
 
Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη  

Αποτελεί επίσης εύρημα  ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο 
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Σύμφωνα με συστηματική 

ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας (5 μελέτες/ 

377 ασθενείς), η ενδοαρθρική 

έγχυση συνδυασμού 

platelet-rich plasma 

(PRP) και hyaluronic acid 

(HA) σε ασθενείς με 

συμπτωματική ΟΑ γόνατος 

σχετίζεται με μεγαλύτερη 

βελτίωση σε παραμέτρους 

όπως ο πόνος και η 

λειτουργικότητα, σε σχέση με 

την ενδοαρθρική έγχυση ΗΑ 

μόνο 

 

  

Πιο συγκεκριμένα, σε ασθενείς που έλαβαν ενδοαρθρικά συνδυασμό 

PRP & HA, και σε σχέση με ΗΑ μονοθεραπεία, φάνηκε μεγαλύτερη 

βελτίωση σε παραμέτρους όπως: 

• η κλίμακα πόνου (VAS Visual Analog Scale), τόσο στην εκτίμηση 

τους 3 μήνες (διαφορά :Standardized mean difference (SMD): 

1.13; 95% confidence interval (CI): 0.56-1.70; I2: 56.7%; P< 0.001) 

όσο και τους 6 μήνες (SMD: 1.08; 95% CI: 0.54-1.62; I2: 67.9%; 

P< 0.001) ή τους 12μήνες (SMD: 1.13; 95%CI: 0.74-1.52; I2: 0.0%; 

P< 0.001) 

• η φυσική λειτουργικότητα (Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) SMD: 0.91; 95%CI: 

0.65-1.17; I2: 0.0%; P< 0.001) και  

• η δυσκαμψία (WOMAC stiffness (SMD: 1.09; 95%CI: 0.80-1.38; 

I2: 0.0%; P< 0.001) 

 

ΣΧΟΛΙΑ  

• σύμφωνα με προηγούμενη μετανάλυση, δεν φάνηκαν διαφορές στην 

ασφάλεια μεταξύ των 2 στρατηγικών (1)  

• καμία από τις 2 στρατηγικές ΔΕΝ υποστηρίζεται από τις 

τελευταίες συστάσεις για την αντιμετώπιση της ΟΑ (ACR)  (2) 
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