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مقدمه
 در شــیوه مرســوم اســتفاده از پالســامی 

پالکت)PRP(،برپایــه  از  شــده  غنــی 

صــورت  علمــی  هــای  پژوهــش  ی 

گرفتــه، از فاکتورهــای رشــد موجــود در 

پالکــت هــا بــرای تحریــک رویــش مــو 

اســتفاده مــی شــود.  واژه¬ی پــالس 

در ایــن شــیوه نویــن بــه معنــای گامــی 

ــی باشــد.در  ــر از شــیوه مرســوم م فرات

ایــن تکنولــوژی هامننــد روش تهیــه 

داروهــای پزشــکی فرامولکولــی، خــواص 

درمانــی عوامــل مختلــف ضمــن رقیــق 

ــیار  ــای بس ــر  تکانه ــت تاثی ــازی، تح س

ــیونی  ــتگاه اتوماس ــم دس ــدید و منظ ش

کــه بــه ایــن منظــور طراحــی شــده 

ــه ای  ــه گون ــرد ب ــی گی ــرار م ــت ق اس

پالکتــی  رشــد  کهتواناییفاکتورهــای 

در تحریــک رویــش مــو چنــد برابــر 

ــزودن  ــر اف ــوی دیگ ــود و از س ــی ش م

عوامــل درمانگــری کــه قبــالً بــه عنــوان 

داروهــای تحریــک کننــده ی رویــش 

مــو شــناخته شــده اســت، شــیوه جدیــد 

ــد.  ــی کن ــز م ــین متامی را از روش پیش
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مطالعــات  و  هــا  پژوهــش 

زمینــه  در  بســیاری  علمــی 

ــی  ــکی فرامولکول ــای پزش ــر داروه تاثی

محیــط  در  بنیادیــن  هــای  برســلول 

کشــت ســلولی صــورت گرفتــه و تاثیرآن 

هــا در بهبــود عملکــرد ســلولی و بهینــه 

ســازی بازدهــی آن هابــه اثبــات رســیده 

ــه واژه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب اس

ــی اســتفاده از  ــه معن ــی ب ی فرامولکول

نیروهــای بیــن مولکولــی اســت کــه 

قادرنــد بــا تغییــر در ســاختار مولکــول 

هــا، تغییــر مناســب را در عملکــرد 

ــرات  ــن تغیی ــد. ای ــود آورن ــا بوج آن ه

مســتقیامً در اصــالح عملکــرد ســلول 

آســیب دیــده نقــش دارد.

تولد پی آرپی پالس مطالعات علمی
رشــد  فاکتورهــای  از  اســتفاده 

ــا  ــامری ه ــان بی ــی در درم پالکت

در  را  بیشــری  جایــگاه  روز  بــه  روز 

پزشــکی بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. 

ایــن  راحــت تریــن راه دسرســی بــه 

ــادی اســتفاده از خــون  ســلول هــای بنی

اســت. از آنجــا کــه فاکتورهــای مختلــف 

بنیادیــن  هــای  ســلول  ســلولی  درون 

پالکتــی موجــود درخــون بــه راحتــی 

ــری  ــده ی بکارگی ــتند، ای ــرس هس دردس

ایــن فاکتورهــا و تواندهــی کــردن آن 

پزشــکی  در  مرســوم  شــیوه  بــه  هــا 

ــرای درمــان ریــزش مــو و  ــی ب فرامولکول

طاســی رس شــکل گرفــت. پژوهــش هــای 

متعــدد  داوطلبیــن  بــرروی  نخســتین 

ایــن  العــاده  خــارق  تاثیــر  توانســت 

ــا شــیوه معمــول  شــیوه را در مقایســه ب

بــه اثبــات برســاند. بــه ایــن ترتیــب، 

تلفیــق دو تکنولــوژی مختلــف- پزشــکی 

فرامولکولــی-  پزشــکی  و  مولکولــی 

پنجــره امیــدی را نــه تنهــا در درمــان 

ریــزش مــو و طاســی رس گشــوده اســت 
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ــازه ای را در درمــان  بلکــه امیدهــای ت

ــب  ــن و صع ــای مزم ــامری ه ــایر بی س

العــالج پدیــد آورده اســت.

روش کار
پــس از دریافــت 9 میلــی لیر از  

خــون فــرد، بوســیله ی دســتگاه 

از  خونــی  هــای  ســلول  ســانریفیوژ 

پالســامی خــون تفکیــک مــی شــود. پس 

ــا  ــه در آن پالکته از آن بخشــی از رسم ک

بــا غلظــت بیشــری وجــود دارنــد جــدا 

شــده و بــرای اســتخراج فاکتورهــای رشــد 

آمــاده مــی شــوند. پــس از افــزودن مایــع 

هیپوتونیــک و بکارگیــری رضبــات شــدید 

ــای  ــزر فاکتوره ــتگاه پوتنتای ــیله دس بوس

رشــد اســتخراج و تواندهــی مــی شــوند. 

ســپس بــا محلولهــای حــاوی عوامــل 

ــوط  ــی مخل درمانگــر پزشــکی فرامولکول

شــده، بــرای تزریــق آمــاده مــی گردنــد.   

سواالت متداول
اثــر                     چگونــه  شــیوه  ایــن   -1  

ــد؟ فاکتورهــای رشــد تواندهــی  مــی کن

شــده یپالکتــی بــه همــراه داروهــای 

ــه  ــا دو مکانیســم جداگان ــی ب فرامولکول

ــوند:  ــی ش ــو م ــزش م ــان ری ــبب درم س

ــش  ــک روی ــه باعــث تحری نخســت آنک

مــو مــی شــوند، بــه ایــن ترتیــب موهــای 

کرکــی شــکل موجــود قــوام پیــدا کــرده 

و موهــای نازک و ضعیف،محکمشــدهو 

قطــر بیشــری پیــدا مــی کننــد. دوم 

ــا  ــش دوره ی پایش،موه ــا افزای ــه ب آنک

مــدت زمان بیشــری بــرروی پوســت رس 

ــد.  ــی مانن ــی م باق

3
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  2- چندبــار الزم اســت تزریــق صــورت 

گیــرد؟ پژوهــش صــورت گرفتــه ســه 

بــار تزریــق بــه فاصلــه ی دو هفتــه 

کــه  آنجــا  از  کنــد.  مــی  را حامیــت 

ــل  ــی حداق ــر درمان ــداری اث ــدت پای م

ــتبا  ــیده اس ــات رس ــه اثب ــاه ب ــرای 6 م ب

ــن زمــان  ــن حــال انتظــار مــی رود ای ای

بســیار طوالنــی تــر باشــد بــا ایــن وجــود 

ــد  ــی توان ــال   م ــار در س ــرارآن یکب تک

ــد. ــد باش مفی

ــی  ــیوه ی پ ــا ش ــی ب ــه تفاوتهای   3- چ

آرپــی متــداول دارد؟الــف( پالســامی 

4

غنــی شــده از پالکــت مســتقیامً تزریــق 

منــی شــود، بنابرایــن درد بســیار کمری 

نیــازی  وجــه  هیــچ  بــه  ب(  دارد.  

بــه طــور  تزریــق هــا  کــه  نیســت 

عمیــق صــورت گیــرد کــه بازهــم از 

بــه  درد و خونریــزی محــل تزریــق 

کاهــد.   مــی  توجهــی  قابــل  میــران 

ج( اثــرات درمانــی در مــدت بســیار 

کمــر نســبت بــه روش متــداول ظاهــر 

مــی شــود.  د( اســتفاده از  داروهــای 

فرامولکولــی مزیــت دیگــری اســت کــه 

تنهــا در روش پــی آرپــی پــالس وجــود 
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دارد و بازهــم میــزان پاســخ درمانــی را 

بیشــر و زمــان رشوع پاســخ درمانــی را 

ــه  ــان س ــد. ه( درپای ــی کن ــر م کوتاه

جلســه داروی فرامولکولــی بــه صــورت 

محلــول بــرای مــرف موضعــی بــه 

طــور منحــر بــه فــرد تهیــه مــی شــود.

  4- آیــا در هرجلســه خونگیــری انجــام 

مــی شــود؟از آنجــا کــه در پزشــکی 

دارو  تکــرار  در هربــار  فرامولکولــی، 

الزم اســت داروی موردنظــر از تــوان 

باالتــری نســبت بــه بــار قبــل برخــوردار 

نخســت  جلســه  در  تنهــا  باشــد، 

و  گیــرد  مــی  صــورت  خونگیــری 

پالســامی غنــی شــده از پالکــت از هــر 

ــی  ــرای توانده ــور جداگانه ــه ط ــرد ب ف

ــده  ــات آین ــتفاده در جلس ــر و اس بیش

ــود. ــی ش ــی م بایگان

ــد  ــل و بع ــی قب ــه نکات ــت چ   5- رعای

از هرجلســه توصیــه مــی شــود؟بهر 

اســتقبل از هرجلســه اســتحامم صــورت 

گیــرد و پــس از هــر بــار تزریــق حداقــل 

بــه مــدت 12 ســاعت اســتحامم صــورت 

نگیــرد و از فعالیــت فیزیکــی کــه منجــر 

بــه تعریــق پوســت رس آنهــم در محیــط 

آلــوده و پرگــرد وغبــار پرهیــز شــود. در 

ضمــن مــرف ویتامینهــا و موادمعدنــی 

همچــون زینــک و آهــن بــرای تقویــت 

پیازمــو توصیــه  مــی گــردد.
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قبل  بعد  

گزارش مصور از نتایج معجزه آسا در کمر از 6 هفته:
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از  برتــر  تکنولــوژی   PRP+  
در  فرامولکولــی  پزشــکی 
آســیبهای ورزشــی زانــو، آرنــج 

، کتــف و تاندونهــا
ــل  ــه مفاص ــی ب ــیبهای ورزش آس

ورزشــکاران  در  ویــژه  بــه  تاندونهــا  و 

حرفــه ای بســیار شــایع اســت. ازنظــر 

فیزیولوژیــک  رسعــت ترمیــم غرضوفهــا و 

زردپــی هــا نســبت بــه ســایر بافتهــا انــدک 

ــه آســیب  ــل هرگون ــن دلی ــه همی اســت ب

بایــد بــا جدیــت مــورد توجــه قــرار گیــرد 

و غالیــا نیــاز بــه اســراحت طوالنــی و 

دارد  خــاص  فیزیولوژیــک  مالحضــات 

ــامی  ــتفاده از پالس ــوم اس ــیوه مرس .در ش

ــه ی  ــت )PRP(،برپای ــده از پالک ــی ش غن

ــه، از  پژوهــش هــای علمــی صــورت گرفت

فاکتورهــای رشــد موجــود در پالکــت هــا 

ــرضوف  ــم غ ــت ترمی ــک رسع ــرای تحری ب

هــاو تانــدون هــا )لیگامــان هــا( اســتفاده 

ــی شــود.  م

ــه  ــن ب ــیوه نوی ــن ش ــالس در ای  واژه ی پ

معنــای گامــی فراتــر از شــیوه مرســوم     

ــد  ــوژی هامنن ــن تکنول ــد. در ای ــی باش م

روش تهیــه داروهــای پزشــکی فرامولکولی، 

خــواص درمانــی عوامــل مختلــف ضمــن 

رقیــق ســازی، تحــت تاثیــر  تکانهــای بســیار 

اتوماســیونی  دســتگاه  منظــم  و  شــدید 

ــت  ــده اس ــی ش ــور طراح ــن منظ ــه ای ــه ب ک

قــرار   مــی گیــرد بــه گونــه ای کــه توانایــی 

فاکتورهــای رشــد پالکتــی در تحریــک رسعت 

ترمیــم بافــت هــای آســیب دیــده چنــد برابــر 

مــی شــود و از ســوی دیگــر افــزودن عوامــل 

ــای  ــوان داروه ــه عن ــالً ب ــه قب ــری ک درمانگ

ــده شــناخته شــده اســت، شــیوه  ــم کنن ترمی

جدیــد را از روش پیشــین متامیــز مــی کنــد. 

ــاره  ــراحت و کن ــدت اس ــب م ــن ترتی ــه ای ب

گیــری ورزشــکاران از ورزش کاهــش مــی یابد 

و آنهــا بــه رسعــت مــی تواننــد بــه آمادگــی 

ــی خــود برســند. جســامنی قبل

 چند سوال در این باره:

ایــن شــیوه چگونــه اثر مــی کنــد؟ فاکتورهای 

رشــد تواندهــی شــده ی پالکتــی بــه همــراه 

مکانیســم  دو  بــا  فرامولکولــی  داروهــای 
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ــل و  ــع مفاص ــود رسی ــبب بهب ــه س جداگان

ــی شــوند.  ــده م ــای آســیب دی تاندونه

نخســت خــود فاکتورهــای رشــد پالکتــی 

شــده  تواندهــی  داروهــای  دیگــری  و 

فرامولکولــی کــه بــه طــور تخصصــی قــدرت 

مکانیســم دفاعــی در ترمیــم بافتهای آســیب 

ــد. ــی دهن ــاء م ــده را ارتق دی

ــرد؟  ــق صــورت گی ــار الزم اســت تزری چندب

تزریــق  یکبــار  پژوهــش صــورت گرفتــه 

را توصیــه مــی کنــد. تجربیــات در طــول 

یکســال نشــان داده اســت کــه رسعــت 

ترمیــم بــه چهاربرابــر  وقتــی کــه تنهــا 

اســتفاده            پالکتــی  رشــد  فاکتورهــای  از 

ــد. ــی رس ــود م ــی ش م

ــی  ــی آرپ ــیوه ی پ ــا ش ــی ب ــاوت های ــه تف چ

دارد؟ متــداول 

 الــف( پالســامی غنــی شــده از پالکــت 

ــن درد  ــق منــی شــود، بنابرای مســتقیامً تزری

بســیار کمــری دارد. 

ب( بــه هیــچ وجــه نیــازی نیســت کــه 

تزریــق بــه طــور عمیــق صــورت گیــرد کــه 

بازهــم از درد و خونریــزی محــل تزریــق بــه 

ــی کاهــد.   ــی م ــل توجه ــران قاب می

 ج( اثــرات درمانــی در مــدت بســیار کمــر 

نســبت بــه روش متــداول ظاهــر مــی شــود. 

فرامولکولــی  داروهــای  از  اســتفاده  د( 

مزیــت دیگــری اســت کــه تنهــا در روش پــی 

ــزان  ــم می ــود دارد و بازه ــالس وج ــی پ آرپ

بیشــر و زمــان رشوع  را  پاســخ درمانــی 

ــد.  ــی کن ــر م ــی را کوتاه ــخ درمان پاس
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Organon of Medicine

Philosophy of Homeopathy

Synoptic Materia Medica -

 علم درمانگر هومیوپاتی-1

درسنامه ارگنان پزشکی

پزشک و پزشکی )یک از هفت(

راهنامی پزشکی فرامولکولی

مبانی فلسفی پزشکی

1

Avicenna Supramolecular Medical Centre

 PRP   
Platelet - Rich Plasma Plus

A Revolutionary Way To 
Hair Fall Therapy 

and Joint Degenerative 
diseases (Arthrosis) 

+

پی آر پی پالس

انقالبی تازه در درمان ریزش مو و 
ساییدگی مفاصل )آرتروز(

تلفیقی از تکنولوژی تهیه داروهای پزشکی 
مولکولی و فرامولکولی

پزشکی فرامولکولی
 راهی به سوی آرمان درمانگری

Supramolecular Medicine
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