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چکیده
استئوآرتریع یک بیراری دژنراتیو مفصل اسع که با کاهش تدری ی ماتریک

خارج سلولی درغضروف مفصلی و استخوان و از دسع

دادن ورلکرد مفصل هرراه اسعا ایط بیراری در فیب وسیعی از حیواناا ،ازجرله در س سانان گزار

شده اسعا در فی سالیان

مترادی رو های درمانی متنووی برای بیراری معرفی و بهکار گرفته شده اسعا هدف ایط نوشتار بررسی جایگاه پالسرای غنی از
پالکع ( ))PRP( Platelet Rich Plasmaدر درمان استئوآرتریع س سانان اسعا PRPپالکعهای تیلیظ شده حاصل از پالسرای
خون خود حیوان اسع که میتوان آن را در محل آسیبدیده تزریق کرد و یا بهصورا لخته فیبرینی غنی از پالکع ( -Platelet Rich
) )Fibrin Clot (PRFCبهونوان داربسع و منبعی برای آزاد سازی فاکتورهای رشد استفاده نرودا ایط فاکتورهای رشد بیان سیتوکیط
های التهابی را کاهش میدهند و بهوالوه تکییر و ترایز سلولها را تحریک میکنندا استفاده از  PRPدر دامپزشکی در درمان آسیبهای
ت اندون/لیگامنع و استئوآرتریع گزار

شده که اکیر موارد مربوط به اسب بوده اسع و شواهد در مورد استفاده از  PRPدر س سانان

اندک اسع و نتایب متناقضی هو در استفاده از آن گزار

شده اسعا بههریط جهع نیاز به مطالعاا بیشتری در ایط زمینه وجود داردا

بهفور خالصه ،بهنرر می رسد  PRPدر درمان برخی از شرایر ارتوپدی ،ایرط و بالقوه مفید باشدا دادههای آزمایشگاهی و نتایب بالینی
در سایر گونهها دلگرم کننده اسعا بنابرایط هرچند با توجه به شواهد موجود ،پیشبینی استفاده بالینی  PRPدر استئوآرتریع س سانان
چندان آسان نیسع ولی میتواند امیدوارکننده باشدا
کلمات کلیدی ،PRP :ارتوپدی ،س
اسع و هرچنیط در دامپزشکی استئوآرتریع در اسبها و

مقدمه

حیواناا خانگی بسیار گزار

مفاصل مسئول ای اد حداکیر پایداری در بدن در فی تحرل

روی آنها ان ام میگیرد که هنوز با قافعیع نریتوان درمان

وزن و حرکع هستندا تداخل در مکانیسو فبیعی مفاصل سبب

اختصاصی برای ایط موارد در نررگرفع ()1ا استئوآرتریع یک

استئوآرتریع دردناک و ودم توانایی فیزیکی میشودا

بیراری مزمط ،دردناک و پیشرونده مفصلی اسع که اغلب ولع

استئوآرتریع جرعیع بسیار زیادی از انسانها را درگیر نروده

آن ناشناخته اسع ،اما ارتباط زیادی با سط دارد و در سنیط
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میانسالی و بازتر بیشتر دیده میشودا در بررسیهای اخیر

برای بهبودی سریع بافتی محسوب میشودا تا بهحال پژوهش-

مشخص شده که  10س ها مبتال به استئوارتریع هستند و

های مختلفی در دامپزشکی در استفاده از  PRPدر سروع

 40از گربهها نیز از دردهای مفصلی رنب میبرندا آسیبهای

بخشیدن به ترمیو بافعهایی هرانند تاندونها و لیگامانها

ارتوپدی مانند بیراریهای تحلیلبرنده و پیشرونده ،نریر

ان ام گرفته ،ولی مطالعاا ان ام شده در مورد نقش آن در

دیسپالزی مفصل لگط ( ، )Hip Dysplasiaدیسپالزی مفصل

ترمیو استئوآرتریع س

سانان اندک اسع ()5 ،4ا

آرنب  ،در رفتگی استخوان کشکک ( )Patellar luxationو
ضرباا فیزیکی به مفاصل ،مانند شکستگیها و صدماا

استئوآرتریت

لیگامنتی (بهونوان میال پارگی لیگامان صلیبی قدامی) می-

استئوآرتریع یکی از معرولتریط فرمهای آرتریع در

توانند سبب ای اد استئوارتریع یا تشدید آن شوندا ووامل دیگر

دامپزشکی اسع که هرراه با تخریب آهسته و پیشرونده

مانند استعداد ژنتیکی بهخصوا در نژادهایی که وضالا

غضروف هرراه با تشکیل استئوفیع اسع و معروز بهوسیله

سنگیطتری دارند ،چاقی ،اختالزا هورمونی یا متابولیکی،

ضرباا مکانیکی یا صدماا اندک (سایش غیرفبیعی) ای اد

اختالزا استخوان و مفصلی در زمان تولید و رسوب کریستال-

میشودا در ایط حالع التهاب بسیارکو سینوویوم و حداقل

های اوریک اسید در مفاصل را نیز باید مدنرر داشع ()2ا در

تیییر در مایع سینوویالی وجود داردا بیراری ابتدا غضروف

ایط بیراری معرولتریط مفاصلی که درگیر میشوند مفاصل

مفصل را درگیر مینرایدا غضروف ،بافتی لیزنده اسع که

زانو ،آرنب و لگط هستند اما در ویط حال هر مفصلی میتواند

انتهاهای استخوانها را در یک مفصل میپوشاندا استخوانها

تحع تأثیر قرار بگیردا از جرله اولیط والئو هشداردهنده

داشتط حرکتی آسان بر روی یکدیگر را مدیون غضروفهای

استئوآرتریع میتوان ضعب ماهیچهای ،سختی در راه رفتط و

سالو هستندا ودیفه دیگر غضروفها جذب شوک در فی

لنگش ،استراحع بیش از حالع معرول ،لیسیدن یا گاز گرفتط

حرکاا فیزیکی اسعا در بیراری استئوآرتریع ،غضروفها

مفصل ،گرم و متورم بودن مفصل را نام برد که ایط والئو بهویژه

نازک شده و به تدریب در برخی نواحی از بیط میروند که باوث

بعد از یک دوره استراحع و یا در هوای سرد بیشتر و شدیدتر

میشود استخوانهای زیر غضروفها به هردیگر ساییده شوندا

دیده میشوند ()3ا تشخیص ایط بیراری بهفور معرول از

نهایتأ درد ،التهاب و کاهش حرکع در مفصل به وجود میآید

فریق رادیوگرافی صورا میگیرد ،اما استفاده از رو های

و به مرور زمان مفصل شکل فبیعی خود را از دسع میدهدا

دیگر نیز مانند ت زیه مایع مفصلی و ادرار نیز کرککننده اسعا

هرچنیط استئوفیعها (زوائدی استخوانی که در لبههای مفصل

آمار نشان میدهد که  80انسانها تا سط  65سالگی والئو

رشد میکنند) تشکیل میگردند ،که خود باوث درد و ناراحتی

رادیوگرافی استئوآرتریع را نشان میدهند در حالی که تنها

بیشتر میشوندا در غضروف خونرسانی وجود ندارد ،به هریط

 65از آنها دارای والئو بالینی بیراری هستندا درمانهای

دلیل اکسیژن و مواد میذی از مایع مفصلی تأمیط میگرددا

ان ام شده در حیواناا تا به امروز محدود به استفاده از داروهای

وقتی از یک مفصل استفاده میشود ،در اثر فشار ای اد شده

ضددرد ،داروهای ضد التهاب استروئیدی و غیر استروئیدی،

مایع فشرده شده و مواد دفعی ای اد شده از مفصل خارج می

استراحع مفصلی و در موارد پیشرفته جراحی بوده اسعا اما

شود و وقتی که فشار کاهش مییابد مایع تراو

شده برمی-

هی یک از آنها به بهبودی کامل و ترمیو غضروف کرک

گردد و هرراه خود اکسیژن و مواد میذی را به داخل مفصل

شایانی نکرده اسع ( PRP )1قسرتی از پالسرای سرشار از

میآوردا از ایط رو سالمتی مفصل بستگی به استفاده و کاربرد

پالکعها اسعا پالکعها دارای گرانولهای آلفا هستند که غنی

مفصل دارد ()7 ،6ا هر چند دزیل بروز استئوآرتریع در بیط

از فاکتورهای رشد هستند و میتوانند در ترمیو بافتی بسیار

گونههای مختلب یا افراد مختلب یک گونه مرکط اسع متفاوا

موثر باشندا سادگی تهیه  PRPو منافع ترمیری آن امیدی

باشد ،اما بعضی از اجزا پاتوفیزیولوژی ایط بیراری ثابع و یکسان
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اسع ()8ا از جرله دزیل ای اد استئوآرتریع میتوان به فشار

شده اسع که درمان در هران مرحله اول بیراری ان ام شود

بیش از حد به استخوان زیرغضروفی ،ودم ثباا مفصل (از بیط

که در ایط صورا هنوز درفیع فراهو شدن سلولها و ماتریک

رفتط ثباا مکانیکی) ،سینوویع-کپسولیع ،هیپوکسی،

برای ترمیو وجود داردا در حقیقع ایط تیییراا بیط

شاخص ح و بدن و وراثع اشاره کرد ()10 ،9ا

استئوآرتریع و بیراری دژنراتیو مفصلی گاهی اوقاا گیبکننده

چاقی و سط باز جز ووامل خطر مهو بیراری استئوارتریع در

اسعا در متخصصاا ارتوپدی انسانی اغلب استرسی بهخافر

س سانان محسوب میشودا بیشتر آرتریعها در حیواناا با

جراحی و کاستط ضخامع غضروف مفصلی دیده میشود چرا

وزن باز دیده شده اسعا به نرر میرسد که وزن سنگیط باوث

که در ایط صورا فضای مفصلی کاهش مییابد و در رادیوگرافی

میشود آسیب مکانیکی مفصلی سریعتر اتفا بیافتدا معروز

اسکلروز دیده شده اسعا ایط درحالی اسع که درمانگرهای

در س هایی که لیگامان صلیبی قدامی آنها پاره میشود،

دامکوچک معروز به استئوفیعهای حاشیهای مراجعه می-

مراحل تشکیل استئوفیعها در بیراران چا سریع تر از بیراران

کنندا با قطع لیگامان صلیبی ،اغلب استئوفیعهای شدیدی

زغر صورا میگیردا در بررسیهای ان ام شده در تعدادی از

مرکط اسع تشکیل شود ،اما سط مفصل نسبتا نرمال به نرر

س هایی که درد مزمط ناشی از استئوارتریع داشتند ،مشخص

میرسدا در استئوآرتریع ویژگی مشخص کاهش فضای مفصلی

شد که با کاهش وزن به تنهایی ،درد آنها کاهش یافته اسعا

اسع که در تصویر رادیوگرافی کامال مشخص اسعا در مرحله

هرچنیط استئوآرتریع بهندرا در رادیوگرافی و پاتولوژی در

اول ای اد استئوآرتریع ،تخریب و دژنراسیون به فور معرول

حیواناا نابالد در مقایسه با بالییط دیده میشود ،بهجز در

در سط مفصل و فیبریالسیون سطحی صورا میگیرد و

استئوکندروز

کندروسیعها اغلب به شکل کلنی مشاهده میشودا در مرحله

بالد و بزر

پیشرفته آن ،مرکط اسع تیییراا دژنراتیو هره غضروف

بعضی

از

بیراریهای

مفصلی

مانند

( )Osteochondrosisا بنابرایط در یک س

که دچار پارگی و قطع لیگامان صلیبی شده اسع ،شرو
تشکیل استئوفیعها  7-10روز پ

مفصلی را درگیر کند و کاهش پیشرونده فضای مفصلی اتفا
بیافتدا مر

از قطع لیگامان رک می-

برنامهریزی شده کندروسیعها بهصورا غالب در

دهدا ایط در حالیاسع که ایط زمان در س های جوان با

حالع استئوآرتریع پیشرفته بهخصوا نزدیک به سط

لنگش مزمط ،حدود  2ماه یا بیشتر فول میکشدا با وجود

مفصلی مشاهده میشود ()13ا فیبریالسیون سطحی ،ارتباط و

اینکه چندیط فرضیه برای توضی منشا ایط بیراری ارائه شده

هربستگی با دژنراسیون کالژن نو  2دارد که ایط حالع،

اسع و صرف نرر از ولع اولیه ای اد استئوآرتریع ،هرواره با

فعالیعهای مکانیکی و کاربردی بافع مفصلی را تحع تاثیر قرار

م رووهای از رویدادهای بیوشیریایی بهواسطه سیتوکیطها،

میدهدا در حالع فبیعی فیبریلهای کالژن ،مسئول پایداری

آنزیوهای پروتئولیتیک و دیگر مواد پیش التهابی ،مانند

و ان ام ایط فرایندها هستند و فعالیعهای کششی هو در سط

پروستوگالندیطها ،لوکوتریطها و اکسید نیتریک هرراه می-

مفصل نسبع به ورق مفصل حالع فبیعیتری دارد ()14ا

باشدا ایط واسطهها مسئول فرایندهای پاتولوژیک بیراری،

پروتئوگلیکانها ترکیباا مهری از غضروف مفصلی هستند و

شامل لیز استخوان ،اسکلروز استخوان زیرغضروفی ،تشکیل

در واقع کاهش ایط ترکیباا باوث تخریب غضروف میشودا

استئوفیع ،تخریش غضروف مفصلی و ضخیو شدن کپسول

آگریکان یک پروتئوگلیکان غالب و بزر

اسع و کاهش

مفصلی هستند ()12 ،11ا

مولکولهای آگریکان در بافع غضروفی باوث افزایش فیبریل-

در استئوآرتریع سنتز پروتئیطها و گلیکوآمینوگلیکانها تیییر

های کالژن و القای آنزیو کالژناز و دسترسی آن به ایط فیبریل-

پیدا میکند ،که بسته به ایط که بیراری متوسر تا خفیب باشد

ها میشود ()9ا تخریب شبکه غضروفی در بافع غضروفی باوث

نسبع آن متییر اسعا در موارد شدید بیراری ،فرآیندهای

آسیب به پروتئوگلیکانهای اصلی میل آگریکان میشودا

جبران پذیر نیز با شکسع هرراه اسعا اما با ایط حال توصیه

اهریع ایط موضو از ایط جهع اسع که در ایط حالع زمان
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بسیار زیادی برای شرو متابولیسو دوباره فیبرهای کالژن از

آسیبدیده در س ها وجود دارد ()16 ،15ا

آگریکان نیاز اسعا هرچنیط مشخص شده اسع که

کارآزماییهای شاهددار تصادفی نشان دادهاندکه کاهش وزن

خارج سلولی میل

در حیواناا موجب تخفیب درد و بهبود کارکرد فیزیکی میشود

پروتئوگلیکانها ،کالژن ،فیبرونکتیط ،اینتگریطها و دیگر

و پژوهشهای جدید نیز بهبود ساختران غضروفها و تاثیراا

پروتئیطهایی که برای پایداری هرچه بیشتر قدرا کششی و

میبع آن را بر شاخصهای بیولوژیک غضروف و استخوان نشان

خارج

های غیرمرسوم هرچون بستط آتل و سایر رو -

کندروسیعها میتوانند ماتریک

کاهش فشار نیاز اسع را سنتزکنندا پایداری ماتریک

دادهاندا رو

سلولی در حالع نرمال میتواند مقاومع مکانیکی مناسبی ای اد

های حفادع از مفاصل مرکط اسع تاثیراا اندکی داشته باشند

کند که کلید مهری در جلوگیری از آغاز روند پاتولوژیکی در

ولی در م رو هزینهبر هستند .برخی رو های درمانی

استئوارتریع میباشدا

مرسوم شامل گذاشتط کفی ،لیزر ،تحریک الکتریکی اوصاب از
فریق پوسع ،سونوگرافی ،الکتروتراپی و یا فب سوزنی هستند،

درمان استئوآرتریت

اما شواهد در مورد ایط رو ها و هرچنیط میزان تاثیر آنها در

بهتریط زمان درمان (در صورا تشخیص بهموقع) پیش ازدهور

س سانان اندک اسعا با وجود ایط ،به کاربردن گرما و یب،

والئو بالینی و رادیولوژی اسع ،اما استئوآرتریع بهفور معرول

ساده و بسیار اثربخش اسعا داروهای ضد التهاب غیر-

زمانی تشخیص داده میشود که جراحاا به غضروف مفصلی

استروئیدی اسا

درمان دارویی در استئوآرتریع اسعا

رسیده اسع که در ایط زمان ،درمان چالش برانگیز اسع .در

استامینوفط به دلیل ایرنی و اثربخشی آن ،اولیط داروی ضددرد

مراحل اولیه استئوآرتریع ،درد و سفتی مفاصل بر سایر والیو

خوراکی انتخابی برای استئوآرتریع اسع ،اما ووارض جانبی

غلبه داردا بنابرایط ،درمان باید بر کاهش درد و سفتی و

گسترده داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی ،مصرف فوزنی

هرچنیط حفظ و بهبود درفیعهای کارکردی متررکز باشدا

مدا آنها را با محدودیعهای جدی مواجه میکندا از آن

والوه بر ایط ،پیشگیری از پیشرفع آسیب به مفاصل و بهبود

گذشته ایط داروها بهندرا والئو بیراری را بهفور کامل برفرف

درمانی

می کنند ()17ا استفاده از مسکطهای قویتر ،هرانند

در ایط بیراری برای دامهای کوچک وجود دارد که شامل

مخدرهای ضعیب و یا سایر مسکطهای مخدر تنها هنگامی

درمانهای غیردارویی ،درمانهای دارویی و جراحی اسع ،اما

کاربرد دارد که سایر داروها از جرله داروهای ضد التهاب غیر-

بهتریط درمان برای استئوآرتریع ،پیشگیری اسعا درمانهای

استروئیدی موثر نبوده و یا منع مصرف داشته باشنداگاهی در

اسعا گرما در

س های بیرار از گروهی از داروهای آهسته اثر موثر بر والیو

برفرف کردن و کاهش اسپاسو و درد وضله بسیار مفید و

استئوآرتریع مانند سولفاا گلوکزآمیط ،سولفاا کندرویتیط و

سودمند اسع ،اگرچه در آسیبهای حاد مفصلی ،سرما نسبع

اسید هیالورونیک استفاده میکنند ،اما کارآزماییهای بالینی با

به گرما ترجی داده میشود و شاخصی برای کاهش درد ،تورم

سولفاا گلوکزآمیط به شدا مرد بحث هستند و نگرانیهایی

و ای اد هراتوم اسعا توصیه شده اسع که حیواناا در مرحله

در مورد سوگیری ایط مطالعاا ،ناهرگونی پیامدها و میزان اثر

و کارهای هی ان

آنها برای دامپزشکان وجود داردا اغلب مطالعاا منتشر شده

انگیز مانند استفاده از تردمیل خودداری کنندا شنا بهتریط

نشان میدهند که سولفاا گلوکزآمیط تاثیر میبتی بر درد دارد،

کیفیع زندگی هو از اهداف درازمدا هستندا سه رو

غیر دارویی شامل استراحع ،گرما و ورز

شدید یا متوسر ایط بیراری از ان ام ورز
ورز

برای درمان استئوارتریع مفصل اسع ،زیرا وزن کرتری

اما تاثیری بر ورلکرد س های بیرار ندارد و تاثیر آن بر اصال

بر مفاصل تحریل شده ،چسبندگی کپسول مفصلی را نیز

ساختار مفصلی هو مورد مناقشه اسعا ایطکه تا چه حد

کاهش میدهد ا شواهدی از تاثیر میبع ورز  ،ترریناا منرو،

سولفاا گلوکزآمیط در استئوآرتریع س سانان موثر باشد،

کاهش وزن و سایر رو های برداشتط فشار از روی مفاصل

هنوز مورد تردید اسعا در ایازا متحده ،گلوکزآمیط
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هیدروکلراید در انسانها به فور کامل مورد بررسی قرار گرفته،

موجب تسکیط والئو بیراران شده اسع یا اثراا دراز مدتی نیز

نشده اسعا شواهد کرتر و هرچنان

درمانی دیگری

اما تاثیر میبتی گزار

به هرراه داشتهاسع ()21 ،20ا جراحی رو

مورد مناقشهای نیز در مورد اثربخشی سولفاا کندرویتیط بر

اسع که در حازا بسیار شدید و پیشرفته بیراری ان ام می-

درد و ورلکرد حیواناا ،مشابه انسانها وجود داردا مکرلهای

گیردا تعویض کامل مفاصل لگنی-رانی ،زانو و یا شانه برای

گلوکزآمیط و کندرویتیط در استئوآرتریعهای متوسر تا شدید

حیواناتی که دردهای مزمط و ناتوانی مفصل ولیرغو درمان

هنگامی که به صورا ترکیبی استفاده شود ،میتواند مفید

دارویی دارند ،توصیه میشود ()1ا

باشدا مطالعاا نشان دادهاند ،تزریق داخل مفصلی کورتون کو

کارآیی درمانی پالسمای غنی از پالکت ()PRP

هزینه و موجب بهبود کوتاه مدا ( 4-8هفتهای) در
استئوآرتریعهای شدید زانو در انسان میشود ،در حالیکه

 PRPقسرتی از پالسرا با غلرع بازیی از پالکعها میباشدا

تزریق اسید هیالورونیک گرانتر بوده ،اما موجب بهبودی

پالکعها میتوانند در ترمیو بافتی بسیار متثر باشندا استفاده

فوزنی مدا والیو میشود ()19 ،18ا

از PRPرو

در سال های اخیر بیشتر درمانهای دارویی برای انسان و

مفاصل ،پارگی لیگامانها ،پارگی مینیسکهای زانو و آسیب-

حیواناا در دستر

درمانی نوینی اسع که تاثیراتی در درمان آرتروز

های ناشی از ان ام حرکاا ورزشی بههرراه داشتهاسعا

بوده ،اما بحث مهو و هشداردهنده ایط

اسع که باید یادآور شد که ورلکرد دارویی در گونههای مختلب

PRPیک فرآورده خونی به معنای پالسرای غنی ازپالکع خود

متفاوا اسعا داروهایی که از نرر کوخطر و موثر بودن در

بیراراسع که فی فرآیند جداسازی بهدنبال خونگیری هرانند

انسانها ثبع شده اسع ،صرفا در س ها ،اسبها و گربهها کو-

آنچه در آزمایشاا چکا ان ام میشود ،از بیرار بهدسع می-

خطر نیستند ،بهفوری که امکان دارد در صورا استفاده از ایط

آیدا فکر استفاده ازایط رو

از آنجا بهوجود آمد که در آسیب-

داروها والئو استفراغ ،اسهال ،خون در مدفو  ،کوخونی ،ادم،

های واردشده به بدن انسان حضور خودبهخودی پالکعها و

کاهش اشتها ،درد شکری و سپتیسری در اثر پرفوراسیون ،یا

ترش پروتئیطها و فاکتورهای رشد باوث بهبود آسیبهای

مشکالا کلیوی مشاهده شود ،که میبایسع بالفاصله درمان

واردشده میشود ،هرانند آنچه باوث جو خوردن استخوان-

متوقب گرددا شواهدی دال بر تاثیر میبع حرارادرمانی در

های شکسته شده و یا باوث بهبود زخو و جراحاا سوختگی

کاهش درد و بهبود ورلکرد تحریکاا الکتریکی مفصلی بیراران

میشود ()22ا هو اکنون به پشتوانه مطالعاا فراوانی که ان ام

هایی که اخیرا در درمان ایط وارضه

در رشته ارتوپدی

وجود داردا یکی از رو

شده ت ارب جدیدی ازکاربرد ایط رو

در س سانان استفاده شده ،تابش لیزر کوتوان اسع .در برخی

درجهع رفع مشکالا و درمان بیراریهای اسکلتی ،وضالنی و

از مطالعاا نشان داده شده که تابش لیزر کو توان موجب

مفاصل کسب شده اسع .از مزایای استفاده ازایط رو

افزایش سنتز کالژن ،افزایش پروتئیطهای سلولی و افزایش

از بی وارضه بودن کامل ایط رو  ،زمان کوتاه دوره نقاهع،

سنتز ( DNA )Deoxyribonucleic Acidشده اسع و

هزینه درمانی مناسب و ان ام آن در مطب و بدون نیاز به اتا

هرچنیط مشخص شده تابش لیزر کو توان در س ها موجب

ورل و جراحی نام بردا تابحال تحقیقاا مختلفی در استفاده از

تسکیط درد ،بهبود التهاب و تسریع ترمیو بافع آسیبدیده

 PRPدر سروع بخشیدن به ترمیو بافعهایی هرانند تاندون

میشودا اگرچه بسیاری از مطالعاا اثراا ضد درد تابش لیزر

و لیگامنع ان ام گرفته ولی تابهحال در مورد نقش آن در ترمیو

کردهاند،

استئوآرتریع س سانان مطالعاا اندکی ان ام شده اسع (3

برخی مطالعاا نیز نتوانستهاند چنیط اثری را نشان دهندا با

)24 ،23 ،4،ا مطالعاا نشان می دهند که  PRPمیتواند

وجود ارزیابیهای ان ام شده ،مشخص نیسع که اثراا مشاهده

التهاب ،خونریزی بعد از ورل ،وفونع ،استئوژنز ،ترمیو زخو و

شده تا چه مدا وجود دارد و آیا تنها در زمان لیزر درمانی

بافع نرم را تحع تاثیر قرار دهدا والوه بر هروستاز موضعی ،در

کو توان در بیراریهای اسکلتی وضالنی را گزار

69

میتوان

التیام ،دوره  ،8شراره 1400 ،65-73 :1

Eltiam, 8 (1): 65-73, 2021

صدماا وروقی بدلیل داشتط فاکتورهای رشد و سیتوکیط

اسعا در مطالعهای بر روی هشع س

سبب ترمیو بافع نرم میشودا اگرچه ثابع سازی مکانیکی یکی

کشکک که بهصورا ت ربی ای اد شده بود ،استفاده از لخته

از اساسیتریط رو های قابل استفاده در جراحی های ارتوپدی

فیبرینی غنی از پالکع ( )PRFCسبب افزایش ترمیو نشد

و مفاصل اسع ،ولی اخیرا نقش  PRPدر ترمیو تاندون،

با آسیب

لیگامان و استئوآرتریع میبع گزار

دارای آسیب تاندون

()28ا با ایط حال ،در مطالعهای دیگر بر روی  12س

شده اسعا آلسوسو و

های حاد غضروف مفصلی زانو اثر دو نو محصول متفاوا از

هرکاران در سال  2009بیولوژی  PRPو تأثیر آن در جراحی-

پالکع تیلیظ شده (Leukocyte- and ( L-PRP

ه ای ارتوپدی را بصورا جامع مرور نرودند تا دزیل مناسبی

 )Platelet-Rich Plasmaو Leukocyte- ( L-PRF

برای استفاده از ایط تکنولوژی پیدا کنند ()25ا لوپزویدریرو و

 ))and Platelet-Rich Fibrinبررسی و بیان شد ،هر دو

هرکاران در سال  2010در آرتروسکوپی و درمان بیراریهای

محصول میتوانند برای بهبود موثر نقص غضروف مفصلی زانو

ورزشی از  PRPاستفاده نرودند و نتی ه گرفتند که استفاده

استفاده شوند ()29ا هرچنیط بیان شد که ووامل مهری،

از  PRPراههای جدیدی برای درمان آسیبهای ورزشی

مقایسه نتایب در بیط مطالعاا را دشوار میکندا درمان مفصلی

گشوده اسع و به جراحان ارتوپدی و پزشکان کرک شایانی

با  PRPبخصوا در ارزیابی اثربخشی آن در بیط رو های

نروده اسع ()23ا بهخصوا که  PRPاز سلولهای خودی

درمانی با استفاده از ابزارهای ارزیابی وینی و قابل اوتراد ،نیاز

اسع و میتوان خیلی ساده آن را تهیه نرود و محدوده ایرنی

به تحقیقاا بیشتری داردا در یک مطالعه بالینی کنترل شده

وسیعی داردا در سال  2009اسریع و هرکاران از  PRPدر

کور ،از س های مبتال به استئوآرتریع آرنب ،تزریق داخل

درمان ترمیری استخوان و زخو استفاده کردند و مشاهده

مفصلی با یک محصول مربوط به  ،PRPبه نام پالسرا با

نرودند که ایط شیوه درمانی ،سالو ،ایرط و قابل تکرار اسع و

موقعیع اتولو

(Autologous Conditioned Plasma

توانسته مراحل فبیعی ترمیو استخوان و زخو را تسریع نراید

( ،))ACPبهبود مشابهی با تزریق داخل مفصلی

()26ا صیدی و دهقانی در سال  1396از پی ار پی در درمان

کورتیکواستروئید و اسید هیالورونیک را بههرراه داشع ()30ا

استئوآرتریع ت ربی در خوکچه هندی استفاده نروده و بیان

مطالعاا بالینی کنترل شده آیندهنگر بیشتری جهع فهریدن

نرودند که مطالعه رادیوگرافی در هفتههای مختلب ،کاهش

نقش  PRPدر درمان آسیبهای ارتوپدی س سانان و سایر

شدید و درمان موفقیعآمیز در گروه درمان که ترزیق داخل

بیراریها نیاز اسعا بهفور خالصه ،بهنرر میرسد PRP ،در

مفصلی بعد از  8هفته از جراحی دریافع کرده بودند نسبع به

درمان برخی از شرایر ارتوپدی ایرط و بالقوه مفید باشدا داده-

گروه کنترل که درمانی دریافع نکرده بودند ،وجود دارد و در

های آزمایشگاهی و نتایب بالینی در سایر گونهها دلگرم کننده

بررسیهای هیستوپاتولوژی نیز بیط دو گروه نشان دادند که

اسعا با ایط حال ،تیییراا قابل توجه در آماده سازی  PRPو

 PRPدر گروه درمان ترمیو غضروف مفصلی را با کیفیع

کربود نتایب سازگار ،ارزیابی کاربرد  PRPرا دشوار میسازدا

مناسب ان ام داده اسع و غضروف دارای جرعیع سلولی زنده

غلرع ایدهآل پالکعها و گلبولهای ناشناخته اسع و احتراز

و سط غضروف مفصلی صافتر و توزیع سلولی مناسبی نسبع

به نو و مزمط بودن آسیب بستگی داردا هرچنیط اثراا درمانی

به گروه کنترل بوده اسعا در نتی ه بیان شد که پالسرای غنی

در دورههای زمانی فوزنی مدا نیاز به تحقیقاا بیشتری داردا

از پالکع در درمان استئوارتریع ای اد شده در خوگچههای

باید توجه داشع که پیگیری درمان بهمدا  6ماه میتواند به

هندی بهصورا معنیداری موثر بوده اسع ()27ا

ونوان حداقل استاندارد برای آزمایش نتی ه یک درمان پزشکی

اکیر مقازا گزار

شده در دامپزشکی در مورد  PRPشامل

یا جراحی در نرر گرفته شودا

استفاده از آن در اسب اسع و شواهد موجود در س سانان کو
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The role of platelet-rich plasma in treatment of the canine osteoarthritis
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Osteoarthritis (OA) is a degenerative joint disease accompanied by a progressive reduction of
extracellular matrix in joint cartilage and bone, and loss of joint function. This disease has been
reported in various animal species, such as Canidae. During the years, various therapeutic
techniques have been used for treating the OA. The purpose of this article is to investigate the role
of platelet-rich plasma (PRP) in treatment of the canine osteoarthritis. PRP is concentrated platelets,
derived from the plasma portion of animal’s own blood, that can be injected in the site of injury, or
it can be made into a platelet-rich fibrin clot (PRFC) to use as a scaffold and a source of releasing the
growth factors. These growth factors reduce the expression of inflammatory cytokines and also
provoke the cellular proliferation and differentiation. The use of PRP in veterinary medicine in the
treatment of tendon / ligament injuries and osteoarthritis has been reported to be mostly related to
horse and there is little evidence of the use of PRP in dogs and conflicting results have been reported
in its use. Therefore, there is a need for more studies in this field. In summary, PRP appears to be
safe and potentially useful in treating a number of orthopedic conditions. In vitro data and clinical
results in other species are encouraging. Therefore, although it is not easy to predict the clinical use
of PRP in canine osteoarthritis based on the available evidences, it can be promising.
Keywords: PRP, Orthopedic, Dog
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