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Abstract
Background: Platelet-rich plasma (PRP) is one of the most important derivatives of blood. Over the past several
years, the use of PRP has focused on the medical treatment in conditions such as skin rejuvenation and chronic ulcer
treatment and hair loss. Also, PRP has been transmitted to the peripheral environment of the hair follicle through
several intradermal injections to treat hair loss. The objective of this clinical trial was the evaluation of the effect of
Platelet-Rich Plasma (PRP) in treatment of patients with androgenic alopecia.
Methods: In this randomized clinical trial, 20 patients with androgenic alopecia referring to dermatology clinic of
Sina Hospital in Tabriz were assigned into the study. Interfollicular injections of Platelet-Rich Plasma (PRP), 0.1
ml/cm2 were performed 2 times in each patient in selected areas of the scalp at intervals of 30 days. The clinical
manifestations and dermoscopy were used to evaluate the patients with androgenic alopecia. Before the intervention,
1 month, 3 months after the intervention were followed up, respectively.
Results: Twenty patients (16 males and 4 females) were examined. The mean age of the patients was 32.88 ± 1.3
and in range of 24 to 48 years. The results of this study showed a significant increase in the mean number of hair in
treated areas in the third month compared with the beginning of the study. In the treated areas there was an average
increase of 13.9 after first month and 33.6 hairs per cm2 after 3 months.
Conclusion: According to the results of this study, PRP has a positive effect on the treatment of patients with
androgenic alopecia.
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چکیده

زمینه :پالسماي غني از پالكت ( )PRPيكي از مهمترين مشتقات حاصل از خون است .در طول چند سال گذشته ،استفاده از  PRPبه سمت زمينههاي
درماني پزشكي در شرايطي همچون جوانسازي پوست و درمان زخمهاي مزمن و ريزش مو گرايش يافته است .هدف از انجام اين مطالعه ،بررسي تاثير PRP
در جلوگيري از ريزش موي آندروژنيک ميباشد.
روشکار :در اين كارآزمايي باليني تصادفي شده ،بيمار مبتال به ريزش موي آندروژنيک مراجعهكننده به درمانگاه پوست مركز آموزشي درماني سينا تبريز به

صورت تصادفي وارد مطالعه گرديدند .تزريق اينترافوليكوالر پالسماي غني از پالكت ( 0/1 ،)PRPميليليتر در هر سانتيمتر مربع براي هر بيمار  2مرتبه در
مناطق مشخص گرديد اسكالپ در طول يک ماه انجام گرديد .از معاينات باليني و درموسكوپي براي ارزيابي بيماران مبتال به آلوپسي آندروژنيک استفاده گرديد.
بيماران ،قبل از شروع مداخله 1 ،ماه 3 ،ماه بعد از مداخله پيگيري شدند و با استفاده از نرم افزار آماري نسخه  22آناليز دادهها انجام گرفت.
یافتهها :در اين مطالعه  20بيمار ( 11مرد و  4زن) مورد بررسي قرار گرفتند .ميانگين سني بيماران  32/87±3/1سال بود .افزايش قابل توجهي در ميانگين

تعداد موي در مناطق تحت درمان در ماه سوم در مقايسه با قبل از شروع مطالعه مشاهده گرديد .ميانگين تعداد موي در مناطق تحت درمان با افزايش متوسط
 13/9مو در پايان ماه اول و  33/1مو در سانتيمتر مربع در پايان ماه سوم در منطقه تحت درمان نسبت به سطح پايه تغيير داشت (.)P=0/001
نتیجهگیری :بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه PRP ،تاثيرات مثبتي در درمان بيماران مبتال به ريزش موي آندروژنيک دارد.
کلیدواژهها:پالسماي غني از پالكت ،ریزش موي آندروژنیکPRP ،
نحوهاستنادبهاینمقاله :اميرنيا م ،خدائياني ع ،احمدي ملكي د ،افشاري ن .تأثير پالسماي غني از پالكت ( )PRPدر درمان بيماران مبتال به ريزش موي آندروژنيک .مجله
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -درماني تبريز1399 .؛373-371:)4(42

حق تأليف براي مؤلفان محفوظ است.
اين مقاله با دسترسي آزاد توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز تحت مجوز كرييتو كامنز ()http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
منتشر گرديده كه طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتي مجاز است كه به اثر اصلي به نحو مقتضي استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

پالسماي غني از پالكت  PRPيكي از مهمترين مشتقات حاصل
از خون است .اين ماده زيست فعال ،داراي بيش از  20فاكتور رشد و
مولكولهاي پروتئيني ديگري شامل مولكولهاي اتصالي و كموكاينها
ميباشند كه در فرآيندهايي هم چون تكثير ،تمايز و بازسازي سلولي
نقش دارند .پتانسيلهاي موجود در  PRPهم چون قابليت درماني آن،
به ميزان فاكتورهاي رشد موجود در آن وابسته است ( .)3-1اين مواد
زيستي و فاكتورهاي موجود در  PRPباعث ايجاد پتانسيل درماني در
آن گرديدهاند PRP .افزايش چشمگيري در عملكرد واحدهاي
فوليكولي پيوند شده در جراحي پيوند مو نشان داده است ( .)8-4در
طول چند سال گذشته ،استفاده از  PRPبه سمت زمينههاي درماني
پزشكي پوست در شرايطي همچون جوانسازي پوست و درمان زخم-
هاي مزمن و ريزش مو گرايش يافته است .همچنين ،انتقال  PRPبه
محيط پيراموني فوليكول مو از طريق چندين تزريق داخل پوستي
جهت درمان ريزش مو مورد استفاده قرار گرفته است .فاكتورهاي
رشد مهم دخيل در درمان ريزش موي آندروژنتيک ،فاكتورهاي رشد
مشتق از پالكت فاكتور رشد تغيير دهنده ،فاكتور رشد اندوتليالي
عروقي و فاكتور رشد شبه انسوليني ميباشند ( .)11-7به نظر ميرسد
كه فاكتورهاي رشد موجود در  PRPبر روي ناحيهي برآمدگي
فوليكول تأثير ميگذارد .تعامل بين سلولهاي پاپيالي پوست و اتصال
فاكتورهاي رشد ( )VEGF ،TGF ،PDGFبه آنها باعث فعالشدن فاز
تكثيري مو گرديده و در نهايت شرايط ايجاد واحدهاي فوليكولي را
فراهم ميسازد ( .)13-12از آنجايي كه ريزش موي آندروژنيک درمان
قطعي ندارد و عدهاي از بيماران به درمانهاي استاندارد پاسخ
رضايتبخش نميدهند ،نياز به درمانهاي مكمل نظير  PRPاحساس
ميشود و هدف از انجام اين مطالعه ،بررسي تاثير  PRPدر ريزش
موي آندروژنيک ميباشد.

روش كار

اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي بود كه بعد از
تصويب در كميته پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز و كسب مجوز
از كميته اخالق آن دانشگاه شروع به كار كرد .در اين مطالعه 20 ،نفر از
بيماران مبتال به ريزش مو آندورژنيک و مراجعهكننده به درمانگاه
پوست بيمارستان سينا تبريز كه از  1ماه گذشته ماينوكسيديل دريافت
كردهاند اما پاسخ رضايتبخشي دريافت نكردند ،به صورت تصادفي
انتخاب گرديدند .در اولين ويزيت براي همه بيماران به صورت تک
تک تمامي مراحل مطالعه به صورت كامل توضيح داده شد و رضايت
آگاهانه كتبي براي شركت در مطالعه اخذ گرديد .معيارهاي خروج از
مطالعه بيماران شامل اختالالت پالكتي ،ترومبوسيتوپني،
 ،Antiaggregating therapyكمخوني ،تغذيه نامناسب ،اختالل
عملكرد تيروئيد ،آپالسازي مغز استخوان ،ديابت بدون عوارض،
سپسيس و سرطان بود.

نکات كاربردي

استفاده از  PRPميتواند در درمان ريزش مو آندروژنيک در
كلينيک مورد استفاده قرار گيرد.

بيماران مورد نظر چک ليستهاي مربوطه كه شامل سن،
جنسيت ،سابقه بيماري ،مصرف دخانيات و مواد مخدر و  ...را
تكميل كردند و سپس  20سي سي خون وريدي از ناحيه آنتي
كوبيتال دريافت و سانتريفوژ شد و حدود  7-3سي سي  PRPتهيه
گرديد و در ناحيه ريزش مو در فاصلههاي يک سانتيمتري به حجم
يک دهم سي سي تزريق شد .اين كار به مدت دو بار به فاصله يک
ماه انجام شد و موها از نظر تعداد و قطر با درموسكوپي در
زمانهاي 1 ، 0 ،و  3ماه كنترل و مقايسه شد .تجزيه و تحليل
آماري دادهها با استفاده از نرم افزار آماري نسخه  22انجام شد.
دادهها به صورت  Mean±SDو فراواني (درصد) نمايش داده شد.
تفاوت تراكم مو در بين نقاط مختلف زمان توسط oneway
 repeated measures analysis of varianceبررسي شد؛ تمام
آزمونها دو طرفه بودند و با استفاده از روش آمار توصيفي در
قالب جدول و استفاده از روشهاي آمار تحليلي به صورت استفاده
از آزمون تي و كاي دو براي دادههاي كمي و كيفي تجزيه و تحليل
شد .سطح معنيدار كمتر از  0/03معنيدار تلقي ميشود.

یافتهها

در مجموع 20 ،بيمار ( 11مرد ( 70درصد) و  4زن (20
درصد)) مورد بررسي قرار گرفتند .ارتباط معنيداري بين جنسيت
بيماران و تأثير درماني  PRPدر بيماران مبتال به ريزش موي
آندروژنيک وجود نداشت ( .)P=0/73ميانگين سني بيماران
 32/87±3/1سال و در بازه سني  24تا  47سال بودند .ارتباط
معنيداري بين سن بيماران و تأثير درماني  PRPدر بيماران مبتال به
ريزش موي آندروژنيک وجود نداشت ( .)P=0/31در ميان مردان،
طبق مقياس  ،Hamilton-Norwoodسه بيمار مبتال به آلوپسي
آندورژنيک نوع  ،IIهشت نوع از نوع  IIIو پنج نوع از نوع IV
بودند .طبق مقياس  Ludwigهر چهار زن مبتال به آلوپسي
آندورژنيک  I-3بودند .پارامترهاي مختلف رشد مو پس از  1ماه و
پس از  3ماه از اولين درمان با وضعيت پايه بيماران قبل از شروع
درمان مقايسه گرديد .جدول  1پارامترهاي مختلف رشد مو را در
زمانهاي مختلف نشان مي دهد .نتايج اين مطالعه نشاندهنده
افزايش قابل توجهي در ميانگين تعداد موي در مناطق تحت درمان
در ماه سوم در مقايسه با قبل از شروع مطالعه بود .ميانگين تعداد
موي در مناطق تحت درمان با افزايش متوسط  13/9مو در پايان ماه
اول و  33/1مو در سانتيمتر مربع در پايان ماه سوم در منطقه تحت
درمان نسبت به سطح پايه تغيير داشت ( .)P=0/001طبق نتايج
حاصل از اين مطالعه ،تغيير قابل توجهي در قطر مو بيماران در
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طول مطالعه مشاهده نگرديد و همچنين ارتباط معنيداري بين ماه
سوم پس از درمان و سطح پايه وجود نداشت ( .)P=0/38همچنين
هيچگونه عارضهاي در بيماران مورد نظر در اين مطالعه مشاهده
نگرديد.


جدول :1پارامترهاي رشد مو (ميانگين  )SD ±در زمانهاي مختلف
منطقهتحتدرمان(میانگین )SD±
پارامترهایرشدمو 
79/11 ± 20/9
قبل از شروع
تعداد 
103/33±21/1
پس از  1ماه
123/21±33/8
پس از  3ماه
0/07±0/02
قبل از شروع
قطر 
0/07±0/02
پس از  1ماه
0/09±0/02
پس از  3ماه

بحث

مقدارP
0/001
>0/03

در اكثر مطالعات ،درجه ريزش مو با استفاده از مقياس
 Norwood-Hamiltonبراي مردان طبقهبندي گرديده و مقياس
 Ludwigبراي ارزيابي درجه ريزش مو در زنان كاربرد دارد .به
طوركلي ،در اين مطالعات مردان بيشتر از زنان شركت نمودند ،به
طوري كه در مطالعات انجام شده تقريبا  83درصد مرد و 23
درصد زن به وسيله ي  PRPدرمان شدند Navarro .و همكاران از
 PDGFبراي درمان ريزش موي سر استفاده كردند ( .)1در اين
آزمايش ،از هر بيمار به صورت جداگانه نمونهگيري خون محيطي
صورت پذيرفت و توسط سانتريفوژ با دور  370gبه مدت  7دقيقه،
بخش پالسماي خون به دو قسمت مجزا در درون لوله آزمايش
تقسيم گرديد و سپس بخش غني از پالكت آن جداسازي شده و با
استفاده از ماده فعالكننده  PDGFرهاسازي تدريجي عوامل فعال
زيستي و سايتوكينها از گرانولهاي آلفاي موجود در پالكت آن
آغاز گرديد .در نهايت  3تا  4سانتيمتر مكعب از PDGF
فعالسازي شده ،بالفاصله به مناطقي از پوست سر بيماران كه در
آن مناطق ،موهاي ضعيف شده وجود داشتند با استفاده از
سوزنهاي G-30و تفنگ الكترونيكي ويژه مزوتراپي تزريق گرديد.
در اين مطالعه ،زنان مبتال به آلوپسي با درجه  I-IIمقياس Ludwig
و مردان مبتال به آلوپسي با درجه  I-Vمقياس Norwood-
 Hamiltonبررسي و درمان گرديدند .اين بيماران به دو گروه
درمان شده با  PDGFو گروه درمان شده با  PDGFو ماينوكسيديل
تقسيم شدند .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه بيماران تحت
درمان با  PDGFافزايش بيشتري را در بهبود آناژن مو نشان
ميدهند .همچنين در اين گروه از بيماران ،كاهش بهبود در فاز
استراحت تلوژن مو نيز افزايش يافت .به عالوه ،تصاويركلي
پيشرفتي را در مورد حجم و كيفيت كلي مو براي هر دو گروه
آشكار نمود .هيچ عوارض جانبي ،غير از عوارض جانبي موقتي كه
پس از  24ساعت از بين رفتند ،در اين مطالعه گزارش نشد .بتسي
و همكاران ،بهبودي كمتري را در رشد مجدد مو در بيماران مبتال
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به آلوپسي با درجات  1و  8گزارش نمودند ( .)11محققان به
طوركلي نشان دادند كه بهبود در بيماراني كه كمتر از دو سال از
ابتالي آنها به بيماري آلوپسي گذشته و در مراحل اوليه ريزش مو
قرار داشتند محسوستر است .مطالعات زير همسو و هم جهت با
مطالعه حاضر ميباشند .در مطالعه  Cervelliو همكاران ،از لحاظ
آماري ،افزايش معنيداري در تعداد متوسط و تراكم مو در پوست
سر تحت درمان با  PRPمردان مبتال به ريزش مو ،سه ماه پس از
تزريق با افزايش  17مو در نواحي مورد نظر در مقايسه با حالت
قبل از تزريق مشاهده گرديد ( .)1افزايش ضخامت اپيدرم و تعداد
فوليكولهاي مو ،در پوست سر تحت درمان با  PRPمردان مبتال
به ريزش مو ،سه ماه پس از تزريق در مقايسه با حالت قبل از
تزريق مشاهده گرديد .افزايش در نشانگرهاي كراتينوسيت پايه در
اپيدرم و سلولهاي برآمدگي فوليكولي مو در پوست سر تحت
درمان با  PRPمردان مبتال به ريزش مو در مقايسه با حالت قبل از
تزريق مشاهده گرديد .افزايش اندكي در عروق خوني اطراف
فوليكولهاي مو در پوست سر تحت درمان با  PRPمردان مبتال به
ريزش مو در مقايسه با حالت قبل از تزريق مشاهده گرديد .در اين
مطالعه هيچ عارضهايي گزارش نگرديد Khatu .و همكاران،
ميانگين افزايش  22/09واحد فوليكولي در هر سانتيمتر مربع و
همچنين درد خيلي كم و سرخي پوست را گزارش نمودند ( .)2در
مطالعه  Marwahو همكاران ،بهبود در تصاوير كلي دو بيمار از
مجموع ده بيمار مشاهده گرديد .تمامي بيماران از نتايج درمان
اظهار رضايت كرده و از هيچگونه عارضهايي شكايت نداشتند (.)3
 Gentileو همكاران ،افزايش معنيداري در تعداد متوسط مو،
چگالي و تراكم موي مردان در مقايسه با حالت قبل از تزريق
مشاهده گرديد ( .)4افزايش در ضخامت اپيدرمي و تعداد
فوليكولهاي مو در پوست تحت درمان با  PRPمردان مبتال به
ريزش مو در مقايسه با حالت قبل از تزريق مشاهده گرديد .افزايش
در نشانگرهاي كراتينوسيت پايه در اپيدرم و سلولهاي برآمدگي
فوليكولي مو در پوست سر تحت درمان با  PRPمردان مبتال به
ريزش مو در مقايسه با حالت قبل از تزريق مشاهده گرديد .افزايش
در رگهاي خوني كوچک در اطراف فوليكولهاي مو در پوست
سر تحت درمان با  PRPمردان مبتال به ريزش مو در مقايسه با
حالت قبل از تزريق مشاهده گرديد .چهار بيمار ريزش موي
پيشرفته را  11ماه پس از آخرين تزريق گزارش كردند .همچنين،
در اين مطالعه هيچ عارضهايي عنوان نگرديد Singhal .و همكاران،
در تصاوير كلي همه  10بيمار ،بهبودي مشاهده گرديد ،ولي در
گروه كنترل بهبودي مشاهده نگرديد ( .)3از لحاظ خصوصيت
كشش مو در گروه درمان شده با  PRPدر  13درصد اين
خصوصيت كاهش يافت در حالي كه در گروه كنترل تغييري
مشاهده نگرديد .همچنين سر درد محدودي در بيماران گزارش
گرديد Navarro .و همكاران ،در هر دو گروه ،درصد موهاي
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