). 

Γεμηά δηαθξίλεηαη ε ζχξηγγα κε ην νιηθφ αίκα απφ ηνλ αζζελή θαη αξηζηεξά κηθξφηεξε ζχξηγγα ε 

νπνία ζα πιεξσζεί ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο κε ην απηφινγν ζπκππθλσκέλν πιάζκα. ην αξηζηεξφ 

κέξνο ηεο ζπζθεπήο είλαη ν ζάιακνο θπγνθέληξεζεο. 

 

Σν PRP κε ηε βνήζεηα ζχξηγγαο εληφηαλ ζηα ρείιε ηνπ ηξαχκαηνο θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζηνλ θνθθηψδε ηζηφ, ψζηε λα επηηεπρζεί φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

απμεηηθψλ παξαγφλησλ ζηνπο ηζηνχο. ηε ζπλέρεηα ην ηξαχκα θαιππηφηαλ κε έλα δηάθαλν 

κε-πξνζθνιιψκελν επί ηεο ειθσηηθήο επηθαλείαο επίδεζκν. 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 4 εβδνκάδσλ ηεο ρνξήγεζεο ηνπ PRP, δελ επηηξάπεθε ε 

ηνπηθή ρξήζε ζθεπαζκάησλ κε ελδερφκελε επνπισηηθή δξάζε. Θεσξεηηθά ε ρξήζε 

επηζεκάησλ θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ (ζπληεξεηηθή ζεξαπεία) δελ 

είρε επνπισηηθή δξάζε, νχηε ππήξρε ππνιεηπφκελε δξάζε παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο επνχισζεο ζηε δεχηεξε πεξίνδν. 

 

 Μέηξεζε ηνπ έιθνπο 

ην ηέινο θάζε εβδνκάδαο γηλφηαλ ιήςε ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο κε δχν ηξφπνπο: 

Α) Με ηε βνήζεηα δηαθαλεηψλ, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δηαθάλεηεο, ε θάησ 

δηαθάλεηα εξρφηαλ ζε επαθή κε ην έιθνο, ελψ ζηελ πάλσ δηαθάλεηα εθαξκφδνληαο ηελ 

ειάρηζηε δπλαηή πίεζε γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο άιγνπο ηνπ αζζελνχο γηλφηαλ 
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ζθηαγξάθεζε ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ έιθνπο κε ιεπηφ δεξκνγξάθν. 

ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηαθάλεηαο (κε ηελ θαηαγεγξακκέλε 

επηθάλεηα), κε ηε βνήζεηα εηδηθήο γξαθίδαο ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ «ARCHYTAS». Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αλαθέξζεθε ήδε ζην γεληθφ κέξνο. 

Β) Με ηε βνήζεηα ςεθηαθήο θσηνγξάθεζεο ππφ θιίκαθα, θαηά ηελ νπνία δηλφηαλ 

κεγάιε πξνζνρή ζηε ηερληθή ηεο θσηνγξάθεζεο, ψζηε ν άμνλαο ηνπ θαθνχ ηεο θάκεξαο θαη 

ηνπ επηπέδνπ ηνπ έιθνπο λα είλαη θάζεηνο, κε ζθνπφ λα απνθχγνπκε θαηλφκελα 

παξακφξθσζεο ηεο εηθφλαο ηα νπνία κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο 

δίπια ζην έιθνο ηνπνζεηνχζακε κηα αξηζκεκέλε θιίκαθα κε εθαηνζηφκεηξα, γηα ηε 

βαζκνλφκεζε ηνπ έιθνπο (calibration). Αθνινχζσο γηλφηαλ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

θσηνγξάθεζεο ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή «ARCHYTAS» θαη 

γηλφηαλ θαηαγξαθή ηεο επηθάλεηαο θαη άιισλ παξακέηξσλ ηνπ έιθνπο. 

Σα δεδνκέλα εηζάγνληαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο απφ δχν 

δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο (Β.Δ. θαη Μ.Α.) θαη εθφζνλ ππάξραλ δηαθνξέο ζηα δεδνκέλα κεηαμχ 

ησλ δχν ρξεζηψλ γηλφηαλ επαλάιεςε ηεο ιήςεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έιθνπο. Γηα λα 

νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ έπξεπε λα ππάξρεη ζπκθσλία ζηηο κεηξήζεηο θαη 

ησλ δχν ρξεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ζ αθξηβήο κέηξεζε ησλ επηθαλεηψλ έγηλε αθνινχζσο κε ππνινγηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ «ARCHYTAS» πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνπο ζπγγξαθείο. Σν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ππνινγηζηηθή 

πιαληκεηξία (φπσο ιέγεηαη ε κέζνδνο κέηξεζεο επίπεδσλ επηθαλεηψλ) εηδηθνχο αιγνξίζκνπο 

γηα απηφκαηε αλαγλψξηζε πεξηγξάκκαηνο κε αθξίβεηα, αμηνπηζηία θαη επαλαιεςηκφηεηα. Ζ 

γεσκεηξηθή κειέηε ησλ εμειθψζεσλ πεξηιάκβαλε ηελ θαηαγξαθή εθηφο ηεο επηθάλεηαο θαη 

άιισλ παξακέηξσλ φπσο πεξίκεηξνο, κέγηζηε δηάκεηξνο, θ.ιπ., θαζψο θαη ηε κεηαβνιή ησλ 

παξακέηξσλ απηψλ ζην ρξφλν θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ επνχισζεο κε βάζε ην 

καζεκαηηθφ κνληέιν (φπσο πεξηγξάθεθε ζην γεληθφ κέξνο). 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο, βαζίζηεθε ζηελ θαηαγξαθή 

δηαδνρηθψλ ιήςεσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο θάκεξαο (Cyber-Shot 

DSC-W510, Sony, Σφθην, Ηαπσλία) θαη ηελ ςεθηαθή θσηνγξάθεζε ππφ θιίκαθα (εηθφλεο 16 

θαη 17). Δπεηδή ν ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηελ πεξίνδν 

ζπκβαηηθήο ζεξαπείαο θαη εάλ ππήξρε αλάγθε επίζεο πξηλ ηε ζεξαπεία κε PRP, θαζπζηεξεί 

ηελ έλαξμε ηεο επνπισηηθήο δηαδηθαζίαο γηα κεξηθέο εκέξεο [3], νη πξψηεο κεηξήζεηο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο αθνινπζνχζαο ηαρχηεηαο ηεο επνχισζεο ήηαλ ζην ηέινο ηεο 1
εο

 θαη 5
εο

 

εβδνκάδαο, αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο εβδνκαδηαίσο. Κάζε 



58 
 

εβδνκάδα γηλφηαλ έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο θακπχιεο ειάηησζεο 

ηεο επηθάλεηαο, ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ θαη ηεο πεξηκέηξνπ, γηα θάζε αζζελή, ψζηε λα 

ειεγρζεί αλ αθνινπζεί ην εθζεηηθφ κνληέιν επνχισζεο ή φρη. Ζ ζπγθεθξηκέλε θακπχιε 

επξίζθεηαη ζην άλσ δεμί ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ (εηθφλα 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

υμβατική θεραπεία PRP θεραπεία

1η εβδομάδα

4η εβδομάδα

5η εβδομάδα

8η εβδομάδα

 
 

Δηθόλα 16. Φσηνγξάθεζε ζην ηέινο ηεο 1
εο

 εβδνκάδαο θαη 4
εο

 εβδνκάδαο ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο 

(αξηζηεξέο θσηνγξαθίεο) θαη θσηνγξάθεζε ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο 5
εο

 θαη 8
εο

 εβδνκάδνο κε PRP 

(δεμηέο θσηνγξαθίεο). 
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υμβατική θεραπεία PRP θεραπεία

1η εβδομάδα

4η εβδομάδα

5η εβδομάδα

8η εβδομάδα

 

 

 

 
Δηθόλα 17. Φσηνγξάθεζε ζην ηέινο ηεο 1

εο
 εβδνκάδαο θαη 4

εο
 εβδνκάδαο ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο 

(αξηζηεξέο θσηνγξαθίεο) θαη θσηνγξάθεζε ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο 5
εο

 θαη 8
εο

 εβδνκάδνο κε PRP 

(δεμηέο θσηνγξαθίεο). 
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Δηθόλα 18. Παξάδεηγκα κέηξεζεο επηθάλεηαο έιθνπο κε ην ινγηζκηθφ ARCHYTAS 

 

Λεπτομερής περιγραυή της τρήσης τοσ λογισμικού 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 18, αθνχ εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα ζην ινγηζκηθφ, επηιέγνπκε 

ην θνπκπί «a», θάησ αξηζηεξά, ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε έλα ζεκείν ηεο θιίκαθαο (ηελ αξρή 

ελφο εθαηνζηνχ) θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην θνπκπί «b» θαη ην επφκελν ζεκείν ηεο 

θιίκαθαο (ην ηέινο ελφο εθαηνζηνχ) γηα λα γίλεη βαζκνλφκεζε (calibration) ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Αθνινχζσο επηιέγνπκε ην θνπκπί «drawwidth» θαη κε παηεκέλν ην δεμί θιηθ, 

ηρλειαηνχκε ζηνλ ππνινγηζηή, είηε κε ζπλερφκελεο ηειείεο, είηε κε γξακκή ηα φξηα ηνπ 

έιθνπο. ην ζεκείν απηφ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη εηδηθή γξαθίδα κε ηελ νπνία 

κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηα φξηα ηνπ έιθνπο ή λα εηζάγνπκε ην ζρήκα ηνπ έιθνπο απφ ηηο 

δηαθάλεηεο. 

ηε ζπλέρεηα παηάκε ηα θνπκπηά «max diameter», «perimeter», «area», «compute», ψζηε 

λα ππνινγηζηεί ε κέγηζηε δηάκεηξνο ηνπ έιθνπο, ε πεξίκεηξνο ηνπ έιθνπο θαη ε επηθάλεηα 

ηνπ έιθνπο αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα παηάκε «file» πάλσ αξηζηεξά γηα λα ζψζνπκε ηα 
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δεδνκέλα. Απηφκαηα γίλεηαη ε απνζήθεπζε θαη εηζάγεηαη ε αξρηθή επηθάλεηα, αιιά θαη νη 

επφκελεο κεηξήζεηο ηνπ έιθνπο, ελψ πάλσ δεμηά δεκηνπξγείηαη κηα γξαθηθή παξάζηαζε πνπ 

καο δείρλεη κέζσ ηεο θακπχιεο αλ αθνινπζεί ην εθζεηηθφ κνληέιν επνχισζεο ή αλ ε 

δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο έρεη ζηακαηήζεη, νπφηε πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ αηηία απηνχ 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα επαλεθηηκήζνπκε ηε ζεξαπεία φπσο αλαθέξακε ζην γεληθφ κέξνο. 

Δπίζεο κεηά απφ θάπνηεο κεηξήζεηο βάζε ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί 

θαηά πξνζέγγηζε ν ρξφλνο πιήξεο επνχισζεο [113]. 

ηελ εηθφλα 19 θαίλνληαη απφ ηηο δηαδνρηθέο δηαθάλεηεο κέηξεζεο ελφο έιθνπο θαηά ηελ 

πξψηε πεξίνδν αξηζηεξά θαη ηνπ ίδηνπ έιθνπο θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν δεμηά. Παξαηεξνχκε 

ηε δηαδνρηθή κείσζε ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ έιθνπο απφ ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν. Κάζε 

δψλε πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ δχν γξακκψλ, πεξηγξάθεη ηελ επνχισζε κηαο εβδνκάδνο. 

 

 
 

 

 
Δηθόλα 19. Γηαδνρηθέο δηαθάλεηεο ηνπ ίδηνπ έιθνπο θαηά ηε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία (αξηζηεξά) θαη 

θαηά ηε ζεξαπεία κε ην PRP (δεμηά) 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε - επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε ειεθηξνληθή βάζε θαη ήηαλ αλψλπκε. Γηα ηε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, επεηδή δε γλσξίδνπκε ηη θαηαλνκή αθνινπζεί, 

έγηλε δνθηκή κε ζεθνγξάκκαηα θαη δνθηκαζία Shapiro-Wilk γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θαλνληθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Καζψο πξνζδηνξίζηεθε κε θαλνληθή θαηαλνκή, νη 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο ζπγθξίζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε δνθηκαζία McNemar. 

ην δείγκα καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα κε παξακεηξηθά ζηαηηζηηθά ηεζη. πγθεθξηκέλα, 

ιφγσ ηε χπαξμεο ζπδεπγκέλσλ δεηγκάησλ (φπνπ νη ππφ εμέηαζε αζζελείο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 



62 
 

θαη σο κάξηπξεο) ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνζεκηθφ ηεζη ησλ ηάμεσλ ηνπ Wilcoxon (Wilcoxon 

signed rank test) θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε  κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 

17.0. Δπίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (p-value) νξίδεηαη ην p<0,05. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ αξρηθά 43 αζζελείο, 24 άλδξεο θαη 19 γπλαίθεο κε 74 ρξφληα έιθε 

εθ θαηαθιίζεσο. Γπν αζζελείο είραλ πιήξε επνχισζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο 

ζεξαπείαο, ελψ 2 αζζελείο απεβίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 5
εο

 εβδνκάδαο θαη 3 αζζελείο 

δηέθνςαλ ηε ζπκκεηνρή ζηε κειέηε. Έηζη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε 36 αζζελψλ, 22 αλδξψλ (61%) θαη 14 γπλαηθψλ (39%) θαη 64 ρξφλησλ 

ειθψλ κε κέζε θαη δηάκεζε ειηθία ηα 62 έηε θαη 58 έηε, αληηζηνίρσο. Απφ ηα 64 έιθε, ηα 44 

αθνξνχζαλ ηελ ηεξφ-γινπηηαία  ρψξα (69%), 10 ηηο πηέξλεο (16%), 2 ηα ηζρία (3%), 3 ηηο 

θλήκεο (5%), 3 ηα ζθπξά (5%), 1 ζην θνηιηαθφ ηνίρσκα (2%) θαη 1 θνιφβσκα άθξνπ κεηά 

απφ πςειφ θλεκηαίν αθξσηεξηαζκφ (2%) (Δηθφλα 20). 

 

 

 
       Δηθόλα 20. Κπθιηθφ γξάθεκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ εληφπηζε ησλ ειθψλ 
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Μεηά ηε ρνξήγεζε PRP δελ δηαπηζηψζεθε θακία αλεπηζχκεηε αληίδξαζε, φπσο 

θιεγκνλή ή αιιεξγηθή αληίδξαζε, ζηνπο αζζελείο. ηνλ Πίλαθα 7 θαίλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα αλά έιθνο, ελψ ζηελ Δηθφλεο 21 θαη 22 θαίλνληαη ηα πνζνζηά κείσζεο ηεο 

επηθάλεηαο κεηά απφ 4 εβδνκάδεο ζπκβαηηθήο ζεξαπείαο θαη 4 εβδνκάδεο ρνξήγεζεο PRP 

αλά έιθνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ δελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηελ θαηαγξαθή κε δηαθάλεηεο θαη ζηελ ςεθηαθή θσηνγξάθεζε. ηε ζχγθξηζε ησλ 

κεηξήζεσλ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ην ίδην έιθνο δελ βξέζεθαλ 

δηαθνξέο, νχηε ζηελ εηζαγσγή ησλ κεηξήζεσλ, νχηε ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

κειέηεο. 

Σα έιθε είραλ ζηελ 1
ε
 κέηξεζε (ζην ηέινο ηεο 1

εο 
εβδνκάδαο) δηάκεζε επηθάλεηα 19,6 

cm
2
 (3-180 cm

2
), δηάκεζε δηάκεηξν 6,3 cm (1,3-18,6 cm) θαη δηάκεζε πεξίκεηξν 16,8 cm (4-

68 cm). ην ηέινο ηεο 4
εο

 εβδνκάδαο ε δηάκεζε επηθάλεηα ήηαλ 11 cm
2
 (2-155 cm

2
, κείσζε 

θαηά 41%), ε δηάκεζε δηάκεηξνο 4,9 cm (1-16,5 cm, κείσζε θαηά 20%) θαη ε δηάκεζε 

πεξίκεηξνο 13,2 cm (3-55 cm, κείσζε θαηά 21%). 

ηελ αξρή ηεο 5
εο

 εβδνκάδαο εθαξκφζηεθε ηνπηθά ην PRP. ην ηέινο ηεο 5
εο

 εβδνκάδαο 

ε δηάκεζε επηθάλεηα ήηαλ 8,2 cm
2
 (2-145 cm

2
), ε δηάκεζε δηάκεηξνο 4,4 cm (1-16 cm) θαη ε 

δηάκεζε πεξίκεηξνο 11,8 cm (3-50 cm). H κείσζε ηνπ έιθνπο κεηξήζεθε εβδνκαδηαία θαη 

ζην ηέινο ηεο 8
εο

 εβδνκάδαο ήηαλ ε δηάκεζε επηθάλεηα 2,9 cm
2
 (0-115 cm

2
, κείσζε 63%), ε 

δηάκεζε δηάκεηξνο 2,8 cm (0-13,3 cm, κείσζε 33%) θαη ε δηάκεζε πεξίκεηξνο 7,3 cm (0-42 

cm, κείσζε θαηά 38%). Ζ κείσζε φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε (p<0,001) θαηά ηε ζεξαπεία κε PRP ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν ζπκβαηηθήο 

ζεξαπείαο (Πίλαθαο 8 θαη Δηθφλα 23). 
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Α/α 

έιθνπο 

Α/α 

αζζελνύο 

Φύιν Δληόπηζε κείσζε επηθάλεηαο 

κεηά από ζπκβαηηθή 

ζεξαπεία (%) 

κείσζε επηθάλεηαο 

κεηά από ρνξήγεζε 

PRP (%) 

1 1 ♂ Γινπηφο (αξ) 49 73 

2   Κφθθπγαο 33 32 

3 2 ♂ Κφθθπγαο 42 63 

4   Μεξφο (δε) 0 0 

5 3 ♂ Πηέξλα (δε) 65 88 

6   Πηέξλα (αξ) 59 94 

7 4 ♂ Γινπηφο (δε) 48 76 

8   Γινπηφο (αξ) 28 44 

9 5 ♀ Κνηιηαθή ρψξα 34 39 

10 6 ♂ Κφθθπγαο 34 40 

11 7 ♂ Πηέξλα 13 6 

12 8 ♂ Κφθθπγαο 50 77 

13 9 ♀ Κφθθπγαο 30 47 

14 10 ♀ Πηέξλα 48 77 

15 11 ♀ Κλήκε (δε) 33 21 

16 12 ♂ Κλήκε (δε) 28 30 

17   Κλήκε (αξ) 6 21 

18   Πέικα 18 25 

19 13 ♀ Γινπηφο (δε) 58 89 

20   Γινπηφο (αξ) 66 71 

21 14 ♀ Γινπηφο (δε) 32 61 

22   Γινπηφο (αξ) 50 81 

23 15 ♂ Γινπηφο (δε) 38 55 

24   Γινπηφο (αξ) 25 46 

25 16 ♀ Μεξφο (αξ) 95 0 

26 17 ♀ Γινπηφο 0 0 
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27 18 ♂ Μεξφο (δε) 7 8 

28 19 ♂ Γινπηφο (δε) 45 91 

29   Πηέξλα 50 89 

30 20 ♀ Γινπηφο 23 31 

31   Κλήκε (δε) 0 0 

32   Πηέξλα (δε) 0 0 

33   Πηέξλα (αξ) 0 0 

34 21 ♀ Ηζρίν (αξ) 31 57 

35   Ηζρίν (δε) 41 61 

36   Γινπηφο (δε) 32 57 

37 22 ♂ Γινπηφο (δε) 51 89 

38   Γινπηφο (αξ) 56 96 

39   Κφθθπγαο 47 87 

40 23 ♀ Κφθθπγαο 72 90 

41   Έμσ ζθπξφ (αξ) 0 0 

42 24 ♂ Κφθθπγαο 14 21 

43 25 ♂ Έμσ ζθπξφ (δε) 39 43 

44   Κφθθπγαο 21 22 

45 26 ♂ Πηέξλα (δε) 39 70 

46   Πηέξλα (αξ) 45 75 

47 27 ♀ Γινπηφο (δε) 41 65 

48   Γινπηφο (αξ) 65 90 

49 28 ♀ Γινπηφο (δε) 36 79 

50   Γινπηφο (αξ) 35 71 

51 29 ♀ Κφθθπγαο 33 60 

52 30 ♂ Έμσ ζθπξφ (αξ) 45 70 

53 31 ♂ Γινπηφο (δε) 16 27 

54 32 ♀ Κφθθπγαο 32 33 

55   Ηζρίν (δε) 50 76 

56 33 ♂ Πέικα 0 0 

57  Κφθθπγαο 22 41 
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58 34 ♂ Πέικα 32 41 

59 35 ♀ Κφθθπγαο 19 24 

60   Ηζρίν (δε) 49 88 

61 36 ♂ Γινπηφο (αξ) 74 87 

62 37 ♀ Πηέξλα (δε) 52 74 

63   Πηέξλα (αξ) 44 48 

64   Γινπηφο (δε) 44 76 

65 38 ♂ Γινπηφο (αξ) 30 31 

66 39 ♂ Γινπηφο (δε) 49 100 

67   Γινπηφο (αξ) 69 100 

68   Κνιφβσκα θάησ 
Άθξνπ (αξ) 

48 100 

69 40 ♀ Γινπηφο (δε) 48 73 

70   Γινπηφο (αξ) 67 76 

71 41 ♂ Κφθθπγαο 42 69 

 

 

Πίλαθαο 7. Καηαλνκή ησλ ειθψλ αλά θχιν, αζζελή θαη πεξηνρή θαη % κείσζε ηεο αξρηθήο 

επηθάλεηαο ηνπο κεηά απφ ζπκβαηηθή ζεξαπεία θαη ρνξήγεζε PRP. ηνλ παξαπάλσ πίλαθα φπνπ 

ππάξρεη 0 ζηελ ζηήιε κε ηελ κείσζε ηεο επηθάλεηαο ζεκαίλεη φηη επνπιψζεθε πξηλ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο κειέηεο ή απεβίσζε ή ράζεθε, νπφηε απνθιείζηεθε απφ ηε κειέηε. Σν ηειηθφ δείγκα πνπ 

κειεηήζεθε ήηαλ 64 έιθε. 



67  

 

 

 

 

 

 

 
 
Δηθόλα 21. Γηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ηεο επηθάλεηαο κε ηηο δπν δηαθνξεηηθέο 

ζεξαπείεο γηα θάζε έιθνο. Απφ ηελ αλάιπζε κε ην πξνζεκηθφ ηεζη ησλ ηάμεσλ ηνπ Wilcoxon 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά (p<0,001). 
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Δηθόλα 22. Γξάθεκα πνπ απεηθνλίδεη ηε κείσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο γηα ηελ πξψηε πεξίνδν 

(κπιε ρξψκα) θαη γηα ηελ δεχηεξε πεξίνδν (θφθθηλν ρξψκα). Φαίλεηαη φηη ππεξηζρχεη ην θφθθηλν 

ρξψκα δειαδή ε κείσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο είλαη κεγαιχηεξε θαηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο 

ηνπ απηφινγνπ ζπκππθλσκέλνπ πιάζκαηνο. 

 

 

 

Παξάκεηξνο πκβαηηθή ζεξαπεία PRP ζεξαπεία p-value 

 1
ε
 

εβδνκάδα 

4
ε
  

εβδνκάδα 

κείσζε  5
ε 

εβδνκάδα 

8
ε
 

εβδνκάδα 

κείσζε   

Δπηθάλεηα 

(cm
2
) 

19,6 

(3-180) 

11 

(2-155) 

41% 8,2 

(2-145) 

2,9 

(0-115) 

63% p<0,001 

Γηάκεηξνο 

(cm) 

6,3 

(1,3-18,6) 

4,9 

(1-16,5) 

20% 4,4 

(1-16) 

2,8 

(0-13,3) 

33% p<0,001 

Πεξίκεηξνο 

(cm) 

16,8 

(4-68) 

13,2 

(3-55) 

21% 11,8 

(3-50) 

7,3 

(0-42) 

38% p<0,001 

 

Πίλαθαο 8. Ζ κείσζε ηεο δηάκεζεο επηθάλεηαο, ηεο πεξηκέηξνπ θαη ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ ηνπ 

έιθνπο είλαη κεγαιχηεξε κεηά ηε ζεξαπεία κε PRP. Γηάκεζεο ηηκέο κε ζε παξέλζεζε ην εχξνο ηεο 

ηηκήο. 
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Δηθόλα 23. Θεθνγξάκκαηα κε ηε κείσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο κεηά απφ ζπκβαηηθή ζεξαπεία 

θαη ζεξαπεία κε PRP (δηάκεζε ηηκή 41% έλαληη 63%, p<0,001) 

 

Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ «ARCHYTAS» 

δηαπηζηψζεθε φηη ζε φια ηα έιθε αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή επηθάλεηα ηνπ έιθνπο θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξίνδν (πξψηε ε δεχηεξε) ε θακπχιε ηνπ ινγηζκηθνχ αθνινπζνχζε ην 

γξακκηθφ καζεκαηηθφ κνληέιν επνχισζεο (Δηθφλεο 8, 24 θαη 25). Ζ κεηαβνιή ηεο ρξνληθήο 

ζηαζεξάο επνχισζεο κε ηε ρξήζε ηνπ PRP πνζνηηθνπνηήζεθε θαη ήηαλ θαη απηή, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή (p<0,001). 
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Δηθόλα 24. Ζ επνχισζε ηνπ έιθνπο κε ηε ζπκβαηηθή ζεξαπεία αθνινπζεί ην γξακκηθφ καζεκαηηθφ 

κνληέιν επνχισζεο κε ηζρπξφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (r
2
=0,9) 
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Δηθόλα 25. Ζ επνχισζε ηνπ έιθνπο κε ηε ζεξαπεία PRP αθνινπζεί ην γξακκηθφ καζεκαηηθφ 

κνληέιν επνχισζεο κε ηζρπξφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (r
2
=0,9) 
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ΤΕΖΣΖΖ 

Σν απηφινγν ζπκππθλσκέλν πιάζκα εηζήρζε ζηε ζεξαπεπηηθή θιηληθή πξάμε αξρηθά ζην 

πεδίν ηεο γλαζνπξνζσπηθήο ρεηξνπξγηθήο απφ ηνλ Whitman ην 1997 [114]. Λφγσ ηεο πνιχ 

πςειήο ηνπ ζπγθέληξσζεο ζε αηκνπεηάιηα, ηεηξαπιάζηα απφ φηη ζην αίκα, θαιείηαη θαη 

πιάζκα πινχζην ζε αηκνπεηάιηα (PRP). Σν PRP πεξηέρεη απμεηηθνχο παξάγνληεο θπξίσο 

PDGF-AB, PDGF-BB θαη TGF-β ζε ζπγθεληξψζεηο 5-10πιάζηεο απφ ην αίκα [115]. ε κηα 

κεηα-αλάιπζε ησλ Carter θαη ζπλεξγαηψλ [99], ε πιήξεο ζχγθιεηζε ηνπ ηξαχκαηνο 

επηηεχρζεθε ζε ηξαχκαηα, φπνπ εθαξκφζηεθε ην PRP, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ 

ηξαχκαηνο. Δπηπιένλ ζε αζζελείο κε ρξφληα έιθε απνδείρζεθε αλψηεξν απφ ηε ρξήζε γαδψλ, 

αινηθψλ θαη άιισλ ηνπηθψλ ζεξαπεηψλ. 

Ζ ρξήζε ηνπ ρισξηνχρνπ αζβεζηίνπ θαη ηεο ζξνκβίλεο ζε κνξθή γέιεο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ, έρεη αλαθεξζεί, αιιά δελ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ [115]. Σν PRP θαηαιήγνληαο ζηνλ νξφ ηνπ ίδηνπ 

ηνπ αζζελνχο, ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ηνμηθέο ή 

δηαζηαπξνχκελεο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. ηελ παξνχζα κειέηε δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ελεξγνπνηεκέλν PRP, αιιά θαζαξφ PRP ζε κνξθή έγρπζεο ζην ηξαχκα. 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην PRP εμαηηίαο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, είλαη αζθαιέο, δελ έρεη ηνμηθφηεηα, νχηε 

ηδηαίηεξεο αλεπηζχκεηεο  αληηδξάζεηο, ελψ έρεη βξεη επξεία εθαξκνγή ζε φια ηα πεδία ηεο 

ρεηξνπξγηθήο θαη κεηαμχ απηψλ θαη ζηελ επνχισζε ησλ ρξνλίσλ/δπζίαησλ ειθψλ [47]. ε 

κηα κεηα-αλάιπζε αλαθέξεηαη φηη νη αζζελείο πνπ έιαβαλ PRP δελ είραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηε ινίκσμε θαη ηε λέθξσζε ηνπ ηξαχκαηνο [116]. ε απηή ηελ 

πξννπηηθή ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ εθαξκφζηεθε δελ δηαπηζηψζεθαλ νχηε θιεγκνλή, νχηε 

λέθξσζε ζην έιθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ PRP. Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ θαίλεηαη 

αζθαιήο, ζρεδηάζηεθε ε παξνχζα κειέηε γηα λα αμηνινγεζεί αληηθεηκεληθά ε δξάζε ηνπ 

ζηελ επνχισζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο δελ δηαπηζηψζεθε θακία αλεπηζχκεηε 

αληίδξαζε, φπσο  θιεγκνλή ή αιιεξγηθή αληίδξαζε, κεηά ηε ρνξήγεζε PRP ζηνπο αζζελείο. 

Όπσο πεξηγξάςακε ήδε ζην γεληθφ κέξνο ζηελ παζνθπζηνινγία ησλ ρξφλησλ ειθψλ ζε 

ζρέζε κε ηα νμέα έιθε, δηαπηζηψζεθε απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία φηη ζηα ρξφληα έιθε, ζε 

ηζηνινγηθέο κειέηεο παξαηεξείηαη ππεξπιαζία ηεο επηδεξκίδαο ηεο πεξηθέξεηαο, γχξσ απφ ην 

έιθνο, ην νπνίν είλαη θαιπκέλν κε εμίδξσκα θαη λεθξσηηθά ξάθε. Δθεί πνπ ζα έπξεπε λα 

ππάξρεη θνθθησκαηψδεο ηζηφο ππάξρνπλ αγγεία ηα νπνία πεξηβάιινληαη απφ ηλσδνγφλν 

(πηζαλφλ σο απάληεζε ζηε πςειή θιεβηθή πίεζε) θαη ειάρηζηα αηκνθφξα αγγεία ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ θησρή αγγείσζε ζηνπο ηζηνχο, ελψ ππάξρνπλ ιίγνη έσο θαζφινπ ηλνβιάζηεο θαη 
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βαξηά θιεγκνλψδε δηήζεζε εηδηθά απφ νπδεηεξφθηια [35]. Οη ηλνβιάζηεο ελφο ρξφληνπ 

έιθνπο ζπκπεξηθέξνληαη σο γεξαζκέλνη κε κεησκέλε κεηαλαζηεπηηθή ηθαλφηεηα θαη δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ απμεηηθφ παξάγνληα (TGF-β) (downregulation of TGFβ) [36]. 

Δπηπιένλ ζην ρξφλην έιθνο ζπζζσξεχνληαη κεηαιινπξσηετλάζεο νη νπνίεο απνδνκνχλ ηνλ 

ηζηφ (tissue-degrading matrix metalloproteinases MMPs) θαη κεηψλνπλ ηε δξάζε ησλ 

απμεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ απάληεζε ησλ θπηηάξσλ ζε απηνχο. Οη κεηαιινπξσηετλάζεο 

έρνπλ παξαηεξεζεί ζε απμεκέλα επίπεδα ζηα ρξφληα έιθε [37]. ε απηφ ην κε επλντθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ επνχισζε πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, είλαη ινγηθφ λα έρεη ζέζε ε 

ρνξήγεζε PRP θαη θαηά ζπλέπεηα ε ρνξήγεζε ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ, ζηελ επνχισζε 

ησλ ρξνλίσλ, δπζίαησλ ειθψλ. Γηα απηφ ην ιφγν επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία ζηελ 

παξνχζα κειέηε. 

Έλα ζνβαξφ εκπφδην ζηελ επνχισζε ησλ ρξφλησλ ειθψλ είλαη ν ζρεκαηηζκφο 

λεθξσηηθνχ ηζηνχ, θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηξαχκαηνο πηζαλφλ ιφγσ ηεο κεησκέλεο 

θαγνθπηηαξηθήο δξάζεο ησλ αλνζνινγηθψλ θπηηάξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπζηήλεηαη ζηελ 

θιηληθή πξάμε ν ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο, ψζηε λα νδεγεζεί ην ηξαχκα μαλά ζε 

επηζειηνπνίεζε [40]. Μηα άιιε έλδεημε φηη ε επηδεξκίδα πνπ ππάξρεη πεξηκεηξηθά ηνπ 

έιθνπο δελ είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζε επνχισζε είλαη ε παξαηήξεζε φηη κεηά απφ βηνςία 

ζηελ επηδεξκίδα πνπ πεξηβάιιεη ην ρξφλην έιθνο, ζην ζεκείν απηφ ην ηξαχκα επνπιψλεηαη 

σο νμχ ηξαχκα [41]. Έηζη ινηπφλ πξηλ ηεο έληαμεο ησλ αζζελψλ ζηε κειέηε, γηλφηαλ 

ζρνιαζηηθφο ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ηξαχκαηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε 

ζεξαπείαο θαη φπνπ ρξεηαδφηαλ επαλαιακβαλφηαλ, ψζηε πξηλ ηελ έληαμε ζηε ζεξαπεία ην 

έιθνο λα είλαη θαζαξφ απφ λεθξσηηθνχο ηζηνχο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιέο κειέηεο [99,116], κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

κειέηεο πςεινχ επηπέδνπ ηεθκεξίσζεο (high evidence level), δειαδή κεηα-αλαιχζεηο, γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ PRP ζηα έιθε κε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα. Οη Carter θαη 

ζπλεξγάηεο [99] αλέδεημαλ ζηε κεηα-αλάιπζή ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηελ 

πιήξε επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο ζηνπο αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε PRP, αλεμάξηεηα κε 

ην είδνο ηνπ ηξαχκαηνο. ηνπο αζζελείο κε ρξφληα έιθε, ε κειέηε έδεημε ππεξνρή ηνπ PRP ζε 

ζρέζε κε ηε ρξήζε επηζεκάησλ (saline gauze dressing), αιαηνχρνπ πεθηψκαηνο (saline gel) ή 

ηε κε εθαξκνγή ηνπηθήο ζεξαπείαο (no topical treatment). ε άιιε κειέηε [117], ην PRP 

θαίλεηαη λα ππεξηεξεί θαη έλαληη ηνπ παινπξνληθνχ νμένο ζηελ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο. 

Αληηζέησο, κηα πξφζθαηε Cochrane κεηα-αλάιπζε [116] κε 442 αζζελείο απφ 10 

ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο, απέηπρε λα απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ PRP ζηα ρξφληα 

έιθε. Μφλν ζηα δηαβεηηθά έιθε θάλεθε φηη κάιινλ βειηηψλεη ηελ επνχισζε. Γηα ηα άιινπ 
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είδνπο έιθε δελ ππάξρεη απφδεημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρνξήγεζεο PRP. Οη 

ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη ν ζρεηηθφο κηθξφο αξηζκφο αζζελψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο 

κέηξεζεο, θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ ηα θχξηα 

πξνβιήκαηα ζηνπο κειέηεο πνπ πεξηέιαβαλ ζηελ κεηα-αλάιπζε ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

αλάγθε γηα θαιά ζρεδηαζκέλεο, επαξθψο ηεθκεξησκέλεο, θιηληθέο κειέηεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα γελλήζεθε ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επίδξαζεο ηνπ PRP ζηελ επνχισζε άιινπ απφ ην δηαβεηηθφ είδνπο 

έιθνπο. ηελ παξνχζα κειέηε εληάρζεθαλ κφλν έιθε εθ θαηαθιίζεσο δεδνκέλνπ φηη ν 

κεραληζκφο πνπ πξνθαιεί ηα ρξφληα έιθε είλαη δηαθνξεηηθφο θαη αλάινγνο κε ηελ αηηηνινγία.  

Κξίζεθε ζθφπηκν λα εθαξκνζηεί ζε ρξφληα έιθε ίδηαο αηηηνινγίαο ψζηε λα ππάξμεη εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο ε αλαηνκηθή θαηαλνκή απηψλ ησλ ειθψλ είλαη 

ζπγθεθξηκέλε θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε εληφπηζε ήηαλ θπξίσο ζηελ ηεξνθνθθπγηθή θαη 

γινπηηαία ρψξα (ζηελ παξνχζα κειέηε ζε πνζνζηφ 69%). 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ αζζελψλ θαη γηα λα κε 

επεξεάδεηαη ε επνχισζε απφ άιινπο κε ηνλ αζζελή ζρεηηδφκελεο παξάγνληεο, φπσο ειηθία, 

θάπληζκα, ζπλσδά λνζήκαηα, θιπ., επηιέρζεθε ε εθαξκνγή θαη ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ 

ζεξαπεηψλ (ε ζπκβαηηθή ζεξαπεία θαη ε ρνξήγεζε PRP) ζηνλ ίδην αζζελή. Με απηά ηα 

ζπδεπγκέλα δείγκαηα ήηαλ θάζε αζζελήο ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε PRP θαη κάξηπξαο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ, νπφηε απμήζεθε ην κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 

κηαο δεχηεξεο ζεξαπείαο ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί ιφγσ πηζαλφηεηαο ππνιεηπφκελεο 

δξάζεο πξνεγνχκελεο ζεξαπείαο, δηεγείξνληαο ή αλαζηέιινληαο ηε δξάζε ηεο [118]. Σα 

ηνπηθά απνξξνθεηηθά επηζέκαηα θαη νη ηνπηθέο πιχζεηο ηνπ ηξαχκαηνο θαηά ηε ζπκβαηηθή 

ζεξαπεία απνκαθξχλνπλ απιψο ην παξαγφκελν εμίδξσκα θαη δελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη 

επίδξαζε ζηε ζεξαπεία κε PRP. Δπίζεο, δελ είλαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα, νπφηε δελ έρνπλ 

ρξφλν εκηδσήο θαη δελ έρνπλ ππνιεηπφκελε δξάζε. Οπζηαζηηθά δηαηεξνχλ ην ηξαχκα 

θαζαξφ. 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ηεο επνχισζεο ησλ ειθψλ, 

επηιέρζεθε ε ςεθηαθή πιαληκεηξία. Κάζε αμηφπηζην εξγαιείν κέηξεζεο ειθψλ πξέπεη λα έρεη 

5 ραξαθηεξηζηηθά [119]: 

α) αθξίβεηα, δει. ηθαλφηεηα λα κεηξά ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ έιθνπο, 

β) εγθπξφηεηα, δει. ηθαλφηεηα λα κεηξά απηφ πνπ πξννξίδεηαη λα κεηξήζεη, 

γ) επαλαιεςηκφηεηα, δει. ηθαλφηεηα λα επαλαιακβάλεη ηε κέηξεζε κε ζπλέπεηα, 

δ) δηαρεηξηζηηθή αμηνπηζηία, δει. λα κελ επεξεάδεηαη απφ ην ρεηξηζηή θαη 

ε) επρξεζηία. 
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Ζ ζπκβαηηθή κέζνδνο ηεο κέηξεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ειθψλ κε ράξαθα θαη ν 

πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο γηα λα ππνινγηζηεί ε ειθσηηθή επηθάλεηα, νδεγεί απνδεδεηγκέλα ζε 

ππεξεθηίκεζε ηεο ππνινγηδφκελεο επηθάλεηαο θαηά 25-40% [120,121]. Γηα ην ιφγν απηφ ζηε 

δηθή καο κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ςεθηαθή κέζνδνο γηα ηηο κεηξήζεηο, βαζηδφκελε ζε 

αιγφξηζκνπο αλάιπζεο εηθφλαο θαη αλάθηεζεο πεξηγξακκάησλ, εληειψο αλεμάξηεηνπο απφ 

ην ρξήζηε. Ζ κφλε εμάξηεζε ηεο κεζνδνινγίαο απφ ην ρξήζηε είλαη ην ππνινγηζηηθφ 

"θαιηκπξάξηζκα" ηεο θιηκάθσζεο, κε ρεηξνθίλεην θαζνξηζκφ ησλ 2 ζεκείσλ γλσζηήο 

απφζηαζεο πάλσ ζηε θσηνγξαθία. Ο ππνινγηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο γηλφηαλ απφ 

δχν δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο, νη νπνίνη εηζήγαγαλ αλεμάξηεηα, ηα ίδηα δεδνκέλα ζην 

ππνινγηζηηθφ ινγηζκηθφ (ίδηα ςεθηαθή θσηνγξάθεζε ππφ θιίκαθα) θαη ζηε ζπλέρεηα 

γηλφηαλ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

ήηαλ φκνηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξήζηε πνπ εηζήγαγε ηα δεδνκέλα. ηελ παξνχζα κειέηε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππνινγηζηηθφ ινγηζκηθφ πξφγξακκα «ARCHYTAS» πνπ ζρεδηάζηεθε 

απφ ηνλ Αλδξέα Μαληφ [113]. Ζ κέζνδνο ηεο ππνινγηζηηθήο πιαληκεηξίαο απφ δηζδηάζηαηε 

απεηθφληζε (ςεθηαθή θσηνγξαθία) κε επεμεξγαζία εηθφλαο έρεη ηχρεη επξείαο απνδνρήο 

επεηδή πιεξνί ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ζρεηίδεηαη κε ρακειφ θφζηνο [113,122] θαη ην γεγνλφο 

φηη δελ απαηηεί επαθή κε ην έιθνο, φπσο ε πιαληκεηξία κε δηαθάλεηεο, ή ε κέηξεζε ηνπ 

φγθνπ κε ηε κέζνδν ηεο ππεξρείιηζεο κε βαζκνλνκεκέλε πνζφηεηα πγξνχ. Άιιεο 

απνηειεζκαηηθέο "εμ’ απνζηάζεσο" ηερληθέο απνηεινχλ ε απεηθφληζε κε καγλεηηθφ 

ζπληνληζκφ, θηλνχκελε εηθφλα, εθαξκνγή ιέηδεξ θιπ. Υξπζφ πξφηππν (gold standard) γηα ηηο 

κεηξήζεηο ησλ ειθψλ είλαη ε ζηεξενθσηνγξακκεηξία, φπνπ γίλεηαη ηξηζδηάζηαηε ζάξσζε θαη 

ζηεξενζθνπηθή αλαζχλζεζε ηνπ έιθνπο. Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα κηα ρξνλνβφξα θαη αθξηβή 

ζε θφζηνο δηαδηθαζία, ε νπνία ππνεθηηκά έιθε <25mm
2
 [123]. 

Ζ δηζδηάζηαηε θαηαγξαθή ηνπ κεγέζνπο ησλ ειθψλ, ελέρεη δπλεηηθφ παξάγνληα 

ζπζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο, δεδνκέλνπ φηη παξαβιέπεη ηε δηάζηαζε ηνπ βάζνπο. Έηζη, έιθε κε 

ίδηεο θαηλνκεληθά δηαζηάζεηο αιιά δηαθνξεηηθφ βάζνο, έρνπλ θαη δηαθνξεηηθφ ξπζκφ 

επνχισζεο. Γεληθά, έιθε κε ππεξβνιηθά κεγάιν βάζνο (θπξίσο θαηαθιίζεηο ηεξνθνθθπγηθήο 

ρψξαο) δελ έρνπλ νξζνγψλην ή σνεηδέο ζρήκα αιιά ζπλήζσο ζθαηξηθφ ζρήκα [124] θαη ε 

έκκεζε εθηίκεζε ηνπ φγθνπ ηεο θνηιφηεηαο κε πνιιαπιαζηαζκφ ηεο επηθάλεηαο κε ην βάζνο, 

θαη θαη' επέθηαζε θαη ηνπ ξπζκνχ επνχισζεο, είλαη εληειψο αλαμηφπηζηε [122,124,125]. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ηέηνηα έιθε απνθιείζηεθαλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα έιθε πνπ παξνπζίαζαλ ειάρηζηε βειηίσζε ηηο πξψηεο 4 

εβδνκάδεο ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο, παξέκεηλαλ δπζίαηα, ρσξίο επνχισζε αθφκα θαη κεηά 

απφ 12 εβδνκάδεο ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο [126]. Ζ εβδνκαδηαία αμηνιφγεζε ηεο 
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επνπισηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ έιθνπο είλαη ν θαιχηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ξπζκνχ επνχισζεο, ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ αξρηθή επηθάλεηα 

[126]. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κνληέινπ επνχισζεο πνπ αθνινπζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

πιεζπζκφο είλαη απαξαίηεηεο ηνπιάρηζηνλ 4 κεηξήζεηο ζε δηάζηεκα ίζν ή κηθξφηεξν ησλ 3 

εβδνκάδσλ [9]. Ζ εβδνκαδηαία θαηαγξαθή, ηνπιάρηζηνλ γηα 4 εβδνκάδεο, είλαη ν θαιχηεξνο 

πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ επνχισζεο, ν νπνίνο είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηελ αξρηθή επηθάλεηα [8,127]. Χο εθ ηνχηνπ νξίζηεθε ε δηάξθεηα ησλ 4 

εβδνκάδσλ γηα θάζε ζεξαπεία κε εβδνκαδηαία θαηαγξαθή ζηελ παξνχζα κειέηε. Ζ ζηηγκή 

εθθίλεζεο ηεο θαηαγξαθήο ησλ παξακέηξσλ ηνπ έιθνπο ήηαλ κεηά ηελ παξέιεπζε κηαο 

εβδνκάδαο (δειαδή πξψηε κέηξεζε ζην ηέινο ηεο 1
εο

 θαη 5
εο

 εβδνκάδαο αληηζηνίρσο), επεηδή 

ππάξρεη αξρηθά κηα πζηέξεζε κεξηθψλ εκεξψλ ζηε δηαδηθαζία επνχισζεο κεηά απφ 

ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ [3,127]. Ζ έλλνηα ηεο πζηέξεζεο πξσηνπεξηγξάθεθε απφ ηνπο Carrel 

θαη Noüy ην 1921, νη νπνίνη ππνιφγηζαλ φηη ζε πεηξακαηφδσα ζηα νπνία πξνθαιείηαη ηξαχκα 

ε επνχισζε (ζπγθεθξηκέλα ε θάζε ηεο ζπζηνιήο) θαζπζηεξεί 5-7 κέξεο. Αλαθέξεη κάιηζηα 

φηη ην ζηάδην απηφ ηεο πζηέξεζεο (πξηλ αθξηβψο δειαδή ηελ έλαξμε ηεο ζπζηνιήο) είλαη 

απηφ πνπ κεηαβάιιεηαη κε ην κεραληθφ εξεζηζκφ, ηελ παξνπζία ινίκσμεο θαη ηε ζξέςε 

[128]. 

ηελ παξνχζα κειέηε αμηνινγήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ PRP ζε 36 αζζελείο κε 

ζπλνιηθά 64 έιθε εθ θαηαθιίζεσο (εθ πηέζεσο) κε ηε κέζνδν ηεο ππνινγηζηηθήο 

πιαληκεηξίαο. Ζ ρξήζε ηνπ PRP επηηάρπλε ζαθψο ηελ επνχισζε ηνπ έιθνπο θαη κείσζε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά έλαληη ηεο ζπληεξεηηθήο αληηκεηψπηζεο. Ζ 

κείσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο ηε δεχηεξε πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

PRP, ήηαλ κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε πεξίνδν ησλ 4 εβδνκάδσλ, φπνπ 

εθαξκφζηεθε ε ζπκβαηηθή ζεξαπεία κε απιά επηζέκαηα. ηελ παξνχζα κειέηε φια ηα έιθε 

παξνπζίαζαλ κείσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο κεηά ηε ρνξήγεζε PRP, αθφκα θαη απηά ηα 

νπνία είραλ θησρή αληαπφθξηζε ζηελ ζπληεξεηηθή ζεξαπεία. Ζ κείσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

έιθνπο ήηαλ ζαθψο κεγαιχηεξε κεηά απφ ηε ρνξήγεζε PRP ζπγθξηηηθά κε απηή κεηά απφ 

ζπκβαηηθή ζεξαπεία (63% έλαληη 41%, p<0,001, Πίλαθαο 8). Δπίζεο ε δηάκεηξνο θαη ε 

πεξίκεηξνο ηνπ έιθνπο κεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν κεηά απφ ζεξαπεία κε PRP (33% έλαληη 

20%, p<0,001 θαη 38% έλαληη 21%, p<0,001, αληηζηνίρσο, Πίλαθαο 8).  

Πην ξεαιηζηηθφ απ' φια ηα κνληέια επνχισζεο θαίλεηαη λα είλαη ην εθζεηηθφ κνληέιν κε 

πζηέξεζε, αθνχ 51% ησλ ειθψλ έρνπλ πζηέξεζε 3,5 κέξεο (δει. ε επνχισζε μεθηλάεη κεηά 

απφ 3,5 κέξεο), 40% έρνπλ πζηέξεζε κεηαμχ 7-14 εκεξψλ θαη 9% έρνπλ πζηέξεζε 

κεγαιχηεξε απφ 14 κέξεο [127]. Χζηφζν ην δείγκα ησλ αζζελψλ καο αθνινχζεζε ην 
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γξακκηθφ πξφηππν επνχισζεο. Πάλησο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο, ηα 

κνληέια ζπλήζσο ηαπηίδνληαη [7]. ην δηθφ καο δείγκα ε ρξήζε ηνπ PRP επηηαρχλεη ηελ 

επνχισζε πξνθαιψληαο φρη κφλν ειάηησζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνο αιιά θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζηαζεξά επνχισζεο (p<0.001). Καη νη δπν απηέο παξάκεηξνη είλαη 

αμηφπηζηνη δείθηεο επνχισζεο. 

Πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη είλαη κνλνθεληξηθή θαη κε 

ηπραηνπνηεκέλε. Δπίζεο ν αξηζκφο ησλ ειθψλ δελ είλαη πνιχ κεγάινο (64 έιθε). Όκσο ζηηο 

ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο ηεο πξφζθαηεο Cochrane κεηα-αλάιπζεο [116] ν δηάκεζνο αξηζκφο 

ρξφλησλ ηξαπκάησλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε PRP ήηαλ κφλν 29 (εχξνο 10-117).  Ζ 

εθαξκνγή ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεηψλ ζηνπο ίδηνπο αζζελείο, εμαζθάιηζε έλα πην 

ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ειθψλ εθ θαηαθιίζεσο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο δεχηεξεο 

ζεξαπείαο ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί ιφγσ πηζαλφηεηαο ππνιεηπφκελεο δξάζεο 

πξνεγνχκελεο ζεξαπείαο, δηεγείξνληαο ή αλαζηέιινληαο ηε δξάζε ηεο [118]. Σα ηνπηθά 

απνξξνθεηηθά επηζέκαηα θαη νη ηνπηθέο πιχζεηο ηνπ ηξαχκαηνο θαηά ηε ζπκβαηηθή ζεξαπεία 

απνκαθξχλνπλ απιψο ην παξαγφκελν εμίδξσκα θαη δελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη επίδξαζε ζηε 

ζεξαπεία κε PRP. Δπίζεο, δελ είλαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα, νπφηε δελ έρνπλ ρξφλν εκηδσήο 

θαη δελ έρνπλ ππνιεηπφκελε δξάζε. Οπζηαζηηθά δηαηεξνχλ ην ηξαχκα θαζαξφ. Άιινο 

πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εηεξνγέλεηα ησλ εληνπίζεσλ, αιιά ε 

πιεηνςεθία ησλ ειθψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εληνπηδφηαλ ζηελ ηεξνθθθπγηθή θαη 

γινπηηαία ρψξα, φπνπ αλαπηπζζφηαλ κεγαιχηεξε άζθεζε πίεζεο.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα πξννπηηθή θιηληθή κειέηε αμηνινγήζεθε κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ PRP ζηα ρξφληα έιθε εθ θαηαθιίζεσο. Ζ PRP επηηάρπλε ηελ 

επνχισζε ζην δείγκα καο, νδεγψληαο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο 

κεζφδνπο, ειάηησζε ηεο επηθάλεηαο έιθνπο, πνπ είλαη θαη ν πην αμηφπηζηνο δείθηεο. 

Παξάιιεια κε ηε ρξήζε ηνπ PRP ππήξμε ππεξνρή σο πξνο ηε κείσζε ηεο πεξηθέξεηαο θαη 

ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ ηνπ έιθνπο. 

Σα καζεκαηηθά κνληέια επνχισζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ 

«ARCHYTAS» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κπνξνχλ λα καο δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κνληέιν 

επνχισζεο, ελψ ε ππνινγηζηηθή πιαληκεηξία θαη ε επεμεξγαζία ηεο ςεθηαθήο εηθφλαο καο 

πξνζθέξνπλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ξπζκφ επνχισζεο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ηεο 

ζεξαπείαο ζηα ρξφληα έιθε.  
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ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΖ 

Λφγσ ηεο απμεκέλεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ρξνλίσλ ειθψλ πνηθίιεο αηηηνινγίαο, 

παγθνζκίσο, γελλάηαη ε αλάγθε ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

δπζίαησλ απηψλ ειθψλ, ηα νπνία εθηφο απφ ηελ ηαιαηπσξία θαη ηε ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο πνπ πξνθαινχλ ζηνπο αζζελείο, θαηαλαιψλνπλ κεγάιν πνζνζηφ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο πγείαο. Με απηά ηα δεδνκέλα είλαη κνλφδξνκνο ε ρξήζε λέσλ 

κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απφ φηη θαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, ε ρξήζε 

ηνπ PRP πξνο ην παξφλ είλαη ε ιπδία ιίζνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

επνχισζεο. Δπνκέλσο ε ρξήζε ηνπ PRP αλακέλεηαη λα δηεπξπλζεί πεξαηηέξσ, ελψ ην θφζηνο 

ηεο ζηαδηαθά αλακέλεηαη κέζσ απηήο ηεο εμάπισζεο λα κεησζεί. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αληηθεηκεληθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ έιθνπο κε ην 

εηδηθφ ινγηζκηθφ ARCHYTAS είλαη νηθνλνκηθή, ηαρεία, αλεμάξηεηε απφ ην ρξήζηε, έγθπξε, 

αμηφπηζηε, αθξηβήο θαη ην θπξηφηεξν εχρξεζηε, ελψ δελ απαηηεί εηδηθφ εμνπιηζκφ (κφλν ηε 

ρξήζε κηαο ςεθηαθήο θάκεξαο ή ελφο απινχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε ελζσκαησκέλε θάκεξα) 

θαη έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Δπνκέλσο ζην άκεζν κέιινλ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί 

αθφκα θαη απφ έλα κε ηαηξφ, κε ηελ πξνυπφζεζε ε ιήςε ηεο εηθφλαο λα γίλεηαη ππφ θιίκαθα, 

λα ππάξρεη πςειή επθξίλεηα ζηε θσηνγξάθεζε θαη ν άμνλαο ηνπ θαθνχ ηεο θάκεξαο λα 

είλαη θάζεηνο κε ην επίπεδν ηνπ θσηνγξαθηδφκελνπ έιθνπο. 

ε δπζίαηα έιθε αλζεθηηθά ζηελ επνχισζε ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ζα 

κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ρνξεγψληαο εθηφο απφ ην PRP θαη ζπλδπαζκνχο απηνχ κε άιιεο 

ζεξαπείεο, φπσο ζπλδπαζκφ PRP κε ππεξβαξηθφ νμπγφλν ή θαη ζχγθξηζε απηψλ ησλ δχν 

(ηέηνηα κειέηε δελ βξέζεθε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία), φπσο ζπλδπαζκφ ζεξαπείαο θελνχ 

(Vacuum Assisted Closure, VAC) θαη PRP θαη ζχγθξηζεο ηνπο (ππάξρνπλ ειάρηζηεο 

κειέηεο). Ζ αληηθεηκεληθφεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ζα πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηελ 

εμαγσγή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ζα εληζρχζεη ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία κε πεξηζζφηεξεο άξηηα ηεθκεξησκέλεο κειέηεο. 

Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο αλαγελλεηηθήο ηαηξηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο καο βνεζά λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ κεραληζκφ ηεο επνχισζεο ζε θπηηαξηθφ θαη κνξηαθφ επίπεδν. 

Έηζη είλαη δπλαηφ λα βειηησζεί ην πξσηφθνιιν παξαζθεπήο ηνπ PRP κε ηελ ειάρηζηε 

θαηαζηξνθή ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ηε βέιηηζηε δηαηήξεζε ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ, ψζηε 

λα παξαρζεί έλα πξντφλ πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Δπίζεο κειινληηθά ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα ζρεδηαζηνχλ κειέηεο βαζηζκέλεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αμηνιφγεζεο νη νπνίεο λα ζπγθξίλνπλ ηε δξάζε ησλ κεζεγρπκαηηθψλ 
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βιαζηνθπηηάξσλ (MSC) θαη ην PRP, φπσο θαη ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν, δεδνκέλνπ φηη 

ν ηξφπνο δξάζεο ηνπο ζηελ επνχισζε παξνπζηάδεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζεσξεηηθά αιιεινζπκπιεξψλνληαη, εθφζνλ ην PRP θαίλεηαη φπσο αλαθέξζεθε ζην γεληθφ 

κέξνο, λα πξνζθέξεη ην επλντθφ κηθξνπεξηβάιινλ γηα ηα βιαζηηθά θχηηαξα, δίλνληαο ειπίδα 

γηα ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο επνχισζεο. 
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