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 مقدمه:

 حااوی مااادیر  خطر  یمحصول اتولوگ ب کی و دشو یاستفاده م پزشکی بازساختی( در حال حاضر در 1PRPاز پالکت ) یغن یپالسما

 یکاوکک  یتوپالسام یپالکات ااا عطتاا  س   . می باشد( تریکرولیپالکت / م 350،000-150،000) پالسمادر پالکت  از غلظت مشخصی

تاال  ف یخارج سلول کسیماتر یاا نیپروتئ ریکالژن و ساو در مترض عرار گرفتن با  یرگ خون وارهید یدگید بیپس از آس استند که

  رشااد یفاکتورااااو مولکولهااا حاااوی  یتوپالساامیس یگرانااول اااا یپالکاات اااا بازاا  آزاد شاادن محتااوا فتااال شاادن. ماای شااوند

(TGF-β1, PDGF, bFGF, VEGF, EGF, IGF-1)  از باین باردن   تاااد خاون در اناضااض زارو ،     زالوه بر ان این فرآیند جهینت. شودمی

در  PRP یوعتا  نیبناابرا  ؛اسات  PRPیتا یفتال کنناده بض  کیکالژن  یز موثر می باشد.افت نب یو بازساز یی، رگ زایمنی، پاسخ االتهاب

رشاد پاساخ    ی، انتشاار فاکتورااا  قیپس از فتال شدن در محل تزر .آن نمی باشدبه فتال شدن اگزوژن  یازین تزریق می شود بافت نرم

 یسالول  ریا مرحله تکث ز، که نشانه آغاابندی یتجمع م قیمحل تزر در سلول ااکشد.  یروز بول م 3 ضاًیکند که تار یرا آغاز م یالتهابضد

ع گردد و در صورتی کاه  شروتزریق باید افته پس از  12تا  6 یبهضودروند ، یکشد. به بور کل یافته بول م نیکند و این فراینداست 

ترمیم زخام   بهمکمل درمانی روش یک  به زنوان می تواند PRPشده باشد. متوعف یممکن است مرحله بهضودور  نپذیرد این اتفا  ص

 ، اساتئوآرتریت، یورزشا  بیاز آسا  یناشا  یزضاالن - یاساکلت -یزصاض  بیآسا  میترم یزضالن یاسکلتترمیم آسیب و بازسازی پوست، 

  .کمک کند کیو پالست ییضایز ،یجراح ،یدندانپزشک یاا طهیدر ح ویاختالال  دژنرات

 :همراه کد ملیبه  (تینالف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و ال

* PRP (پالکت از غنی پالسمای تزریق و تهیه، خونگیری ) 

PRP (blood sampling, preparation and injection of platelet-rich plasma) *  

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

 سیب اایی آبهضود عیتسر یبراگر روش اای مرسوم درمان اای مکمل در کنار دی( PRPاز پالکت ) یغن اای مضتنی بر پالسمای درمان

حااوی فااکتور    PRP. می باشدو درمان ناباروی  مفصلی، تسکین درد اای دندانپزشکیخم اا و آسیب اای پوستی، ز ،زضالنی اسکلتی

بافات   و تارمیم الژن سنتز کو در نهایت  ییزارگو افزایش   درمیو اپ الیتلی، اپالیاندوتل اای رشدی است که موجب تحریک سلول اای

مای باشاد. مراحال آمااده      PRPو تزریاق   PRPبا توجه به نوع اندیکاسیون شامل مراحل آماده سازی  PRPدرمان مضتنی بر  .شود ینرم م

 زضارتست از: PRPسازی 

 خونگیری از بیمار 

  جداسازیPRP   از خون بیمار 

  تزریقPRP به محل ضایته 
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 ت درمان بیماری:ج( اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جه

 ارزیابی قبل از انجام پروسیجر .1

 :زضارتند از قیعضل از تزر یاست. دستورالتمل اا ییروش سرپا یک از پالکت یغن یپالسما قیتزر

و سه افته  یخوراک دی)دو افته استروئ شود. یخوددارباید  دیکواستروئیکورت یدارواا تزریق مصرفافته عضل از  3تا  2 .1

 شود( قیکه عرار است تزر یمحل در یایتزر دیاستروئ

 .گرم در روز( بالمانع استیلیم 5/7تا  5)نییمزمن با دوز پا یخوراک دیپزشک متالج، مصرف استروئ دیبا صالحد تضصره:

 ای ضوپروفنیا ای نی( مانند آسپرNSAIDs) یدیاستروئ ریغ یضد التهاب یمصرف دارواا تزریق ازافته عضل از  یک .2

 باید خودداری شود. Celebrex آرتروز مانند یدارواا

 ده روز(  کسیافته و پالو کی نیریسپآ) باید متوعف شود. یضد انتااد یداروااتزریق مصرف روز عضل از  .3

 .دبنوش تا یما یادیمادار ز تزریق بایدعضل از  روزفرد بیمار یک  .4

 . شندداشته با اجیضد اضطراب احت یبه دارواا تزریقممکن است عضل از  مارانیاز ب یبرخ .5

 .عطع گردد قیسه روز عضل از تزر نیمکمل زردکوبه و دارک یحاو یمصرف دارواا .6

 .شود یریگ میتصم تیبافت نرم بر حسب وضت ایمفصل  وژنیالتهاب حاد کنترل نشده و اف طیشرا در .7

 ارزیابی حین  انجام پروسیجر .2

  :داده می شودشرح در ادامه  آن یروند آماده ساز کهجهت تزریق یک روش درمانی سرپایی است  PRPآماده سازی 

مخصوص حاوی ضد  الیوو در داخل  انجام شده ماریب یبازو وریداز  21شماره  زیبا استفاده از سوزن با سا گیری خون .1

خون  یجمع آور . نکته اصلی در زمان خونگیری(خون تریل یلیم 50تا  15)به بور متمول جمع آوری می شود انتااد

را تحت  PRP هیتهدر  یمراحل بتد ممکن است ی، نوع ضد انتاادحال نیاست. با ا ی و اماتومبدون ایجاد آسیب زروع

  .دیعرار دا ریتأث

)بضق  دعیاه 7تا  5به مد   g400با دور  دو مرحله ای کی یب ازیمورد ن PRPمورد استفاده و حجم  تیخون برحسب ک .2

سانتریفیوژ بدون استفاده از عابلیت ترمز در سانتریفیوژ باید . برنامه توعف شود یم وژیفیسانتردستورالتمل سازنده کیت( 

 جادیتواند باز  ا یم وژیفیسانتراجرا شود، زیرا استفاده از برنامه توعف با استفاده از ترمز سانتریفیوژ و توعف ناگهانی 

 شود.پالکت  الی استحصبازدا کااش و اای جداسازی پالکتی فاز ییاختالل در جدا

( 22 <)با سرسوزن  تزریق یاا سرنگ اایاکثر پروتکل اا از در زمد پالکت اا،  ریاز فتال شدن غ یریجلوگ یبرا .3

 . شود یاستفاده م PRPمجدد  قیو تزر گیریخون یبرا

 شود. زیتم کننده یبا مواد ضد زفون دهید بیآس ناحیه .4

 .کند یمتزریق  موضع درمانرا به  (تریل یلیم 6تا  3از پالکت )اغلب  یغن یسرنگ، پزشک پالسما کیبا استفاده از  .5

 در تمامی موارد در محل ضایته انجام می شود.  قیتزر .6

 شود. یخوددار دیاستروئ قیاز تزر یآر پ یامزمان با پ .7



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 ارزیابی بعد از انجام پروسیجر .3

 انجام شود. نهیزم نیدر ا یابیاعداما  احت دیواگال است. باشوک وازو PRP قیزارضه پس از تزر نیتر عیشا .1

 از عرار گرفتن فشار بر روی ناحیه درمان شده خودداری کنند.شود که  یم هیتوص مارانیبه ب .2

 قیدرد و تورم بتد از تزر ااشتا در ک دشوبار از کمپرس سرد استفاده  کی اهیدع 20تا  10کند بار در روز به مد   .3

بیمار می تواند از دارواای ضد درد و  در صور  زدم التیام درد و بروز التهاب به صالحدید پزشک مربوبهو کمک کند 

 التهاب استفاه کند.

مفصل آسیب دیده از یک وسیله حمایتی نگهدارنده کردن در مفاصل: برای حفاظت و غیر فتال  PRPدر موارد استفاده  .4

 توصیه می شود از زصا استفاده شد.. می توان استفاده کرد

در غیر روز بتد به کار خود برگردند. یک توانند  یمتموالً م ،سنگین ندارند یجسم با فتالیت که مشاغلبیمارانی  .5

از  خود را یتیبض تیفتالکااش درد و تورم  می توانند در صور   قیروز پس از تزرتمامی بیماران کندین  اینصور 

 . رندیسر بگ

 اده شود.د یو ابالزا  تماس اضطرار یابیاعداما  احت ق،یبتد از تزر یدستورالتمل اا دیبا مارانیبه ب .6

 کنترل عوارض جانبی انجام پروسیجر .4

 زضارتند از: PRPزوارض جانضی ناشی از تزریق 

 تزریق ناحیهدرد در  .1

درد  نیاوعا  ا یدارند. گاا تیشکا قیدرد در محل تزر ایعرار گرفته اند از درد حاد  PRPکه تحت درمان یاز افراد 

برای کااش میزان درد ناشی از تزریق می توان  شود. یساس م، که در زضله و که در استخوان احهیدر ازما  ناح یحت

 از کمپرس سرد و در صور  صالحدید پزشک متالج از دارواای ضد درد استفاده نمود.

 ت در ناحیه تزریقعفون .2

استریل انجام پذیرد. در صور  زدم  کامال و در شرایط یرزایت اصول بهداشتبا تمامی مراحل این روش درمانی باید 

و یا انگام تزریق به بیمار ممکن است در ناحیه تزریق با  PRP ستورالتمل اای بهداشتی انگام تهیهت دعیق درزای

 زفونت مواجه شویم. در این صور  باید پزشک اعداما  الزم در جهت از بین بردن زفونت انجام داد.

 ایجاد واکنش آلرژیک در ناحیه تزریق .3

ش اای آلرژیک نسضت به سرم خود مواجه شود. در این موارد نادر پزشک باید ست فرد با واکنا در موارد نادری ممکن

 حساسیت جهت از بین بردن واکنش اای آلرژیک استفاده نماید. از دارواای ضد

 در ناحیه تزریق  لخته خونایجاد   .4

ین بروز ا در صور ، در صور  برخورد سوزن تزریق وجود دارد احتمال پارگی رگهای خونی PRPدر انگام تزریق 

 حادثه لخته خونی تشکیل می شود.



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 در ناحیه تزریق رنگ پوستتغییر  .5

ن کضودی اما اگر میزا، باشد یتیتواند بض یم نیشود. ا یم دکضو PRP قیتزرناحیه اوعا  رنگ ابراف پوست  یگاا

 باید با پزشک متالج در میان گذاشته شود. گسترده و زمیق باشد فورا

 عداد دفعات مورد نیاز/ فواصل انجام()تد ( تواتر ارائه خدمت 

 بار دیگر عابل تکرار می باشد. 2بار. در صور  زدم پاسخ به درمان تا  یک

 :خدمت مربوطه ارائه  / ( Orderه( افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )

 زشیاختالال  ر ،پوست یجوانساز) جهت درمان پوست و مو یو سوختگ یمیترم ک،یپالست یپزشک فو  تخصص جراح 

 ( کیسکمیا یابتید یزخم پا ،یاسکار سوختگزخم ) ( ومو

 ( کیسکمیا یابتید یزخم پا ،ی)اسکار سوختگزخم  درمان جهت فلوشیپ سوختگی پزشک 

 یو اسکلت یزضالن یدرمان اا پزشک فو  تخصص روماتولوژی جهت 

  یو اسکلت یزضالن یدرمان اا جهت درد فلوشیپپزشک 

  یو اسکلت یزضالن یاا درمان جهت متخصص ارتوپدیپزشک 

 یو اسکلت یزضالن یدرمان اا ورزشی جهت پزشکی پزشک متخصص 

 یو اسکلت یزضالن یدرمان اا نضخشی جهتبب فیزیکی و توا پزشک متخصص 

 یجهت درمان اا وزار  بهداشت(تأیید مورد  یآموزش یدوره اادوره دیده ) زمومی پزشکدندانو  پزشک متخصصدندان 

  دندانپزشکی

 (مو زشیاختالال  ر ،پوست یجوانساز) پوست و مویدرمان اا پوست و مو جهتصص پزشک متخ  

 (کیسکمیا یابتید یزخم پا ،یاسکار حاصل از سوختگزرو  جهت درمان زخم ) یپزشک فو  تخصص جراح 

 جهت درمان اای ناباروری زنان و فلوشیپ نازایی پزشک متخصص زنان و زایمان 

  جوانسازی پوستجهت درمان اای  وزار  بهداشت(مورد تأیید  یآموزش یدوره اادوره دیده )زمومی پزشک 

 ارائه کننده خدمت: ز( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استاندارد( برای سایر اعضای تیم

 مستاال و راساً صور  به PRPصاحب صالحیت جهت ارائه خدمت  پزشکان متخصص توسط و ندارد ازضا سایر به نیاز خدمت ینا

 .پذیرد می امانج

)در صورت نیاز به دو یا چند فضای مجزا با ذکر مبانی محاسباتی مربوط به  :و مکان ارائه خدمت( استانداردهای فضای فیزیکی ح 

 جزئیات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار و یا تخت ذکر گردد(:

 مارستانیمحدود و ب یکز جراحدرمانگاه، مردر مطب،  قیاتا  تزر

  :ط( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت

ف
ردی

 

 زمان واحد در ارائه قابل خدمات تعداد کاربرد در فرآیند خدمت تجهیزات

 زدد PRP 1جهت انجام فرایند تزریق  تخت بزرگسال 1

 زدد PRP 1جهت آماده سازی  سانتریفیوژ 2

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 دمت:ی( داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خ

ف
ردی

 

 میزان مصرف)تعداد یا نسبت( اقالم مصرفی مورد نیاز

 1 کیت استاندارد 1

  الزم به ذکر است که این خدمت با استفاده از کیت استانداردPRP جام شود و استفاده از ار مورد تأیید وزار  بهداشت باید ان

 می باشد.( Clean Room) اتا  تمیزدیگر نیازمند به استفاده از روش 

 :ک( استانداردهای ثبت

پیگیری اای بتدی در فرم اای پیگیری یا  .شرح حال پزشکی بیمار در برگه ارزیابی تخصصی بیمار و برگه مشاوره ثضت می شود

 .مشاوره ثضت می شود

)ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و  :خدمتجهت تجویز  دقیق( اندیکاسیون های ل

 نیز تعداد مواردی که ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد(:

 فلوشیپ ،، روماتولوژیتوانبخشیطب فیزیکی و ورزشی،  پزشکی)ارتوپدی،  عضالنی و اسکلتیدرمان های برای  PRPتزریق اندیکاسیون .1

 :(درد

 رخ( می، رخ و نمفصل یتوسط گراف صیکلگرن )تشخ هیاول 3 دیو گر 2 دیگر یمفصل تیاستئوآرتر 

 ماه 3حداعل  یدر درمان محافظه کارانه برا تیزدم موفا 

  در مواردیکه:و لیگامنت  آسیب تاندوندرمان 

 اای مرسوم دارویی رغم درمان یماه زل 3از  شیدرد ب 

  (افته 12 شاکویوجلسه و  12 یوتراپیزیناموفق )ف یدرمان عضلوره د کیحداعل 

 تصویر برداریرفتن تاندون در  لیتحل MRI 

 دارند.ن یدرمان جراحامکان استفاده از روش (. رهیو غ یابتیدان ، زن ی)کاعینیبال خطرا دلیل که به  یمارانیب 

  درد شاخصVAS  5باالتر از 

 :3نوع  یحاد زضالن بیآس درمان آسیب زضالنی در مواردیکهa-3b بضاه بند(ی Múnich ) 

 پوست و پزشک عمومی()پالستیک، ترمیمی و سوختگی، پوست و مو برای درمان های  PRPتزریق اندیکاسیون .2

 گرید مو زشیاختالال  ر V-II 2مرحله  ایدر مردان  1لتونیود امونوراساس شاخص برI-1II  در زنان 2گیلودوشاخص 

 یپوست و شل ی، آتروفو کروک، بافت خشن نیدر صور  )کرا  پوست یریزالئم پر افرادی که د جوانسازی پوست 

 سال( 80تا  21مشااده می کنند.) پوست(
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 فلوشیپ سوختگی(-)عروق و پالستیک، ترمیمی و سوختگیزخم و اسکار یدرمان ها یبرا PRP قیتزر ونیکاسی.اند3

 کیسکمیا یابتید یزخم پا: 

 2 یال 1واگنر با شاخص واگنر  یابتید یزخم پا دیگر 

 افته 4به مد  حداعل  افتهیبهضود  ریبا زخم غ 2نوع  ای 1نوع  ابتیمضتال به د افراد 

 شاخص (ABI بزرگتر )7/0برابر با  ای 

 HbA1C <12 

 متر مربع یسانت 20 یال 2 نیزخم ب زیسا 

 زوامل سرکوب کننده  داا،یکواستروئی، مانند کورتکه ممکن است در بهضود زخم تداخل داشته باشند ییاستفاده از دارواا زدم

 کیتوتوکسیو زوامل س یمنیا ستمیس

 درجه دو و باالتر یزخم سوختگ یاسکاراا 

 :و عمومی(متخصص دندانپزشک )برای درمان های دندانپزشکی  PRPتزریق اندیکاسیون .4

 سازی حفره دندانی کشیده شده در فرآیند ایمپلنت دندانیباز(Regeneattion of extraction socket) 

  لیفت سینوس در زمل جراحی ایمپلنت(Maxillary sinus floor augmention)  

 جلوگیری و درمان استئونکروز فک  (BRONJ)  

 :درد( فلوشیپ) برای درمان های درد PRPتزریق  ونیکاسیاند.5

 ماه  3از  شیبدیسکوپاتی فتال مضتال به  ماریب 

 ماه 3کمر به مد  حداعل  ای نهی، عفسه سیدر ستون فارا  گردن کیسکوژنیدرد د 

  ماه( 2)پس از  و مسکنجلسه(  10)پس از حداعل  یوتراپیزیمحافظه کارانه شامل ف یبه درمانها پاسخزدم 

 :فلوشیپ ناباروی( -زنان و زایمان )برای درمان های ناباروری PRPتزریق  ونیکاسیاند.6

  یشگاایلااح آزمادر (IVF)  انجام شده باشد. ناموفق نیانتاال جن یکضارحداعل که برای خانم اایی 

 45 > 29و  20<سن BMI <>19 

  یمنیو خود ا زیغدد درون ر ریغ اختالال 

  سندرم تخمدان رحم ضرومی، فنکسیدروسالپی، اوزی، آدنوموزیندومترا، رحمی یساباه جراح نظیر: یاا یناانجارزدم وجود ،

 کیستیک یپل

 خوب تیفیبا ک نیاعل سه جنحد داشتن 

 آندومتر رشیپذافزایش ظرفیت  و نازکرحم  دیواره 

 کسضندگی دیواره رحم 

 خدمت: دقیق( شواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های م

 سندرم اختالل زملکرد پالکت 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 یبحران یتوپنترومضوسی 

 کینامیامود یثضات یب 

 یسم یسپت 

 هگذشت ماه 1 یبدر  دیکواستروئیکورت قتزری 

 افته 2 یب داایکواستروئیاز کورت کیستمسی استفاده 

 ا دخانی مصرف 

  استخوان ایخون ساز  ژهیسربان به و یماریب ایتب 

 Hb <10 g / dl 

 پالکت تتداد <  lμ /510 

 تزریقدر محل  یزفونت موضت  

 ندارد خدمت به عضول خطرا  یلیتما ماربی 

 ن( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

ف
ردی

 

 میزان تحصیالت عنوان تخصص
مدت زمان مشارکت در فرایند 

 ارائه خدمت
 نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یتجو نه،یمتا سازت 1 تخصص  یرتوپدا 1

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یتجو نه،یمتا سازت 1 دکتری حرفه ای و تخصصی پزشکدندان 2

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یتجو نه،یمتا سازت 1 تخصص  وپوست و م 3

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یتجو نه،یمتا سازت 1 فلوشیپ ناباروریتخصص و  و زایمان زنان 4

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یتجو نه،یمتا سازت 1 تخصص پزشکی ورزشی 5

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یوتج نه،یمتا سازت 1 تخصص یضخشانو تو یکیزیبب ف 6

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یتجو نه،یمتا سازت 1 فلوشیپ درد 7

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یتجو نه،یمتا سازت 1 فو  تخصص روماتولوژی 8

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یتجو نه،یمتا سازت 1 یسوختگ پیفو  تخصص و فلوش یو سوختگ یمیترم ک،یپالست یجراح 9

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یتجو نه،یمتا سازت 1 فو  تخصص جراح زرو  10

 روند درمان یریگیو پ قیتزر ز،یتجو نه،یمتا سازت 1 دکترای حرفه ای پزشک زمومی 11

 

  س( مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:
 سرپایی

 :هت آموزش به بیمارع( موارد ضروری ج

 .تهیه شده استبیماران ارایه پمفلتهای آموزشی که به زبان ساده برای با موزش حضوری به بیمار و امراه آ
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فواصل 
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 تزریق و تهیه
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  * 

 یپزشک فوق تخصصص جراحص  *

 یو سصصوختگ یمصصیترم ک،یپالسصصت

پوسصصت و  هصصای جهصصت درمصصان 

پوسصت، اخصتال ت    یمو)جوانساز

مصصو( و زخصصم )اسصصکار    زشیصصر

 یابتیصصد یزخصصم پصصا  ،یسصصوختگ

 ( کیسکمیا

 فلوشصصیپ سصصوختگی  پزشصصک *

)اسصصکار زخصصم  درمصصان جهصصت

 یابتیصصد یزخصصم پصصا  ،یسصصوختگ

 ( کیسکمیا

پزشصصصصک فصصصصوق تخصصصصصص *

 یجهصت درمصان هصا    یروماتولوژ

 یو اسکلت یعضالن

درد جهصصت  پیپزشصصک فلوشصص *

 یو اسکلت یعضالن یدرمان ها

جهت  یپزشک متخصص ارتوپد*

 یو اسکلت یعضالن یدرمان ها

 یپزشصصصک متخصصصصص پزشصصصک*

 یعضالن یجهت درمان ها یورزش

 یو اسکلت

و  یکیزیپزشک متخصص طب ف*

 یجهصصت درمصصان هصصا  یتوانبخشصص

هصای عضصالنی و   برای درمان  PRPتزریق 

ورزشی، طصب   اسکلتی )ارتوپدی، پزشکی

 بخشی، روماتولوژی(:فیزیکی و توان

 3 دیص و گر 2 دیص مفصصل گر  تیاستئوآرتر-

 یتوسصصگ گرافصص صیکلگصصرن )تشصصخ هیصصاول

 رخ( می، رخ و نمفصل

در درمصان محافهصه کارانصه     تیعدم موفق-

 ماه 3حداقل  یبرا

درمصصان آسصصیب تانصصدون و لیگامنصصت در  -

 مواردیکه:

هصای   رغم درمصان  یماه عل 3از  شیدرد ب-

 مرسوم دارویی

نصصاموفق  یرمصصان قبلصص د کیصصحصصداقل -

 (شاکویو/ یوتراپیزی)ف

 تصصویر بصرداری  رفتن تانصدون در   لیتحل-
MRI 
، ی)چاقینیبال خطراتدلیل که به  یمارانیب-

امکان استفاده از روش (. رهیو غ یابتیدان زن

 دارندن یدرمان جراح

 5با تر از  VASدرد شاخص -

 درمان آسیب عضالنی در مواردیکه:-

)طبقصه   3a-3b نصوع  یحاد عضصالن  بیآس-

 ( Múnich یبند

سندرم اختالل عملکرد -

 پالکت

 یبحران یتوپنترومبوسی-

 کینامیهمود یباتث یب-

 یسم یسپت-

در   دیکواستروئیکورت قتزری-

 گذشته ماه 1 یط

از  کیستمسی استفاده-

 2 یط دهایکواستروئیکورت

 هفته

 اتدخانی مصرف-

سرطان به  یماریب ایتب -

 استخوان ایخون ساز  ژهیو

Hb <10 g / dl- 
 ul  /510 > پالکت تعداد-

در محل  یعفونت موضع-

 تزریق 

به قبول  یلیتما ماربی-

 ندارد خدمت خطرات

 

 قیاتاق تزر

در مطب، 

درمانگاه، 

 یمرکز جراح

محدود و 

 .مارستانیب

بار. در  یک

صورت عدم 

پاسخ به 

 2درمان تا 

قابل  گریبار د

 یتکرار م

 باشد.

 ندارد ساعت 1 ندارد



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 یو اسکلت یعضالن

و  متخصصصص  دنصصدان پزشصصک *

 دهیصصدوره د یدندانپزشصصک عمصصوم

 دییص مصورد ت   یآموزش ی)دوره ها

وزارت بهداشصصت( جهصصت درمصصان 

 یدندانپزشک یها

پزشک متخصص پوسصت و مصو   *

پوسصت و مصو    یجهت درمان هصا 

پوسصصت، اخصصتال ت  ی)جوانسصصاز

 مو(  زشیر

 یزشک فوق تخصصص جراحص  *پ

عروق جهت درمان زخم )اسصکار  

 یزخصم پصا   ،یحاصل از سصوختگ 

 (کیسکمیا یابتید

 مصان یپزشک متخصص زنان و زا*

جهصت درمصان    یینصازا  پیو فلوش

 زنان ینابارور یها

)دوره  دهیدوره د یپزشک عموم*

وزارت  دییص مورد ت  یآموزش یها

 یبهداشصصت( جهصصت درمصصان هصصا 

 پوست یجوانساز

برای درمان هصای   PRP.اندیکاسیون تزریق 

پالسصصتیک، ترمیمصصی و  پوسصصت و مصصو ) 

 پوست و پزشک عمومی(سوختگی، 

براسصا    II-V گریصد  مو زشیاختال ت ر-

 ایص در مصردان   4لتصون یود همونصور شاخص 

 در زنان 5گیلودوشاخص  2I-1IIمرحله 

عالئصم  جوانسازی پوست در افرادی کصه  -

و چروک،  نیدر صورت )چرا  پوست یریپ

 پوست( یپوست و شل یبافت خشن، آتروف

 سال( 80تا  21مشاهده می کنند.)

 یدرمان ها یبرا PRP قیتزر ونیکاسی.اند3

زخم و اسکار)عروق و پالستیک، ترمیمی و 

 فلوشیپ سوختگی(-سوختگی

 :کیسکمیا یابتید یزخم پا-

واگنر بصا شصاخص    یابتید یزخم پا دیگر-

 2 یال 1اگنر و

بصا   2نصوع   ایص  1نوع  ابتیمبتال به د افراد-

 4بصه مصدت حصداقل     افتهیبهبود  ریزخم غ

 هفته.

 7/0برابر با  ای( بزرگتر ABI) شاخص-

-HbA1C <12 

 متر مربع یسانت 20 یال 2 نیزخم ب زیسا-

که ممکن است  ییاستفاده از داروها عدم-

در بهبود زخم تداخل داشته باشصند، ماننصد   

عوامل سرکوب کننده  دها،یکواستروئیتکور

 کیتوتوکسیو عوامل س یمنیا ستمیس

درجصه دو و   یزخصم سصوختگ   یاسکارها-

 با تر

 برای درمان های دندانپزشصکی  PRPتزریق 

 :)دندانپزشک عمومی و متخصص(

                                                           

Norwood scale-Hamilton 

Ludwig 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

سازی حفره دنصدانی کشصیده شصده در    باز-

 Regeneattion of )فرآیند ایمپلنصت دنصدانی  

extraction socket) 

لیفت سینو  در عمل جراحصی ایمپلنصت   -
(Maxillary sinus floor augmention)  

  جلصوگیری و درمصان اسصتئونکروز فصک    -

(BRONJ)  
فصوق  ) برای درمصان هصای درد   PRPتزریق 

 :(تخصص درد

کاهش درد ناشی از دیسک کمر و دیسک -

 گردن

 کاهش درد ناشی استئوآرتریت-

 کاهش درد ناشی از آسیب های عضصالنی -

 و اسکلتی

)  برای درمان هصای نابصاروری   PRPتزریق 

 :زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری(

خصانم   ی( براIVF) یشگاهیدر لقاح آزما -

 ناموفق نیانتقال جن یک بارحداقل که  ییها

 داشته اند.

 BMI > 19 >29و  20<سن < 45 -

و خصود    زیص غصدد درون ر  ریاختال ت غ-

 یمنیا

: سصابقه  ریص نه یاهص  یعدم وجود ناهنجار-

 وز،یصصآدنوم وز،یانصصدومتر ،یرحمصص یجراحصص

رحصصم، سصصندرم  بصصرومیف نکس،یدروسصصالپیه

 کیستیک یتخمدان پل

 خوب تیفیبا ک نیداشتن حداقل سه جن-

 تیص ظرف شیرحصم نصازک و افصزا    وارهید-

 آندومتر رشیپذ

 چسبندگی دیواره رحم-

 
 

 ردیصور  پذ شیرایو ستیبا یم ینباشد و بتد از اتمام مهلت زما یسال م 2راانما از زمان ابالغ به مد   نیازتضار ا خیتار. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 Kellgren-lawrenceشاخص 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 VASشاخص ارزیابی درد بر مبنای 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 (Múnich ی)طبقه بند یحاد عضالن بیآسشاخص 

 
 

 

 
 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 ارزیابی پای دیابتی 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 

 Hamilton-Norwood scale شاخص  

 
 

 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 Ludwigشاخص 

 
 


