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Medycyna Regeneracyjna 

 

Leczenie schorzeń ortopedycznych  

osoczem bogatopłytkowym PRP 
 

 

Od niedługiego czasu w wielu placówkach leczniczo–weteranaryjnych 

istnieje możliwość skorzystania z najnowocześniejszej metody leczenia scho-

rzeń ortopedycznych – terapii osoczem bogatopłytkowym. W chwili obecnej 

jest to najskuteczniejsza metoda regeneracji uszkodzonych tkanek miękkich – 

dzięki zawartym w osoczu czynnikom wzrostu intensywnie przyspiesza ona 

gojenie się ran, stymuluje odbudowę mięśni, ścięgien oraz stawów.  

 

 

Czym jest osocze bogatopłytkowe? 

Osocze bogatopłytkowe, w literaturze fachowej określane również jako PRP 

(ang. Platelet Rich Plasma) jest spreparowanym z krwi konia koncentratem 

płytek krwi w małej ilości osocza. Preparat ten zawiera różnego rodzaju 

cytokiny, czyli tzw. czynniki wzrostu – PDGF, TGF, VEGF, EGF, oraz białka 

odpowiedzialne za adhezję komórkową – fibronektynę, fibrynę i vitronektynę. 

Stężone składniki wzrostu zawarte w preparacie mają właściwości 

stymulujące procesy naprawy tkanek – bardzo silnie pobudzają regenerację 

uszkodzonych ścięgien, mięśni, więzadeł, chrząstki, czy kości. Dzięki tym 

niezwykłym właściwościom preparaty PRP są z powodzeniem wykorzystywane 

zwłaszcza w terapii dostawowej oraz dościęgnowej.  
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Zalety terapii PRP 

 krótki czas trwania zabiegu – podanie preparatu za pomocą zastrzyku, 

w zależności od stanu konia (zaleca się zwykle 1-3 zabiegów), 

 dzięki aplikacji metodą iniekcji terapia jest mało inwazyjna, rzadkie 

powikłania, 

 skuteczność nieporównywalnie wyższa w stosunku do konwencjo-

nalnych zastrzyków – ok. 90%, 

 bezpieczeństwo terapii – brak reakcji alergicznych, zakażeń itp., 

 mała bolesność zabiegu w porównaniu z zabiegami konwencjo-

nalnymi, 

 krótki okres rekonwalescencji po zabiegu. 

  

Wskazania 

 urazy ścięgien i więzadeł – jednokrotne podanie, 

 uszkodzenia i degeneracja chrząstki stawowej – trzykrotne wstrzyknięcie 

koncentratu w odstępach 2 tygodniowych, 

 zwyrodnienia kości i stawów, 

 złamania kości- podawanie PRP bezpośrednio do szczeliny złamania, 

 

oraz jako terapia wspomagająca leczenie: 

 ubytków chrząstki stawowej: pourazowych i zwyrodnieniowych, 

 cyst, torbieli kostnych, 

 naprawach chrząstki stawowej, 

 zaburzeń zrostu kostnego, 

 trudno gojących się ran, owrzodzeń. 

 

Bezpieczeństwo terapii PRP i przeciwwskazania 

Dzięki wykorzystaniu preparatu sporządzonego z krwi własnej pacjenta można 

uniknąć powikłań typowych dla terapii wykorzystujących preparaty “obce”  
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dla organizmu – reakcji alergicznych oraz zakażeń. Zabieg ostrzykiwania jest 

każdorazowo wykonywany przez doświadczonego specjalistę w zakresie 

hipiatrii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu USG, w celu zapewnienia 

maksymalnej skuteczności przy jednoczesnym maksimum bezpieczeństwa.  

 

Istnieją następujące przeciwwskazania do wykonania terapii osoczem PRP: 

 zespół wątrobowo-nerkowy, 

 ostre zakażenie wirusowe, 

 choroby naczyń, 

 choroby krwi. 

 

Należy pamiętać, że o kwalifikacji do terapii osoczem bogatopłytkowym 

zawsze decyduje lekarz weterynarii po szczegółowym badaniu lekarskim. 

  

Przebieg terapii PRP 

 kwalifikacja do terapii przez lekarza weterynarii (wizyta ortopedyczna z 

badaniem, diagnostyką laboratoryjną i obrazową), 

 pobranie pełnej krwi żylnej pacjenta w celu przygotowania preparatu 

PRP (ilość pobranej krwi zależy od rodzaju schorzenia oraz jego zaawan-

sowania), 

 przygotowanie preparatu PRP – wirowanie krwi odpowiedniej wirówce 

(około 15 minut), 

 aspiracja do strzykawki frakcji osocza bogatopłytkowego zawiera-

jącego czynniki wzrostu, 

 iniekcja koncentratu bogatopłytkowego w warunkach aseptycznych, 

pod kontrolą USG w znieczuleniu miejscowym i ogólnym, 

 aplikacja opatrunku. 
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Postępowanie przed i po terapii PRP 

 wyrażenie zgody przez właściciela konia na przeprowadzenie zabiegu, 

 3 dni przed zabiegiem: odstawienie niesteroidowych leków przeciw-

zapalne (NSAID), 

 zabieg podania preparatu trwa około 30-40 minut, 

 wymagane jest opatrywanie ostrzykniętego miejsca przez okres 7 dni, 

 kilka dni po zabiegu mogą występować miejscowe dolegliwości 

bólowe, 

 konieczne są kontrole ortopedyczne w 7 i 21 dniu po wykonaniu 

zabiegu w celu oceny funkcji kończyny, natężenia dolegliwości bólo-

wych, lub wdrożenia odpowiedniej rehabilitacji ruchowej, 

 po zabiegu podania PRP wskazane jest przeprowadzenie fizykoterapii, 

przyspieszającej proces regeneracji: laseroterapia, magnetoterapia, 

sonoterapia. 

  

Terapia preparatem PRP+ kwas hialuronowy 

Ostatnio dostępna jest również terapia szczególnie dedykowana koniom 

cierpiącym z powodu urazów i schorzeń stawów – terapię preparatem 

osocza PRP i kwasem hialuronowym. Preparat ten, poza właściwościami 

regenerującymi osocza bogatopłytkowego, cechuje się skutecznością w 

łagodzeniu dolegliwości bólowych powiązanych z uszkodzeniami stawów. 

Kwas hialuronowy jest występującą w naturze substancją smarująca i wyście-

łającą zdrowego stawu. W preparacie PRP + kwas hialuronowy wspomaga 

działanie osocza bogatopłytkowego – zwiększa czas działania płytek krwi  

i uwalniania czynników wzrostu do chorych tkanek, z dzięki właściowściom 

lepkosprężystym może wyściełać i amortyzować wnętrze stawu. Kwas hialuro-

nowy pomaga także utrzymać normalną równowagę płynów w stawie i przy-

wrócić jego normalne funkcjonowanie. Preparat PRP + kwas hialuronowy 

podany dostawowo, oprócz działania leczniczego i regeneracyjnego ma  
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działanie przeciwbólowe porównywalne do przeciwbólowej terapii lekowej 

lub zastrzyków kortykosteroidowych, jednak czas jego działania jest dłuższy, 

co pozwala koniom na długotrwałą ulgę i znaczną poprawę stanu zdrowia. 

 

Terapia osoczem bogatopłytkowym PRP dostępna jest w: 

 

Lecznica dla Koni „MORBUS VET”,  

lek. wet. Michał Stachowiak,  

Szczytniki Duchowne 24, 62-214, Gniezno 

  

 


