
STRESZCZENIE 

 

Wstęp: 

Zespół zmian przeciążeniowych powszechnie nazywany „łokciem tenisisty” objawia się 

bólem w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej, osłabieniem siły mięśni 

przedramienia zwłaszcza podczas ruchów wykonywanych z grzbietowo zgiętym 

nadgarstkiem. Dolegliwości bólowe związane z entezopatiami okolicy łokcia dotyczą 

zarówno kobiet jak i mężczyzn, najczęściej w wieku 40-50 lat w dominującej kończynie 

górnej. Standardowe postępowanie lecznicze oparte jest na unieruchomieniu, zabiegach z 

zakresu fizykoterapii, mobilizacjach  

i leczeniu operacyjnym. 

Sposobem postępowania leczniczego w chorobach ścięgien i ich przyczepów, który został 

przed 10 laty zaproponowany przez Mishra jest miejscowe podawanie autogennych 

czynników wzrostu. Historia klinicznego zastosowania koncentratów płytkowych w postaci 

miejscowych wstrzyknięć rozpoczęła się w 1986 r. Liczne pozycje piśmiennictwa opisują 

różne aspekty stosowania preparatów trombocytarnych, które są nośnikami całej gamy 

substancji chemicznych z rodziny czynników wzrostu. Najczęściej cytowane prace pochodzą 

z pierwszej dekady XXI wieku. W 2010 r. zespół lekarzy holenderskich pod kierunkiem de 

Vos w oparciu  

o prospektywne badania eksperymentalne i kliniczne przedstawił możliwości stosowania tej 

formy postępowania w tendinopatiach. 

Iniekcje  L-PRP cieszą się rosnącą popularnością w leczeniu dolegliwości tkanek miękkich na 

podłożu zmian o charakterze zwyrodnieniowym lub w następstwie doznanych urazów. L-PRP 

jest autologiczną frakcją krwi bogatą w płytki krwi i związane z nimi czynniki wzrostu. Po 

podaniu w miejsce uszkodzonego mięśnia, ścięgna lub więzadła stymulują i wspomagają 

naturalny proces gojenia. 

Ze względu na autologiczne pochodzenie niemal nie obserwuje się skutków ubocznych lub 

niepożądanych takiej terapii. L-PRP stymuluje proces gojenia wspomagając regenerację 

kolagenu  i uporządkowaną angiogenezę, które dokonują się po uwolnieniu zwiększonych  

w koncentracie stężeń czynników wzrostu zmagazynowanych  w granulacie alfa płytek krwi. 



 

Cel pracy: 

Praca ma na celu ocenę porównawczą skuteczności leczenia entezopatii nadkłykcia 

bocznego kości ramiennej przy jednokrotnym, dwukrotnym oraz trzykrotnym wstrzyknięciu  

L-PRP do chorobowo zmienionego miejsca. 

Materiał i metody: 

Badanie wykonano na grupie 90 pacjentów - średnia wieku wynosiła 48,2 roku. 

Badanych podzielono losowo na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowiło 30 osób 

zakwalifikowanych do jednokrotnego zabiegu podania czynników wzrostu, drugą grupę 30 

osób, które ostrzyknięto dwukrotnie i trzecią, także 30 osobową grupę, w której wszystkich 

chorych ostrzyknięto trzykrotnie. Pośród badanych 38 chorych wykonywało pracę umysłową, 

a 52 było pracownikami fizycznymi. Pierwsze objawy pojawiły się średnio 8 miesięcy przed 

rozpoczęciem leczenia osoczem bogatopłytkowym. Wszyscy badani przed ostrzyknięciem L-

PRP podejmowali próby leczenia innymi sposobami. Najczęściej były to zabiegi 

fizykoterapeutyczne  

i kinezyterapeutyczne. Przyjmowali także leki przeciwbólowe. U części z nich podawane były 

miejscowo preparaty sterydowe. 

Badanie kliniczne u wszystkich ocenianych poprzedzone było dokładnym wywiadem 

chorobowym. W celu potwierdzenia wstępnej diagnozy klinicznej wykonywano USG (w skali 

szarości oraz w opcjach dopplerowskich). Pacjentom zakwalifikowanym do ostrzyknięcia 

wyjaśniono zasady terapii, rehabilitacji i wielokrotnej, regularnej kontrolnej oceny klinicznej.  

L-PRP przygotowano metodą Curasan, która pozwala na uzyskanie 2,5-3 ml osocza 

bogatopłytkowego wzbogaconego w leukocyty. Po przygotowaniu pola interwencji 

dokonywano ostrzyknięcia chorobowo zmienionego miejsca pod kontrolą jałowo 

zabezpieczonej sondy USG. 

Pierwsze badanie odbywało się przed ostrzyknięciem, kolejne po upływie 6 tygodni oraz 

3,6,9,12 i 24 miesięcy po ostrzyknięciu. Podczas wizyt kontrolnych oceniano czynność stawu 

łokciowego oraz subiektywne natężenie bólu. W tym celu wykorzystano skale: Quick-Dash, 

Elbow Mayo  

i VAS. 



 

 

Wyniki: 

W grupie 1 średni wynik przed zastosowaną terapią w skali Quick-Dash osiągnął 79,50 

pkt, a w skali Elbow Mayo 54,50 pkt. W 2 grupie w skali Quick-Dash średni wynik wynosił 

77,07 pkt, natomiast w skali Elbow Mayo 54,67 pkt. W 3 grupie wartości te wyniosły 

odpowiednio:  

w skali Quick-Dash 77,03 pkt i w skali Elbow Mayo 54,83 pkt. Ostatnie badanie kontrolne 

zostało wykonane po 24 miesiącach. W grupie 1 średni wynik skali Quick- Dash to 24,87 pkt,  

a skali Elbow Mayo to 85,50 pkt. W grupie 2 w skali Quick-Dash średni wynik wyniósł 19,33 

pkt, natomiast w skali Elbow Mayo 92,37 pkt. W 3 grupie średni wynik skali Quick- Dash to 

6,63 pkt, natomiast skali Elbow Mayo 96,67 pkt. Średnia wartość skali VAS w trakcie testu 

oporowego dla ECRB przed ostrzyknięciem wynosiła 7,37 – w 1 grupie, 7,63 – w 2 grupie i 

7,87 w grupie 3. W trakcie wizyty kontrolnej wyniki te kształtowały się następująco: 1,57 w 

grupie 1. W grupie 2 wynosiły 1,00 i w grupie 3 – 0,17. Średnia wartość testu oporowego 

EDC przed terapią wynosiła: w grupie 1: – 6,57, w 2 grupie – 6,83 i w grupie 3 – 6,77. Po 24 

miesiącach wynik  te kształtowały się następująco: 1,17 – w grupie 1, w grupie 2 – 0,73 a w 

grupie 3 – 0,00. 

Wnioski: 

Badania wykazały zmniejszenie dolegliwości bólowych i polepszenie funkcji stawu we 

wszystkich 3  grupach. Wartości punktowe uzyskane w kwestionariuszu Elbow Mayo 

świadczą  

o znacznej ogólnej poprawie funkcjonalnej badanych. Najlepsze wyniki czynnościowe 

badanej populacji chorych uzyskano w grupie poddanej trzykrotnemu ostrzyknięciu. Liczby 

punktów uzyskanych w subiektywnych skalach oceny Quick-Dash oraz VAS świadczą o 

dobrej ocenie tego sposobu leczenia, przez pacjentów. Największe złagodzenie/zniesienie 

dolegliwości bólowych zaobserwowano w grupie, która otrzymała 3 iniekcje z czynnikami 

wzrostu. 

 

 



 

 

 


