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Osocze bogatopłytkowe (PRP) było znane i stosowane jako autohemoterapia od 
epoki zwanej epoką transplantologii  genialnego profesora Wladimira Filatowa 
pierwszego transplantologa , autora przeszczepu tkanek autologicznych, błony 
owodniowej.

Wiele prac poświęconych zamknieciu otworów plamki żółtej świadczy o dalszej 
aktualności problemu.



Do tej pory próby zamknięcia otworów plamki żółtej polegały między innymi 
najczęściej na:
• zastosowaniu samego osocza lub osocza z krwinkami,
• z użyciem sztucznych barwników,
• endotamponady gazem, 
• metody  odwróconego płatka ,
Bliznowacenie, toksyczne działanie barwników nie poprawiało funkcjonalnych wyników.
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Kontynuując badania nad selekcją osocza bogatopłytkowego poniższa praca 
przedstawia szczegóły operacyjnego leczenia w/w/ metoda i różnice mające ogromny 
wpływ na do tych czasowe  wyniki pooperacyjne. 

Interesujące badania nad PRP przedstawiono  i opublikowano w ostatniej publikacji 
na ten temat:
Orthop J Sports Med. 2017 Jan; 5(1): 2325967116675272. 
Published online 2017 Jan 3.
PMIDAnalysis of Platelet-Rich Plasma Extraction.



Okazało się że:

Badanie to ujawniło zmienność składników krwi, w tym 
płytek krwi, czerwonych krwinek, leukocytów, pH i glukozy 
w ekstrakcjach PRP. Wysokie stężenia komórek są ważne, 
ponieważ liczba białych krwinek w próbkach PRP była często 
ignorowana, uważana za nieistotną. Jest możliwe, że białe 
krwinki mogą dawać pacjentowi korzyść polegającą na 
zmniejszeniu ryzyka zakażenia lub modulacji odpowiedzi 
zapalnej. Może to być ważne w sytuacjach klinicznych, w 
których pacjent jest bardziej narażony, podczas w/w 
operacji.



Z tych badań inni wykazali, że białe krwinki wydają się mieć szkodliwy 
wpływ na tkankę , powodując zwiększenie stanu zapalnego i dalsze blizny! Te 
negatywne skutki są głównie spowodowane przez granulocyty obojętnochłonne 
i obejmują uwalnianie wolnych od tlenu rodników, cytokin katabolicznych, 
metaloproteinaz macierzy (MMP) i interleukiny B, które rozkładają tkankę
 Brak standaryzacji preparatu PRP do użytku klinicznego przyczynił się 
przynajmniej częściowo do różnej skuteczności klinicznej w stosowaniu PRP.

Wysokie stężenia komórek są ważne, ponieważ liczba białych krwinek w 
próbkach PRP była często ignorowana, uważana za nieistotną. W przypadku 
zamknięcia otworu plamki ten fakt powodował trwałe zakorkowanie 
trombocytami ( zamknięcie anatomiczne fibryną) , bez poprawy funkcjonalnych 
wyników.



PRP

 WBC 8.73 ± 3.75 8.9 (4.9-12.4)

 Neutrophils 5.5 ± 2.91 5.3 (2.7-8.5)

 Lymphocytes 2.37 ± 0.85 2.4 (1.5-3.2)

 Monocytes 0.6 ± 0.173 0.5 (0.5-0.8)

ACP

 WBC 1.3 ± 0.781 1.7 (0.4-1.8)

 Neutrophils 0.4 ± 0.265 0.5 (0.1-0.6)

 Lymphocytes 0.7 ± 0.436 0.9 (0.2-1.0)

 Monocytes 0.167 ± 0.115 0.1 (0.1-0.3)
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Mechanizm zamknięcia  otworów plami podczas korzystania z osocza 
bogatopłytkowego

Байбородов Я.В.  



Koncepcja  anatomicznej rekonstrukcji 

plamki:

-Usunięcie ILM bez barwienia.

-Mało toksyczne zielone światło.

-Niski poziom foto energii  światła.

- Minimalna średnica obrzeża usunięcia 

błony.

- Całkowita zbieżność krawędzi szczeliny.

- Śródoperacyjna kontrola OCT.

Vis = 0.2, 
диаметр = 632 мкм 

Vis = 1.0, 
через 6 месяцев 

Otwory idiopatyczne
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Mechanizm zamknięcia przy starej metodzie PRP

1. Penetracja PRP w odrebie otworu plamki żółtej.
2. Aktywacja płytek krwi i przyleganie PRP do krawędzi otworu.
3. Reakcja przjścia monomeru fibryny w polimer fibryny
w ciągu 5 minut, co prowadzi do utworzenia filmu fibrynowego, rozłożonego na 
cały obszar zastosowania PRP.
4. Tymczasowa blokada wycieku płynu śródgałkowego do pęknięcia plamki - do 
6 godzin.
5. Stabilizacja błony fibrynowej przez wymuszoną pozycję pacjenta „twarzą w 
dół” w ciągu dnia.  





„Strefa reparacji ” z PRP



Patent technologiczny

1. Usunięcie ILM bez barwników
2.Całkowite zamknięcie krawędzi szczeliny - zapobieganie 
przedostaniu się płytek krwi z ACP do szczeliny.
3,System podwójnej strzykawki – klepsydry „Arthrex ACP® 
4.Aplikacja autologicznego skondycjonowanwgo osocza (ACP) 
(bez cytrynianu i bez białych krwinek) - tylko dla filmu 
fibrynowego
5.Tworzenie stabilnego filmu fibrynowego
6.Ocena przyczepności błony fibrynowej za pomocą kontroli 
IOCT
7.Podejmowanie decyzji w sprawie tamponady.



        Wyniki leczenia:

Otwory plamki o średnicy do 600 mikronów zamknięto w 100% 

przypadków. 

U 18 z 20 pacjentów (90%) pęknięcia plamki żółtej o średnicy 

ponad 600 mikronów zamknęły się w jednym etapie operacji, bez 

użycia tamponady i bez ułożenia twarzą w dół.



0,02 0,1

Wyniki





Brak

„Strefy naprawy” za pomocą

zbliżenie krawędzi  otworu plamki żółtej

z

filmem fibrynowym.



Złoty standard

Wykrywanie filmu fibrynowego za pomocą kontroli IOCT przy 

zastosowaniu frakcji PRP, następnie przejście do indukcji filmu przy pomocy 

frakcji ACP, a następnie badanie stabilności filmu fibrynowego, pozwoliło 

odrzucić wszystkie rodzaje tamponady i pozycję twarzą w dół przy 

średnicach pęknięcia plamki do 400 mikronów w okresie pooperacyjnym.

Możliwość całkowitego odrzucenia tamponady powietrznej jest badana przy 

użyciu indukowanej przez ACP błony fibrynowej o średnicy otworu większej 

niż 400 mikronów w trakcie badań.



Cel został osiągnięty - uzyskano stabilność filmu

Film  jest stabilny – 5-ta doba po operacji.

Detailed Report
SPECTRALIS® Tracking Laser Tomography

Patient: Shimko, A.A. DOB: 24.авг.1956 Sex: M OSPatient ID: --- Exam.: 21.ноя.2018
Diagnosis: --- Comment: ---

Software Version: 6.9.5 www.HeidelbergEngineering.com Detailed Report

Notes:

Date: 21.11.2018 Signature:
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SPECTRALIS® Tracking Laser Tomography

Patient: Shimko, A.A. DOB: 24.авг.1956 Sex: M OSPatient ID: --- Exam.: 08.фев.2019
Diagnosis: --- Comment: ---

Software Version: 6.9.5 www.HeidelbergEngineering.com Thickness Map Single Exam Report

Notes:
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Ważnym odkryciem w przedstawionym badaniu jest to, że liczba białych krwinek 
w PRP jest znacznie bardziej skoncentrowana niż wcześniej sądzono. Zestaw ACP był 
jedynym w serii  opublikowanych badań, który zmniejszył liczbę białych krwinek około 
9-krotnie!Te negatywne skutki są w dużej mierze spowodowane przez granulocyty 
obojętnochłonne i obejmowali uwalnianie wolnych od tlenu rodników, cytokin 
katabolicznych, metaloproteinaz macierzy (MMP) i interleukiny B, które rozkładają 
tkankę. 



Wnioski: 

1.Minimalna ilość fibryny  zawarta w ACP pozwala na trwały efekt zasklepienia otworu.
2. Zastosowanie  tylko masy zawierającej osocze pozwała osiągnąć poprawę 
funkcjonalnych wyników po operacji bez trwałego zasklepienia otworu ( zawiera 
elektrolity bez fibryny) .
3.  PRP pozwała na trwałe zasklepienie zmian ,  ale trwała blizna i reakcji zapalna 
( odpowiedzialne leukocyty) składająca się z błon komórkowych uniemożliwia wynik 
funkcjonalnej poprawy ostrości wzroku. w podobny sposób  działa metoda 
„ odpreparowanego płatka „.
4.Zastosowanie technologii ACP pozwoliło uzyskać bardzo trwały efekt zamknięcia z  
wysokim funkcjonalnym wynikiem po operacyjnej ostrości wzroku już następnego dnia.





Zapraszamy do wzięcia uczestnictwa wszystkich chętnych
w Baltic Retina Forum.  
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