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Wprowadzenie

Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoarthritis, OA) jest 
schorzeniem objawiającym się bólem i upośledzeniem 
czynności stawów. Objawy te są wynikiem zmian degene-
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Abstract
Purpose: This review aims to determine whether ultrasound-guided platelet-rich plasma 
injection has any role in improving clinical outcomes in patients with hip osteoarthritis. 
Methods: A search of the National Institute for Health and Care Excellence database using 
the Healthcare Databases Advanced Search tool was conducted. The PubMed database was 
also utilised to search the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Excerpta 
Medica database, Cumulative Index of Nursing and Allied Health and Allied and Complimentary 
Medicine databases. The Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis 
methodology guidance was employed and a quality assessment was performed using the Jadad 
score. Results: Three randomised clinical trials met the inclusion criteria and were included for 
analysis. All three trials were of good quality based on the Jadad score. A total of 115 patients 
out of 254 received platelet-rich plasma injections under ultrasound guidance. The platelet-rich 
plasma recipient group included 61 males and 54 females with an age range from 53 to 71 
years. Outcome scores show an improvement of symptoms and function maintained up to 12 
months following platelet-rich plasma injection. Conclusions: Literature to date concludes that 
intra-articular platelet-rich plasma injections of the hip, performed under ultrasound guidance 
to treat hip osteoarthritis, are well tolerated and potentially efficacious in delivering long-term 
and clinically significant pain reduction and functional improvement in patients with hip 
osteoarthritis. Larger future trials including a placebo group are required to further evaluate 
these promising results. Level of evidence: Level I, a systematic review of level I studies.
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racyjnych zachodzących w obrębie stawów(1). OA to naj-
częściej występująca choroba stawów, wywołująca istot-
ne skutki ekonomiczne i społeczne. Rozwojowi choroby 
sprzyjają aktualne tendencje demograficzne, m.in. pan-
demia otyłości i wysoki poziom aktywności rekreacyjnej 
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Metody

Przeszukano bazę danych National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) przy użyciu narzędzia Heal-
thcare Databases Advanced Search (HDAS). Dodatkowo, 
wykorzystując bazę danych PubMed, przeszukano także 
bazy: Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online (MEDLINE), Excerpta Medica (EMBASE), Cu-
mulative Index of Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL) oraz Allied and Complementary Medicine Da-
tabase (AMED). Wyszukiwaniem, poprzez wprowadzenie 
słów kluczowych: „staw biodrowy” oraz „iniekcja pod 
kontrolą ultrasonograficzną”, objęto okres od powstania 
baz do czerwca 2018 roku.

Zastosowano ogólne słowa kluczowe, a nie specyficzne 
terminy, aby mieć pewność, że żadne publikacje nie zo-
staną pominięte. Nie wprowadzono żadnych ograniczeń 
językowych, uwzględniając wszystkie opublikowane arty-
kuły i streszczenia. Zastosowano metodologię zgodną z de-
klaracją Preferred Reporting Items for Systematic Review 
and Meta-Analysis (PRISMA)(15).

Streszczenia ujawnione podczas wyszukiwania przeana-
lizowano pod kątem odpowiednich artykułów opubliko-
wanych przez dwóch autorów. Przeglądowi poddano 
także bibliografie zawarte w odpowiednich pracach pod 
kątem innych publikacji, których nie uzyskano w pier-
wotnym wyszukiwaniu. W przeglądzie uwzględniono 
randomizowane badania kontrolne (RCT), w których 
opisano kliniczne i czynnościowe efekty leczenia z za-

wśród populacji w podeszłym wieku(2). Nie ma leku, któ-
ry powodowałby cofnięcie się choroby zwyrodnieniowej 
stawów. Z tego względu celem leczenia jest zmniejszenie 
dolegliwości bólowych, utrzymanie lub poprawa rucho-
mości stawów oraz ograniczenie upośledzenia czynnościo-
wego(3). Postuluje się, że głównym czynnikiem bólowym 
w przebiegu OA jest stan zapalny(4), jednak w niedawnej 
metaanalizie stwierdzono, że leki modyfikujące przebieg 
choroby (disease-modifying antirheumatic drugs, DMARD) 
nie wykazują wyższej skuteczności w zmniejszaniu bólu to-
warzyszącego OA niż placebo(5).

W ostatnim czasie w ortopedii coraz większą popularność zy-
skują iniekcje osocza bogatopłytkowego (platelet-rich plasma, 
PRP), jako minimalnie inwazyjna metoda stymulacji procesu 
gojenia tkanek w różnych schorzeniach, m.in. w uszkodze-
niach pierścienia rotatorów(6), zespole bólowym krętarza 
większego(6), chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego(7), 
zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej(8), uszko-
dzeniach chrzęstno-kostnych kości skokowej(9) oraz innych 
schorzeniach ortopedycznych. Postuluje się, że PRP sprzyja 
procesowi gojenia tkanek miękkich, umożliwiając uzyska-
nie podwyższonych w stosunku do normy stężeń płytek krwi 
– a tym samym zwiększonego stężenia płytkopochodnych 
czynników wzrostu – w obszarze objętym procesem choro-
bowym(10). Działanie to wykazano w licznych badaniach(11–14).

W ostatnich latach osocze bogatopłytkowe coraz częściej 
stosuje się w leczeniu OA stawu biodrowego. Celem ni-
niejszego przeglądu jest podsumowanie aktualnego stanu 
wiedzy na temat roli PRP w terapii OA stawu biodrowego. 

PubMed
do czerwca 

2018 r.
179 cytowań

AMED
do czerwca 

2018 r.
1 cytowanie

BNI
do czerwca 

2018 r.
2 cytowania

CINAHL
do czerwca 

2018 r.
46 cytowań

Wstępna analiza 
203 niezdublowane cytowania

3 artykuły włączone do przeglądu

Selekcja 
61 artykułów

Zastosowanie kryteriów  
włączenia/wyłączenia

Zastosowanie kryteriów  
włączenia/wyłączenia

142  
– prace poza zakresem

56 – prace nie w języku angielskim, 
przeglądy, opisy przypadków,  

badania nie u ludzi, badania na zwłokach

2 – uwaga techniczna, 
streszczenie 

 konferencyjne

EMBASE
do czerwca 

2018 r.
20 cytowań

HBE
do czerwca 

2018 r.
2 cytowania

Medline
do czerwca 

2018 r.
97 cytowań

Ryc. 1. Proces selekcji badań



334 J Ultrason 2018; 18: 332–337

Mohammed Ali, Ahmed Mohamed, Hussam Elamin Ahmed, Ajay Malviya, Ismael Atchia

stosowaniem PRP u pacjentów z chorobą zwyrodnienio-
wą stawu biodrowego. Ze względu na niewielką liczbę 
badań nie określono minimalnego okresu obserwacji. 
Z analizy wykluczono opisy przypadków, przeglądy, 
streszczenia konferencyjne, serie przypadków, badania 
na zwierzętach oraz uwagi techniczne. 

Po zebraniu odpowiednich randomizowanych badań kli-
nicznych przeprowadzono ekstrakcję danych za pomocą 
standardowego formularza, dla następujących parame-
trów: autor, rok publikacji, schemat badania, wielkość 
próby, dane demograficzne, badanie diagnostyczne, 
technika iniekcji, wskaźniki skuteczności i okres obser-
wacji. Ze względu na niejednorodność danych zawar-
tych w publikacjach niemożliwe było przeprowadzenie 
metaanalizy, w związku z czym wszystkie dane zostały 
przedstawione w sposób deskryptywny. 

Ocena jakości 

Do oceny jakości objętych przeglądem randomizowanych 
badań klinicznych wykorzystano skalę Jadada(16). Wynik 
0–2 punkty w skali Jadada oznacza niską jakość badania, 
natomiast wynik 3–5 punktów – wysoką jakość badania. 

Badanie Poziom  
dowodów

Skala
Jadada Liczba stawów biodrowych Płeć  

M/K
Średni  
wiek

Czas trwania 
objawów

Di Sante i wsp. 
2016(17) Poziom I 3 43  

(22 HA + 21 PRP) Ia 11/10 71 Nie podano

Dallari i wsp. 
2016(18) Poziom I 5 111 (44 PRP + 36 HA + 31  

w skojarzeniu) 20/24 50–59 >4 miesiące

Battaglia i wsp. 
2013(19) Poziom I 4 100  

(50 HA + 50 PRP) 30/20 53 6–24 miesiące

Tab. 1.  Badania objęte przeglądem

Badanie Stopień  
nasilenia OA

Średni okres 
obserwacji Kontrola Wskaźniki  

skuteczności Przygotowanie Powikłania

Di Sante i wsp. 
2016(17) KL: II i III 16 tygodni HA VAS, WOMAC

8 ml krwi, 
4 ml PRP
3 iniekcje 

w odstępach 
tygodniowych

Brak

Dallari i wsp. 
2016(18) KL: I–IV 12 miesięcy HA VAS, WOMAC, 

HHS

150 ml krwi, 
4 × 5 ml PRP

3 iniekcje 
w odstępach 

tygodniowych

Brak

Battaglia i wsp. 
2013(19) KL: II, III i IV 12 miesięcy HA VAS, HHS

150 ml krwi, 
4 × 5 ml PRP

3 iniekcje 
w odstępach 

tygodniowych

1 krwiak  
podskórny

Tab. 2.  Opis badań

Wszystkie badania uwzględnione w przeglądzie uzyskały 
ocenę 3–5 punktów.

Wyniki

Wyniki wyszukiwania

W wyniku przeprowadzonego wyszukiwania uzyskano 347 
artykułów (Ryc. 1). 

Podsumowanie badań 

Trzy randomizowane badania kliniczne(17–19) spełniły kryteria 
włączenia do przeglądu (Tab. 1). W badaniach uczestniczyło 
łącznie 254 pacjentów, z których 115 zostało losowo przydzie-
lonych do iniekcji PRP, natomiast u 31 pacjentów stosowano 
zarówno PRP, jak i kontrolę, przy czym we wszystkich trzech 
badaniach kontrolę stanowił kwas hialuronowy (hyaluronic 
acid, HA). Wszystkie iniekcje były wykonywane pod kontrolą 
ultrasonograficzną (USG). Grupa leczona PRP liczyła 61 męż-
czyzn i 54 kobiety w przedziale wiekowym od 53 do 71 lat. 
U pacjentów występowała choroba zwyrodnieniowa o różnym 
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stopniu nasilenia według skali Kellgrena–Lawrence’a (KL), 
a objawy utrzymywały się w różnym okresie (Tab. 2). 

Wskaźniki skuteczności

We wszystkich trzech badaniach stopień nasilenia bólu 
przed rozpoczęciem leczenia (poziom wyjściowy) oraz 
w okresie obserwacji określano przy pomocy wizualnej 
skali analogowej (VAS). Uzyskane wyniki przedstawiono 
na Ryc. 2.

Oprócz tego w badaniach Di Santego i wsp.(17) oraz Dallariego 
i wsp.(18) zastosowano skalę oceny w chorobie zwyrodnieniowej 
WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Oste-
oarthritis Index). Uzyskane wyniki przedstawiono na Ryc. 3. 

W badaniach Battaglii i wsp.(19) oraz Dallariego i wsp.(18) 
dodatkowo wykorzystano skalę Harris Hip Score (HHS) 
do oceny efektów klinicznych iniekcji PRP. Uzyskane wyni-
ki przedstawiono na Ryc. 4.

Przygotowanie PRP

W badaniu Di Santego i wsp. stosowano zestaw Regen. Do 
każdego zabiegu w obrębie stawu biodrowego pozyskano 
próbkę krwi żylnej o objętości 8 ml. Przy pierwszym po-
braniu przeprowadzono również badanie morfologiczne 
krwi obwodowej. Próbki dwukrotnie odwirowano z pręd-
kością 3100 obr./min przez 9 minut, aby uzyskać 4 ml PRP. 
Losowo wybraną jednostkę PRP przekazano do labora-
torium w celu oznaczenia liczby płytek i wykonania ana-
liz mikrobiologicznych. Całkowita liczba płytek krwi/ml  
w PRP bez leukocytów była średnio około 100–150% wyż-
sza w porównaniu z krwią pełną. 

W badaniu Dallariego i wsp. od pacjentów z jednostron-
ną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego pobierano 
150 ml krwi żylnej, a od pacjentów z chorobą obejmującą 
oba stawy – 300 ml. Próbki dwukrotnie odwirowano: przy 
prędkości 1480 obr./min przez 6 minut oraz 3400 obr./min 
przez 15 minut. Uzyskane w ten sposób PRP podzielono na 
porcje o objętości 5 ml (4 w przypadkach przebiegających 
z zajęciem jednego stawu, 7 u pacjentów z obustronnym 
zajęciem stawów). Losowo wybrano 13 pacjentów (co naj-
mniej 25%) z grupy otrzymującej PRP, a pobrane od nich 
próbki poddano analizie w kierunku markerów prozapal-
nych i przeciwzapalnych. 

W badaniu Battaglii i wsp. od każdego pacjenta pobrano 
150 ml krwi żylnej, a następnie próbki dwukrotnie od-
wirowano – z prędkością 1800 obr./min przez 15 minut 
i 3500 obr./min przez 10 minut, aby uzyskać 4 jednost-
ki, z których każda zawierała 5 ml PRP. Jedną jednostkę 
przekazano do laboratorium szpitalnego w celu oznacze-
nia liczby płytek krwi i przeprowadzenia badań mikro-
biologicznych, a pozostałe trzy jednostki oddano do prze-
chowania. Średni wzrost liczby płytek krwi na mikrolitr 
w PRP wyniósł 600% w porównaniu z wartością uzyska-
ną dla krwi pełnej.

Technika iniekcji

Technika wykonywania iniekcji pod kontrolą ultrasonogra-
ficzną była zbliżona we wszystkich trzech badaniach. Iniekcje 
wykonywano z dostępu przedniego, w pozycji leżącej na ple-
cach, ze stawem biodrowym w rotacji wewnętrznej. Zabieg 
przeprowadzano w warunkach aseptycznych. We wszyst-
kich badaniach stosowano sondę ultrasonograficzną niskiej 
częstotliwości prowadzoną według osi szyjki kości udowej. 
W pracy Dallariego i wsp. zabieg wykonywano igłą do na-
kłuć lędźwiowych o średnicy 22 G, wprowadzaną do wnęki 
torebki przedniej w podstawie szyjki kości udowej. W bada-
niach Di Santego i wsp. oraz Battaglii i wsp. stosowano igłę 
do nakłuć lędźwiowych o średnicy 20 G ukierunkowaną na 

Ryc. 2. Wyniki w skali VAS uzyskane w trzech badaniach
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Di Sante 2016 Dallari 2016 Battaglia 2013
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Ryc. 4. Wyniki w skali HHS

Dallari 2016 Battaglia 2013

Wartość wyjściowa HHS 4–8 tygodni 4–6 miesięcy 12 miesięcy

Ryc. 3. Wyniki w skali WOMAC
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połączenie głowy kości udowej z szyjką. W badaniach Dalla-
riego i wsp. oraz Di Santego i wsp. wykonywano aspirację 
płynu maziowego. W pracy Di Santego i wsp. odnotowano 
rozdęcie torebki stawowej. We wszystkich trzech badaniach 
pacjentów wypisano do domu po podaniu iniekcji.

W badaniu Di Santego i wsp. wykonano 3 kolejne iniekcje 
PRP (3 ml w odstępach tygodniowych) oraz 1 iniekcję HA 
(30 mg/2 ml). W badaniu Battaglii i wsp. pacjentom podano 
3 kolejne iniekcje PRP (5 ml w odstępach 2tygodniowych) 
oraz 1 iniekcję HA (30 mg/2 ml). W badaniu Dallariego 
i wsp. wykonano 3 kolejne iniekcje PRP (5 ml w odstępach 
tygodniowych) oraz 1 iniekcję HA (30 mg/2 ml).

Podsumowanie wyników

W badaniu Di Santego i wsp.(17) porównano skuteczność iniek-
cji osocza bogatopłytkowego (PRP) wykonywanych pod kon-
trolą USG z iniekcjami kwasu hialuronowego (HA) w chorobie 
zwyrodnieniowej stawu biodrowego. Pacjentów poddano oce-
nie na początku badania (poziom wyjściowy), a następnie po 
upływie 4 tygodni i 16 tygodni – przy zastosowaniu skali VAS 
i podskali bólu WOMAC. W porównaniu z wartością wyjścio-
wą wyniki oceny w skali VAS w grupie PRP uległy istotnemu 
obniżeniu po upływie 4 tygodni, jednak nie po upływie 16 tygo-
dni. W grupie leczonej PRP nie stwierdzono różnic w skali bólu 
WOMAC w odniesieniu do wartości wyjściowej po upływie 4 
oraz 16 tygodni. W grupie otrzymującej HA istotne obniżenie 
wartości w skalach oceny bólu VAS i WOMAC odnotowano 
dopiero po 16 tygodniach obserwacji. Autorzy stwierdzili, że 
dostawowe iniekcje PRP mają bezpośredni wpływ na zmniej-
szenie dolegliwości bólowych, jednak działanie to nie utrzy-
muje się w dłuższym okresie obserwacji, w przeciwieństwie do 
efektu uzyskanego po dostawowym podaniu HA.

W pracy Battaglii i wsp.(19) porównano skuteczność klinicz-
ną PRP i HA po 12 miesiącach obserwacji oraz określono 
wpływ czynników obejmujących typ nacieku, wiek pacjenta, 
płeć, BMI i stopień nasilenia OA na rozwój kliniczny choroby 
w miarę upływu czasu. Pacjentów poddano ocenie przy wyko-
rzystaniu skal HHS i VAS na początku badania, a następnie 
po upływie 1, 3, 6 i 12 miesięcy. Ogólną poprawę stwierdzono 
w obu grupach po 1 i 3 miesiącach obserwacji. Pomimo nie-
znacznie postępującego pogorszenia w okresie między 6. a 12. 
miesiącem obserwacji wartości końcowe uzyskane w skalach 
HHS i VAS były niższe w porównaniu z wartościami wyjścio-
wymi (p <0,0005), przy czym nie odnotowano istotnych różnic 
pomiędzy PRP i HA. Autorzy stwierdzili, że dostawowe iniek-
cje PRP są skuteczne pod względem poprawy stanu czynno-
ściowego i zmniejszenia bólu, jednak nie wykazują przewagi 
nad HA u pacjentów z objawową chorobą zwyrodnieniową 
stawu biodrowego w 12-miesięcznym okresie obserwacji. 

Dallari i wsp.(18) porównali skuteczność terapeutyczną PRP 
i HA stosowanych pojedynczo oraz w skojarzeniu w choro-
bie zwyrodnieniowej stawu biodrowego. Efekty kliniczne 
analizowano po upływie 2, 6 i 12 miesięcy od zastosowania 
leczenia, na podstawie skali HHS, WOMAC i VAS. Badacze 
oznaczyli również stężenia czynników wzrostu w PRP i ich 
zależność z wynikami klinicznymi. We wszystkich punktach 

czasowych w okresie obserwacji w grupie PRP odnotowano 
najniższe wyniki w skali VAS. Wynik w skali WOMAC odno-
towany w grupie leczonej PRP był istotnie lepszy po 2 i 6 mie-
siącach obserwacji, jednak nie po 12 miesiącach od zabiegu. 
W badaniu wykazano istotną poprawę pod względem obniże-
nia bólu, poprawy jakości życia oraz odzyskiwania czynności 
stawu w grupie pacjentów leczonych PRP. Stwierdzono tak-
że istotną „umiarkowaną” zależność między interleukiną 10 
a zmianami wyniku w skali VAS (r = 0,392; p = 0,040). Na 
tej podstawie autorzy stwierdzili, że iniekcje PRP pozwala-
ją osiągnąć istotną poprawę stanu klinicznego u pacjentów 
z OA stawu biodrowego, a przy tym nie wywołują istotnych 
skutków ubocznych. Korzyść terapeutyczna wykazywała 
znacznie większą stabilność w okresie do 12 miesięcy niż 
inne analizowane metody leczenia. Skojarzenie PRP i HA nie 
powodowało istotnego obniżenia dolegliwości bólowych. 

U jednego z pacjentów analizowanych w badaniu Battaglii 
i wsp. wystąpił powierzchowny krwiak, jednak w całej serii 
nie stwierdzono żadnych innych istotnych powikłań (Tab. 1).

Dyskusja

Staw biodrowy jest drugim co do częstości stawem (po stawie 
kolanowym), który ulega zajęciu przez chorobę zwyrodnie-
niową. Schorzenie charakteryzuje się wysoką częstotliwością 
występowania u osób powyżej 50. roku życia(20). Choroba zwy-
rodnieniowa stawu biodrowego może mieć bardzo poważne 
skutki zdrowotne. Schorzenie objawia się przewlekłym bó-
lem i upośledzeniem czynności stawu, które mają negatywny 
wpływ na jakość życia pacjenta. Zanik chrząstki nie jest dziś 
uznawany za główny czynnik indukujący OA. Uważa się nato-
miast, że czynnikiem wyzwalającym chorobę jest zaburzenie 
czynnościowe w obrębie zajętego stawu, obejmujące wszystkie 
tkanki odpowiedzialne za utrzymywanie homeostazy. Zmia-
ny patologiczne mają swój początek w kości podchrzęstnej, 
a proces powoduje zajęcie chrząstki stawowej. Przy braku od-
powiedniego leczenia nieprawidłowości w obrębie kości pod-
chrzęstnej prowadzą do rozwoju OA(21).

Metody leczenia nieoperacyjnego są bardzo ograniczone, 
a według dostępnych danych żadna z nich nie wstrzymuje ani 
nie hamuje tempa progresji choroby. Z tego względu allopla-
styka stawu biodrowego jest zazwyczaj jedynym ostatecznym 
rozwiązaniem u pacjentów z OA stawu biodrowego. Od cza-
su, gdy do praktyki klinicznej wprowadzono metody leczenia 
oparte na PRP, są one coraz częściej stosowane jako nieope-
racyjna opcja terapeutyczna u chorych we wcześniejszych 
stadiach zwyrodnienia stawów, pozwalająca zmniejszyć na-
silenie objawów i opóźnić interwencję chirurgiczną(22). Uwa-
ża się, że wysoka zawartość czynników wzrostu w PRP ma 
wpływ indukcyjny i ochronny na chondrocyty oraz wywołuje 
działanie przeciwzapalne, które przyczynia się do przywró-
cenia homeostazy w obrębie stawu. 

Dowody uzyskane podczas przeglądu wskazują, że dzięki 
iniekcjom PRP wykonywanym pod kontrolą USG można 
uzyskać długotrwałe i klinicznie istotne ograniczenie do-
legliwości bólowych oraz poprawę czynnościową u pa-
cjentów z OA stawu biodrowego. Leczenie szybko przynosi 
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efekty, przy czym lepsze wyniki są obserwowane w pierw-
szych 8 tygodniach od iniekcji. W późniejszym okresie sto-
pień ograniczenia bólu i poprawa czynności stawu ulegają 
zmniejszeniu, choć w dwóch badaniach opisano klinicznie 
istotne różnice pod względem nasilenia bólu i wydolności 
czynnościowej stawu także po 12 miesiącach od iniekcji. 
Mimo że analizowane prace nie zawierały szczegółowych 
informacji na temat klinicystów wykonujących iniekcje, sam 
zabieg był dobrze tolerowany przez pacjentów i odnotowa-
no tylko jedno istotne powikłanie o nieznacznym nasileniu. 

Wśród ograniczeń przeprowadzonego przeglądu należy 
wymienić niewielką liczbę wysokiej jakości badań oraz 
stosunkowo małą liczbę uczestników. W przypadku nie-
wielkich badań istnieje ryzyko przeszacowania korzyści 
z leczenia, a nawet stwierdzenia istotnego działania tera-
peutycznego pomimo jego braku. Należy też zaznaczyć, że 
u uczestników badań występowała choroba zwyrodnienio-
wa stawu o różnym stopniu nasilenia. Ponieważ autorzy 
prac podawali wyniki uzyskane u pacjentów w różnym 
okresie obserwacji, aby umożliwić porównanie, konieczne 
było określenie przedziałów czasowych (4–8 tygodni i 4–6 
miesięcy). Brak spójności metodologii stosowanych w po-
szczególnych badaniach w połączeniu z ograniczonym ra-
portowaniem danych statystycznych utrudnia precyzyjne 
porównanie wyników. Pokazuje to, że istotne znaczenie 
ma opracowanie i stosowanie podstawowych wskaźni-
ków skuteczności leczenia w prowadzonych badaniach 
klinicznych. We wszystkich randomizowanych badaniach 
klinicznych uwzględnionych w przeglądzie porównywano 
PRP z HA. Nie było natomiast prac porównawczych anali-

zujących PRP i placebo, co ogranicza możliwość formuło-
wania definitywnych wniosków. 

Wnioski

Iniekcje PRP podawane bezpośrednio do stawu biodrowego 
pod kontrolą ultrasonograficzną są dobrze tolerowane i mogą 
stanowić skuteczną metodę długotrwałego i klinicznie istotne-
go ograniczania dolegliwości bólowych u pacjentów z OA sta-
wu biodrowego, a także poprawy czynnościowej stawu, choć 
należy zaznaczyć, że jakość uzyskanych dowodów jest stosun-
kowo niska. Niezbędne są dalsze badania w odpowiednio du-
żej skali, z uwzględnieniem grupy placebo. Należy stosować 
znormalizowane wskaźniki skuteczności (np. zalecane przez 
Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Chorobą Zwyrod-
nieniową Stawów – Osteoarthritis Research Society Interna-
tional, OARSI), a wyniki powinny być prezentowane w spo-
sób, który ułatwi ich włączenie do przyszłych metaanaliz. 

Finansowanie
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Introduction

Osteoarthritis (OA) is a syndrome of joint pain and dys-
function that is caused by joint degeneration(1). OA affects 
more people than any other joint disease, and has wide-
spread economic and social consequences. The problem 
is likely intensified by current demographic trends, in-
cluding the pandemic of obesity and higher recreational 
activity levels of our elderly population(2). Currently, there 
is no known cure for OA. Therefore, treatment is aimed 
at decreasing pain, maintaining or improving joint mobil-
ity, and limiting functional impairment(3). Inflammation 
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has been postulated as a key driver for pain in OA(4), but 
a recent meta-analysis concluded that disease-modifying 
antirheumatic drugs (DMARDs) do not provide pain relief 
beyond placebo in OA(5).

Lately, platelet-rich plasma (PRP) has become increasingly 
popular among the orthopaedic community as a minimally 
invasive technique for enhancing tissue healing in differ-
ent conditions including rotator cuff pathology(6), greater 
trochanteric pain syndrome(6), knee osteoarthritis(7), lateral 
epicondylitis(8), osteochondral lesions of the talus(9) and oth-
er orthopaedic conditions. It has been postulated that PRP 
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Abstract
Purpose: This review aims to determine whether ultrasound-guided platelet-rich plasma 
injection has any role in improving clinical outcomes in patients with hip osteoarthritis. 
Methods: A search of the National Institute for Health and Care Excellence database using 
the Healthcare Databases Advanced Search tool was conducted. The PubMed database was 
also utilised to search the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Excerpta 
Medica database, Cumulative Index of Nursing and Allied Health and Allied and Complimentary 
Medicine databases. The Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis 
methodology guidance was employed and a quality assessment was performed using the Jadad 
score. Results: Three randomised clinical trials met the inclusion criteria and were included for 
analysis. All three trials were of good quality based on the Jadad score. A total of 115 patients 
out of 254 received platelet-rich plasma injections under ultrasound guidance. The platelet-rich 
plasma recipient group included 61 males and 54 females with an age range from 53 to 71 
years. Outcome scores show an improvement of symptoms and function maintained up to 12 
months following platelet-rich plasma injection. Conclusions: Literature to date concludes that 
intra-articular platelet-rich plasma injections of the hip, performed under ultrasound guidance 
to treat hip osteoarthritis, are well tolerated and potentially efficacious in delivering long-term 
and clinically significant pain reduction and functional improvement in patients with hip 
osteoarthritis. Larger future trials including a placebo group are required to further evaluate 
these promising results. Level of evidence: Level I, a systematic review of level I studies.
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stracts were included. The Preferred Reporting Items for 
Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) method-
ology guidance was employed(15). 

Abstracts from the search were reviewed for relevant ar-
ticles by two authors. All references listed in the relevant 
articles were also reviewed for any other papers not found 
in the initial search. Studies were included if they were 
randomised control trials (RCT), and reported clinical and 
functional outcomes of patients treated with PRP for hip 
OA. Due to a small number of studies, we did not set a min-
imum follow-up period. Case reports, reviews, conference 
abstracts, case series, studies on animals and technical 
notes were excluded. 

Once relevant RCTs were identified, data was extracted us-
ing a standardised form for each of the following: author, 
year of publication, study design, sample size, demograph-
ics, diagnostic test, injection technique, outcome measures 
and follow-up frequency. Due to the heterogeneity of the 
included data, a meta-analysis could not be conducted 
and, therefore, all data was reported descriptively. 

Quality assessment 

This review utilised the Jadad quality evaluation scale(16) 

to rank the quality of the included RCTs. Studies ranked 

promotes soft tissue healing by delivering a higher than nor-
mal concentration of platelets and, therefore, an increased 
concentration of platelet derived growth factors to the dis-
eased area(10). This has been shown in various studies(11–14).  

The use of PRP in treating hip OA has become more 
prevalent in recent years. The purpose of this review is 
to summarise the existing knowledge on the role of PRP 
in hip OA. 

Methods

A search of the National Institute for Health and Care Ex-
cellence (NICE) database has been completed using the 
Healthcare Databases Advanced Search (HDAS) tool. In 
addition, we utilised the PubMed database to search the 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE), Excerpta Medica database (EMBASE), Cu-
mulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) 
and Allied and Complimentary Medicine (AMED) data-
bases. The search was conducted from their year of incep-
tion to June 2018 with the keywords “hip joint” and “ultra-
sound guided injection”. 

Broad search keywords were used rather than specific 
terms to ensure no articles were missed. There was no 
language limit and all relevant published articles and ab-

PubMed
to June
2018

179 citations

AMED
to June
2018

1 citation

BNI
to June
2018

2 citations

CINAHL
to June
2018

46 citations

203 non-duplicate  
citations screened

3 articles included

61  
articles retrieved

Inclusion/exclusion 
criteria applied

Inclusion/exclusion 
criteria applied

142  
– not relevant

56 not in English, reviews, case reports,  
non human studies, cadaveric

2 technical note, 
 conference abstract

EMBASE
to June
2018

20 citations

HBE
to June
2018

2 citations

Medline
to June
2018

97 citations

Fig. 1. Study selection process
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0–2 are of low quality, and studies ranked 3–5 are of high-
quality. All studies included in this review ranked 3–5.

Results

Search results

The search threads used resulted in 347 articles (Fig. 1). 

Summary of studies 

Three RCTs(17–19) met the inclusion criteria (Tab. 1). These 
studies included 254 patients, of whom 115 patients were 
randomised for PRP and 31 patients received both PRP 
and the control. The control in all three trials was hya-
luronic acid (HA). All injections were administered under 
ultrasound (US) guidance. The PRP group included 61 
males and 54 females with an age range between 53 and 
71 years. Patients had different degrees of osteoarthritis 
based on Kellgren and Lawrence (KL) classification and 
durations of symptoms were variably reported (Tab. 2).

Outcome measures

The visual analogue scale (VAS) was used in all three tri-
als to assess pain at baseline and throughout the follow-up 
periods. Reported results are summarised in Fig. 2.

Study
Level  

of evidence
Jadad No. of hips

Male / 
Female

Mean age
Duration  

of symptoms

Di Sante et al. 
2016(17) Level I 3

43  
(22 HA + 21 PRP)

Ia 11/10 71 not reported

Dallari et al. 
2016(18) Level I 5

111  
(44 PRP + 36 HA + 31 Both)

20/24 50–59 >4 months

Battaglia et al. 
2013(19) Level I 4

100  
(50 HA + 50 PRP)

30/20 53 6–24 months

Tab. 1.  Studies included

Study OA grade Mean FUP Control Outcome  
measures Preparation Complications

Di Sante et al. 
2016(17) KL: II i III 16 weeks HA VAS, WOMAC

8 mls blood,  
4 mls PRP
3 weekly  
injections

None

Dallari et al. 
2016(18) KL: I–IV 12 months HA VAS, WOMAC, 

HHS

150 mls blood,  
4 × 5 mls PRP

3 weekly  
injections

None

Battaglia et al. 
2013(19) KL: II, III i IV 12 months HA VAS, HHS

150 mls blood,  
4 × 5 mls PRP

3 weekly  
injections

1 superficial 
haematoma

Tab. 2.  Description of studies

In addition, Di Sante et al.(17) and Dallari et al.(18) used the 
Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthri-
tis Index (WOMAC). Reported results are summarised in 
Fig. 3. 

Battaglia et al.(19) and Dallari et al.(18) also used the Har-
ris Hip Score (HHS) to report the clinical outcomes  
of the PRP injections. Reported results are summarised 
in Fig. 4.

PRP preparation

Di Sante et al. used the Regen Kit. An 8-ml venous blood 
sample was obtained for each hip treatment. A complete 
peripheral blood count was also collected at the time of 
initial blood donation. The samples were centrifuged twice 
at 3100 rpm for 9 minutes in order to produce 4 ml of PRP. 
A random PRP unit was sent to the laboratory for platelet 
count and microbiology tests. The total number of plate-
lets/ml in the PRP without leukocytes represented a mean 
increase of around 100–150% compared with whole blood 
values. 

Dallari et al. obtained 150 mL of venous blood for patients 
with unilateral hip OA and 300 mL for those with bilateral 
disease. 2 centrifugations were performed at 1480 rpm 
for 6 minutes and 3400 rpm for 15 minutes. The PRP pro-
duced was then divided into 5 ml portions (4 for unilateral 
disease and 7 for bilateral disease) and stored. 13 patients 
(at least 25%) from the PRP group were randomly selected 
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and had their samples analysed for proinflammatory and 
anti-inflammatory markers. 

Battaglia et al. obtained 150 mL of venous blood from each 
patient and performed 2 centrifugations, 1800 rpm for 15 
minutes and 3500 rpm for 10 minutes, in order to prepare 
4 units, each containing 5 mL of PRP. One unit was sent 
to the hospital laboratory to perform a platelet count and 
microbiology tests, and the other three units were stored. 
The average increase in platelet number per microlitre in 
the PRP was 600% compared to the whole blood value. 

Injection technique

The technique of ultrasound injection was broadly similar 
in all three studies. All studies performed the injections us-
ing an anterior approach, with the patient supine and hip in 
internal rotation under aseptic precautions. A low-frequen-
cy ultrasound probe was used in all studies and aligned to 
the femoral neck axis. Dallari et al. used a 22-gauge spinal 
needle targeting the anterior capsular recess at the base of 
the femoral neck. Di Sante et al. and Battaglia et al. used 
a 20-gauge spinal needle targeting the junction of the fem-
oral head neck. Synovial fluid aspiration was performed 
by Dallari et al. and Di Sante et al. Distention of the joint 
capsule was registered by Di Sante et al. Patients were dis-
charged after the injection in all three studies.

Di Sante et al. administered 3 consecutive injections of PRP 
(3 ml, 1 week apart) and 1 injection of HA (30 mg/2 ml). 
Battaglia et al. administered 3 consecutive injections of PRP 
(5 ml, 2 weeks apart) and 1 injection of HA (30 mg/2 ml). 
Dallari et al. administered 3 consecutive injections of PRP 
(5 ml, 1 week apart) and 1 injection of HA (30 mg/2 ml).

Summary of results

Di Sante et al.(17) compared the efficacy of US-guided injec-
tion of PRP versus hyaluronic acid (HA) for hip OA. Pa-
tients were evaluated at baseline, 4 weeks and 16 weeks us-
ing VAS and WOMAC pain subscale. Compared to baseline, 
VAS scores in the PRP group significantly decreased at 4 
weeks but not at 16 weeks. No differences in WOMAC pain 
scale were discernible compared to baseline at 4 weeks or 
16 weeks in the PRP group. In the HA group a significant 
decrease of both VAS and WOMAC values was registered 
only at the 16 week  follow-up. The authors concluded that 
intra-articular PRP had an immediate effect on pain that 
was not maintained at longer-term follow-up when, on the 
contrary, the effects of intra-articular HA were evident.

Battaglia et al.(19) compared the clinical efficacy of PRP 
versus HA at 12 months of follow-up, and evaluated the 
influence of the type of infiltration, patient age, sex, body 
mass index, and degree of OA on temporal clinical evolu-
tion. Patients were evaluated at baseline and after 1, 3, 6, 
and 12 months using HHS and VAS. An overall improve-
ment was detected in both groups at 1- and 3-month fol-
low-up. Despite a slightly progressive worsening between 

6- and 12-month follow-up, the final HHS and VAS values 
remained lower compared to baseline (p <.0005), with no 
significant differences between PRP and HA. They con-
cluded that intra-articular injections of PRP are efficacious 
in terms of functional improvement and pain reduction but 
are not superior to HA in patients with symptomatic hip 
OA at 12-month follow-up. 

Dallari et al.(18) compared the therapeutic efficacy of PRP, 
HA and the combination of both in hip OA. HHS, WOMAC 
and VAS were used at 2, 6, and 12 months after treatment to 
measure the clinical outcomes. In addition, they evaluated 

Fig. 3. Results of WOMAC scale

Fig. 4. Results of HHS

Fig. 2. VAS results in the three studies
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the concentration of growth factors in PRP and their corre-
lation to clinical outcomes. At all follow-ups, the PRP group 
had the lowest VAS scores. The WOMAC score of the PRP 
group was significantly better at 2 and 6-month follow-up 
but not at 12-month follow-up. The study demonstrates sig-
nificant improvements in reducing pain and ameliorating 
the quality of life and functional recovery in the PRP group. 
A significant “moderate” correlation was also found be-
tween interleukin-10 and variations of the VAS score in this 
study (r = 0.392; p = .040). The authors concluded that PRP 
injections offer a significant clinical improvement in pa-
tients with hip OA without relevant side effects. The benefit 
was significantly more stable up to 12 months as compared 
with the other tested treatments. The addition of PRP + HA 
did not lead to a significant reduction in pain. 

One patient in Battaglia’s series developed a superficial 
haematoma, however no other significant complications 
were reported in all series (Tab. 1).

Discussion

The hip joint is the second most affected joint with OA after 
the knee, with a high prevalence in patients older than 50 
years(20). OA of the hip can be very devastating, and the sig-
nificance of the disease is manifested in the persistent pain 
and functional impairment which undermine the patient’s 
quality of life. Currently, cartilage loss is not considered 
to be the main factor triggering OA. More accurately, the 
triggering factor is suggested to be a malfunction in the 
affected joint, including all the tissues that maintain the 
articular homeostasis. Subchondral bone is identified as 
the starting place for pathologic changes, and cartilage is 
the victim of this process. Subchondral bone pathology in-
evitably leads to the onset of OA if not properly treated(21).

To date, non-operative treatments remain very limited, and 
none were proven to stop or slow the progressive nature of 
the disease. Therefore, hip arthroplasty usually comes as the 
only definitive solution for patients with hip OA. Since PRP-
based therapies have broken into clinical practice, they have 
been increasingly used as a non-operative option to treat 
earlier stages of joint degeneration to provide symptomatic 
relief and delay surgical intervention(22). The high amount of 
growth factors in PRP is thought to have an inductive and 
protective effect on chondrocytes as well as anti-inflamma-
tory action, eventually restoring joint homeostasis. 

The evidence from this review suggests that ultrasound-
guided hip PRP injections may be efficacious in delivering 
long-term and clinically significant pain reduction in pa-

tients with hip OA, and may also lead to an improvement in 
function. The treatment effect appears to be of rapid onset, 
with better outcomes reported in the first 8 weeks post-in-
jection. The magnitude of pain reduction and functional im-
provement decreases thereafter, although two trials report 
clinically significant differences in both pain and function 
at 12 months post-injection. Although these trials did not re-
port details of the clinicians administering the injection, the 
procedure itself seemed well tolerated by patients, and only 
one significant minor complication was reported. 

The limitations of this review include a small number of 
high-quality studies performed, and a relatively small num-
ber of participants. Small trials are known to potentially 
overestimate treatment effect sizes or report a significant 
effect when none is present. Furthermore, participants in 
these trials presented with variable degrees of OA. The au-
thors reported outcomes at different follow-up intervals, 
and to enable comparison, it was necessary to use ranges 
(4–8 weeks and 4–6 months). The heterogeneity in meth-
odology between trials, coupled with the limited reporting 
of trial statistics, makes it difficult to accurately compare 
results. This highlights the importance of the development 
and use of core outcomes for clinical trials in this area. All 
included RCTs compared PRP with HA, and there were no 
trials comparing PRP with placebo, limiting our ability to 
draw a firm conclusion. 

Conclusion

Hip intra-articular PRP injections, when performed under 
ultrasound guidance, appear to be well tolerated and may be 
efficacious in delivering long-term and clinically significant 
pain reduction in patients with hip OA, and may also lead to 
an improvement in function, though the quality of evidence 
is relatively poor. Future trials should be sufficiently large 
and include a placebo group. Standardised outcomes, such 
as those recommended by the Osteoarthritis Research Soci-
ety International (OARSI), should be used, and the results 
should be presented in a manner which will facilitate their 
inclusion in future meta-analyses. 
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