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Εισαγωγή
Τα χρόνια έλκη επιβαρύνουν ταυτόχρονα
τον ασθενή και την κοινωνία, λόγω υψηλού
κόστους διαχείρισης τους. Δημιουργούν
άμεσες & έμμεσες δαπάνες όπως η
απώλεια παραγωγικότητας, η αναπηρία
και
η
πρόωρη
θνησιμότητα.
Οι
υπάρχουσες θεραπείες
έχουν υψηλά
ποσοστά αποτυχίας και
απαιτούν
επανειλημμένες εφαρμογές που αυξάνουν
τα έξοδα θεραπείας.
Σκοπός
Η αναζήτηση άλλων μεθόδων επούλωσης
των ελκών μέσα από τη σύγχρονη
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Αποτελέσματα
Στην διεθνή βιβλιογραφία 8 μελέτες υποστηρίζουν ότι η θεραπεία με βάση
το κολλαγόνο τύπου Ι έχει θετικά αποτελέσματα στη φάση της φλεγμονής.
Η χρήση αυξητικού παράγοντα επιταχύνει την ανταπόκριση επούλωσης
τραύματος σε ένα διαβητικό έλκος προκαλώντας αγγειογένεση. Σύμφωνα
με 19 μελέτες η χρήση αυτόλογου πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια
(PRP) έχει αντιφλεγμονώδη δράση και μειώνει χρονικά την περίοδο της
επούλωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με
άλλους παράγοντες όπως το υαλουρονικό οξύ. Η χρήση του PRP
εξισορροπεί ελλείμματα των αυξητικών παραγόντων στο περιβάλλον του
τραύματος. Στο σύνολο των μελετών δεν αναφέρθηκαν παρενέργειες
καθιστώντας την θεραπεία ασφαλή, απλή και οικονομικά αποδοτική. Τα
θετικά αποτελέσματα όλων των παραπάνω μελετών αποδεικνύουν ότι
μπορεί να γίνει ευρύτερη η χρήση του κολλαγόνου Ι και του PRP στην
θεραπεία των χρόνιων ελκών

Συμπεράσματα
Οι νέες μέθοδοι αντιμετώπισης
των ελκών
σκοπό έχουν να
βελτιώσουν
την
διαδικασία
επούλωσης των ελκών ως προς τον
χρόνο, την αποτελεσματικότητα, την
ασφάλεια και το κόστος της
θεραπείας.
Λέξεις-κλειδιά:
Treatment of diabetic ulcers, healing of
ulcers with collagen I, healing of diabetic
ulcers with autologous platelet rich plasma
(PRP)
Βιβλιογραφία

Μεθοδολογία
Πραγματοποιήθηκε
βιβλιογραφική
ανασκόπηση
στις διεθνείς βάσεις
δεδομένων (Pubmed, Google Scholar,
Elsevier), με περιορισμό ως προς τον
χρόνο δημοσίευσης (μετά το 2013) και τη
γλώσσα
(ελληνικά
και
αγγλικά).
Χρησιμοποιήθηκαν
λέξεις
κλειδιά:
Σύμφωνα
με
τα
κριτήρια
συμπεριλήφθησαν 27 άρθρα.
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