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Abstract 
Objective: To evaluate the clinical effects of intraarticular platelet-rich plasma injections in 

patients with knee osteoarthritis.  

 

Background: Osteoarthritis is the most frequent joint disease in Norway, and the most 

common reason for severe pain and disability. Most of the available treatments for 

osteoarthritis are palliative and target the symptoms rather than influencing the biochemical 

environment of the joint. Autologous platelet-rich plasma (PRP), has emerged as a treatment 

option for osteoarthritis. In addition to containing growth factors taking part in the healing 

process, it also include anti-inflammatory mediators. 

 

Methods: In this uncontrolled, prospective study, 33 knees with osteoarthritis received one 

intraarticular platelet-rich plasma injection. Clinical outcome was evaluated using the Knee 

injury and Osteoarthritis Outcome Score, (KOOS) questionnaire, before PRP injection and at 

6 weeks follow up. Data were checked for normality and differences evaluated with the 

paired-samples t-test and Wilcoxon signed-rank test. 

 

Results: Statistically significant improvement in all KOOS subscales was noted from 

baseline to 6 weeks (P < 0.05). The mean KOOS scores (pain, symptoms, ADL, Sport/rec 

and QoL) at baseline were 56.7, 61.4, 60.2, 22.2 and 33.5, respectively, and at 6 weeks 71.6, 

70.9, 76.6, 44.4 and 50,5, respectively, showing significant improvement. There were no 

adverse events reported. 
 

Conclusion: Our preliminary findings suggest that one intraarticular injection of autologous 

PRP offers a significant clinical improvement after 6 weeks and is an effective and safe 

method in the treatment of knee osteoarthritis. Further studies are needed to investigate the 

persistence of the beneficial effects observed.  
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1 Sammendrag 
Målsetting: Undersøke den kliniske effekten av intraartikulære PRP-injeksjoner hos 

pasienter med kneleddsartrose. 

 

Bakgrunn: Artrose er den hyppigst forekommende leddsykdommen i Norge og er blant de 

vanligste årsaker til alvorlige smerter og funksjonsnedsettelse. Mesteparten av tilgjengelig 

behandling er palliativ og tar sikte på å redusere symptomer, istedenfor å påvirke det 

biokjemiske miljøet i leddet. Autologt platerikt plasma har vist seg å kunne være et 

behandlingsalternativ mot artrose. I tillegg til å inneholde vekstfaktorer som deltar i 

helingsprosesser, består den av mediatorer som inhiberer inflammasjon.   

 

Metoder: I denne ukontrollerte, prospektive studien, ble 33 knær med artrose behandlet med 

én injeksjon autologt platerikt plasma. Klinisk effekt ble evaluert med The Knee injury and 

Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) før injeksjon og ved 6 ukers kontroll. Data ble 

analysert for normalfordeling og endringer ble målt med paret T-test og Wilcoxon signed-

rank test. 

 

Resultater: Det ble observert statistisk signifikant bedring i alle KOOS subskalaer fra 

baseline til 6 uker (P < 0.05). Gjennomsnittlig KOOS skår (smerte, symptomer, funksjon i 

hverdagen, funksjon, sport og fritid, og knerelatert livskvalitet) ved baseline var henholdsvis 

56.7, 61.4, 60.2, 22.2 og 33.5, og etter 6 uker 71.6, 70.9, 76.6, 44.4 og 50,5. Det ble ikke 

rapportert noen uheldige bivirkninger.  

 

Konklusjon: Resultater etter 6 uker viser at intraartikulær injeksjon med autologt PRP gir en 

signifikant klinisk bedring og at det er en enkel, effektiv og trygg behandlingsmetode for 

kneleddsartrose. Videre studier er nødvendig for å undersøke om den kliniske effekten er 

vedvarende.  
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2 Innledning 
Artrose er en kronisk leddsykdom og er blant de vanligste årsaker til alvorlige smerter og 

invaliditet (1). Sykdommen er den hyppigst forekommende leddsykdommen i Norge, 

Skandinavia og i den vestlige verden (2). Plagene opptrer oftest i hånd, hofte og kne, og 

sykdommen er forbundet med store personlige- og samfunnsøkonomiske kostnader (3).  I 

USA er det anslått at 45  % av befolkningen i løpet av livet utvikler symptomatisk kneartrose 

(4). I 2004 ble artrose i den generelle befolkningen i alderen 24-76 år i Ullensaker kommune 

kartlagt. 13 % rapporterte at de hadde fått diagnosen artrose stilt av lege og/eller på røntgen 

(5).  Som følge av økt levetid og økt forekomst av overvekt forventes det at prevalensen vil 

øke i årene som kommer (6). Insidensen av uførepensjon for artrose har økt fra 1968 til 1997, 

og økningen er høyere enn for uførepensjon generelt (7). I 2013 registrerte Nasjonalt Register 

for Leddproteser 4937 primære proteseoperasjoner i kne i Norge. Av disse var artrose 

årsaken eller del av årsaken til 81% av operasjonene (8). 

 

Det er fortsatt en del vi ikke vet om årsakene og forløpet til artrose (9). Det finnes foreløpig 

heller ingen spesifikk behandling som kan reversere sykdommen og normalisere leddet (10). 

Behandlingen tar dermed sikte på å redusere pasientens subjektive plager og bedre 

funksjonen. Behandlingen av artrose er sammensatt og tar utgangspunkt i at noen tiltak som 

informasjon, vektkontroll og treningsråd bør gis til alle pasienter, mens andre tiltak som 

medikamentell behandling og hjelpemidler, og spesielt kirurgiske tiltak bare skal gis til noen 

få (11). Vektkontroll og treningsråd er utmerkede behandlingsalternativer, men er dessverre 

forbundet med lav etterlevelse. Det er derfor et stort behov for nye prosedyrer som er 

kostnadseffektive ved at de reduserer behovet for medikamentell og kirurgisk behandling og 

angriper den biokjemiske prosessen ved artrose (12).  

 

Protese er siste behandlingsalternativ ved kneartrose. Intraartikulær injeksjon 

(kortikosteroider, hyaluronsyre, platerikt plasma) vil være foretrukket som det siste 

nonoperative tiltaket, gitt at annen konservativ behandling er forsøkt uten effekt  

(13). Autologt platerikt plasma (PRP) er blodplasma med en platekonsentrasjon over 

normativ baseline (14). Avhengig av metode benyttet for å klargjøre PRP, kan den også 

inneholde hvite blodceller i høy konsentrasjon (15). Blodplater og hvite blodceller er kilder 

til høy konsentrasjon av vekstfaktorer og cytokiner, som regulerer en rekke prosesser 

forbundet med heling og vevsregenerasjon (16). Intraartikulære injeksjoner har dermed 
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potensiale til å utsette eller hindre innsetting av kneprotese. Kliniske studier har vist at PRP 

er trygt og uten alvorlige komplikasjoner (17-22). Studier indikerer også at PRP er lovende 

for å lindre smerte, forbedre knefunksjon og knerelatert livskvalitet (12, 17, 23-25). Det er 

likevel ingen data på at PRP vil føre til regress av osteofytter, eller til regenerasjon av brusk 

og menisk hos pasienter med alvorlig og irreversibel bein- og bruskskade. Dets lave kostnad, 

enkle klargjøringsteknikk, trygghet og biologisk aktive innhold har ført til god aksept både 

blant leger og pasienter. Denne oppgaven går ut på å undersøke den kliniske effekt av 

intraartikulære PRP-injeksjoner hos pasienter med kneleddsartrose. Oppgaven tar for seg 

effekt etter 6 uker, mens studien vil fortsette for å undersøke langtidseffekt.  
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3 Bakgrunn 
3.1 Kneet 
3.1.1 Oppbygning 
Kneet er et synovialt ledd bestående av leddbrusk, subkondralt bein og en leddkapsel, som på 

innsiden er kledd med synovialmembran og på utsiden er forsterket av ligamenter (1). Kneet 

er det største leddet i kroppen og består av tibia, femur og patella. Femur sin leddflate er bygd 

opp av to valseformede kondyler som er mer krumme baktil enn fortil, mens tibiakondylene 

er forholdsvis flate (26). Kneleddets inkongruens blir delvis utliknet av to bruskskiver; den 

mediale- og laterale menisk. Meniskene fungerer som støtputer og sørger for jevn fordeling 

av vektbelastningen i leddet (27). Leddflatene holdes på plass av kraftige sidebånd; det 

mediale- og laterale kollaterale ligament (28). Det mediale sideligamentet er forbundet med 

den mediale menisk, som dermed sitter mer fast enn den laterale (29). Kneleddet stabiliseres 

og støttes i tillegg av et fremre- og et bakre korsbånd, som har som funksjon å hindre tibia i å 

skli frem- og bakover i forhold til femur (30).  

 

3.1.2 Artrose 
Artrose er sykdom i et synovialt ledd. I de fleste synoviale ledd består leddbrusken av glatt 

hyalin brusk som gjør at leddflatene glir friksjonsfritt mot hverandre (26). Sykdommer som 

primært rammer én av komponentene i et ledd, vil etter hvert medføre sekundære 

forandringer i de øvrige, og det utvikles en leddsvikt som gir pasienten smerter og nedsatt 

funksjon (1). I ekstremitetsleddene forekommer sykdommen hyppigst i hofter, knær, hender 

og føtter. Det oppstår ubalanse mellom anabole og katabole prosesser som fører til tap av 

leddbrusk, subkondral beinsklerose, osteofyttdannelse og ofte cystedannelser i beinvevet. 

Synovial reaksjon med overproduksjon av leddvæske forekommer ofte, likeledes fortykkelse 

av leddkapselen. Eventuell synovial inflammasjon er sekundært til artroseutviklingen, i 

motsetning til ved artritt (10). Artrose kan sees på som et mislykket forsøk på å løse et 

problem med økt mekanisk stress i leddet. Utviklingen av artrose kan dermed forstås som en 

kompensasjonsmekanisme, der lokalt økt stress i leddet blir utjevnet ved subkondral 

sklerosering og osteofyttdannelse. Disse mekanismene er med på å bevare leddets funksjon 

ved en skade i den hyaline brusken, men vil på sikt gi leddsmerter (31) 
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Diagnosen artrose stilles ved anamnese, klinisk undersøkelse og røntgenundersøkelse. 

Typiske funn på røntgenbilder er osteofytter, cyster og subkondral sklerose (1). Den viktigste 

artroseindikatoren på vanlige røntgenbilder er avsmalning av leddspalten (32). 

Røntgenundersøkelse er nødvendig for å bekrefte diagnosen artrose, men graden av 

røntgenforandringer sier lite om hvor mye plager pasienten har (33). MR-undersøkelse kan 

utdype det patoanatomiske bildet (34). Klinisk kneleddsartrose vil si at pasienten har 

symptomer og kliniske funn som smerter, hevelse og tap av bevegelighet og kraft (10).  

 

Det finnes foreløpig ingen spesifikk behandling for artrose som kan reversere sykdommen og 

normalisere leddet (35). Behandlingen tar derfor sikte på å redusere pasientens subjektive 

plager og bedre funksjonen. Håndteringen av artrose innebærer rådgivning, hjelpemidler, 

fysioterapi/trening, vektreduksjon, medikamentell behandling og kirurgi (36).  

 

3.2 PRP 
Platerikt plasma (PRP) er plasma med høy konsentrasjon av blodplater, dannet ved 

sentrifugering av autologt blod. Blodplater inneholder vekstfaktorer, koagulasjonsfaktorer, 

adhesjonsmolekyler, cytokiner, kjemokiner og integriner (37). Brusk har et lavt 

helingspotensiale grunnet isolasjon fra systemisk regulering og mangel på nerver og årer. 

Metabolismen er derfor langsom. Kommunikasjon, transport og ernæring til og fra brusken 

skjer ved diffusjon av synovialvæske gjennom leddflaten og i noen grad gjennom det 

underliggende beinvevet (38). Ved intraartikulær injeksjon av PRP, tilfører man blodplater 

som kan skille ut mediatorer i konsentrasjoner som er markant høyere enn i venøst blod. 

Disse kan føre til symptomlindring gjennom tre biologiske egenskaper (39). Først og fremst 

har PRP en anabol effekt på kondrocytter, multipotente mesenkymale stamceller og 

synoviocytter, resulterende i økt celleproliferasjon, akkumulering av ekstracellulær matrix i 

brusk og sekresjon av hyaluronsyre. PRP kan også fylle defekter i brusk og forsterke 

bruskregenerasjon. Til slutt kan PRP inhibere inflammasjon og lindre artrosesymptomer.  

 

3.3 KOOS 
3.3.1 Spørreskjema 
The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), er et spørreskjema utviklet for å 

måle pasienters selvrapporterte opplevelser av sitt kne. Måleinstrumentet kan evaluere både 
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kort- og langsiktige konsekvenser av kneskader og gonartrose (40). Spørreskjemaet 

inneholder spørsmål om hvordan pasienten har opplevd kneet sitt den siste uken.  

 

3.3.2 Utvikling 
KOOS er utviklet av svenske Ewa Roos, og originalartikkelen ble publisert i Journal of 

Orthopedic and Sports Physical Therapy i 1998 (41). Utviklingen av spørreskjemaet var også 

en del av hennes doktorgradsavhandling ved Lunds Universitet i 1999 (42). KOOS ble 

utviklet på både svensk og engelsk samtidig og er per 2014 tilgjengelig på 45 språk (43). I 

arbeidet med å utvikle KOOS ble en ekspertgruppe bestående av pasienter henvist til 

fysioterapi på grunn av kneskader, ortopeder og fysioterapeuter fra både Sverige og USA 

bedt om å peke ut kort- og langsiktige symptomer og funksjonsproblemer etter 

menisklesjoner og korsbåndsrupturer (40). Syv faktorer ble pekt ut av panelet: smerte, tidlige 

og sene sykdomsspesifikke symptomer (f.eks. gonartrose), funksjon, livskvalitet, 

aktivitetsnivå og pasienttilfredshet. En pilotstudie ble deretter gjennomført blant pasienter 

som hadde utviklet gonartrose (definert som røntgenforandringer med redusert leddspalte og 

osteofytter) etter meniskoperasjoner utført minst 20 år tidligere. Spørsmålene som ble funnet 

viktigst for pasientgruppen var de knyttet til smerte, hevelse, stivhet, og evnen til å løpe, 

hoppe, knele og sitte på huk (41). Basert på litteraturgjennomgang, ekspertpanelets uttalelser 

og pilotstudien, ble KOOS så konstruert til å dekke fem subskalaer. Disse består av symptom 

og stivhet (7 spørsmål), smerte (5 spørsmål), funksjon i hverdagen (17 spørsmål), funksjon, 

sport og fritid (5 spørsmål) og knerelatert livskvalitet (4 spørsmål). De tre første skalaene er 

hentet direkte fra Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) Osteoarthritis 

Index 3.0 (40). WOMAC er et standardisert spørreskjema utviklet for å vurdere funksjon hos 

pasienter med artrose i kne og hofte (44).      

           

3.3.3 Reliabilitet 
Hos pasienter med kneskader, har subskalaene smerte, funksjon i hverdagen og funksjon, 

sport og fritid, adekvat intern konsistens i alle studier, mens subskalaene symptom og stivhet 

og knerelatert livskvalitet har studier med både lav og adekvat intern konsistens (Tabell 1). 

Hos gonartrosepasienter har subskalaene funksjon i hverdagen, funksjon, sport og fritid og 

knerelatert livskvalitet adekvat intern konsistens, mens subskalaene smerte og symptom og 

stivhet har studier med både lav og adekvat intern konsistens (45). Test-retest reliabilitet hos 

pasienter med kneskader er adekvat i alle studier for subskalaene smerte, symptom og stivhet 
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og knerelatert livskvalitet, mens det for subskalaene funksjon i dagliglivet og funksjon, sport 

og fritid er både lav og adekvat reliabilitet. Hos gonartrosepasienter har subskalaene smerte 

og funksjon i hverdagen adekvat test-retest data, mens det for de resterende subskalaene både 

er lav og adekvat test-retest reliabilitet (45). Minste påviselige forandring (MDC) er oppgitt i 

tabell 1. 

 

  Internal 

consistency 

(Cronbach’s a) 

Test-retest 

(ICC) 

MDC SEM 

Knee injuries 

 
 

 

KOOS Pain 0.84–0.91 0.85–0.93 6–6.1 2.2 

KOOS Symptoms 0.25–0.75 0.83–0.95 5–8.5 3.1 

KOOS ADL 0.94–0.96 0.75–0.91 7–8 2.9 

KOOS Sport/rec 0.85–0.89 0.61–0.89 5.8–12 2.1 

KOOS QOL 0.64–0.9 0.83–0.95 7–7.2 2.6 

Knee OA KOOS Pain 0.65–0.94 0.8–0.97 13.4 7.2–10.1 

KOOS Symptoms 0.56–0.83 0.74–0.94 15.5 7.2–9 

KOOS ADL 0.78–0.97 0.84–0.94 15.4 5.2–11.7 

KOOS Sport/rec 0.84–0.98 0.65–0.92 19.6 9–24.6 

KOOS QOL 0.71–0.85 0.6–0.91 21.1 7.4–10.8 

Table 1: Summary reliability data  (45) 

	  
3.3.4 Validitet 
KOOS inkluderer i sin helhet Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) 

Osteoarthritis Index, som er validert for eldre personer med kneartrose (44). Flere studier av 

pasienter med kneskade og kneartrose viser at KOOS har god begrepsvaliditet, og det er 

funnet høy korrelasjon med like subskalaer i ShortForm- 36 (SF-36) (45). SF-36 er et 

generisk skjema som kartlegger helserelatert livskvalitet (46).  

 

3.3.5 MIC 
Den minste forandringen i KOOS-skår som er nødvendig for at effekten kan ansees som 

klinisk relevant, kalles MIC (minimal clinically important change). En MIC på 8-10 ansees 

som passende for KOOS (40). 
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3.3.6 Normativ data 
Referanseverdier er tilgjengelig for ulike populasjoner (43). I en studie utført i Sverige, ble 

normative data samlet inn fra et populasjonsbasert utvalg av personer mellom 18-84 år (47). 

Resultatene for de ulike subskalaene ble kategorisert etter kjønn og fire aldersgrupper (18-34, 

35-54, 55-74 og 75-84). Referanseverdi for aldersgruppen 55-74 år er vist i tabell 2. 

Gjennomsnitt for kvinner og menn er oppgitt i figur 1.  

 

KOOS subscales 55-74 year 

  Mean score SD Median 95% CI 

Pain Men 87,7 17,4 97,2 84.0–91.4 

Women 78.6 25.5 91.7 73.1–84.1 

Symptoms Men 88.4 17.3 96.4 84.8–92.1 

Women 77.1 24.8 85.7 71.7–82.4 

ADL Men 86.3 18.8 97.1 82.3–90.3 

Women 77.4 26.2 91.2 78.8–83.1 

Sport/Rec Men 72.6 29.9 80 66.2–78.9 

Women 61.0 36.9 70.0 53.0–69.0 

QoL Men 78.9 25.4 87.5 73.5–84.3 

Women 68.6 31.4 75.0 61.8–75.4 

Table 2: Age-specific KOOS scores (47)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Mean age-spesific KOOS scores  

Pain Sympt ADL Sport/Rec QoL 

Reference 83,15 82,75 81,85 66,8 73,75 
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4 Materiale og metode 
4.1 Pasientmateriale 
Pasientmaterialet er hentet fra Volvat medisinske senter i Oslo, som blant annet tilbyr 

behandling med PRP. Inklusjonskriterier har vært pasienter med kneleddsartrose, hvor 

diagnosen er stilt på bakgrunn av anamnese, klinisk undersøkelse og radiologisk utredning i 

form av røntgen og/eller MR. Det er ikke blitt foretatt noen gradering. Eksklusjonskriterier 

var tidligere gjennomgått PRP-injeksjon, revmatoid artritt og NSAIDS-behandling siste 14 

dager. Pasientene ble rekruttert ved undersøkelse og perioden for studien var fra 01.04.2014 

til 01.09.2014. KOOS-skjema ble besvart før injeksjon og ved kontrolltime etter 6 uker.  

 

4.2 Klargjøring av PRP 
GPS III (BIOMET) separasjonssett for blodplatekonsentrat med ACD-A (antikoagulant 

citratdekstroseløsning) benyttes. 50 ml venøst blod blandes med 6 ml ACD-A, før det 

sentrifugeres (3200 rpm/15min). En 30 ml-sprøyte koples til, før man tipper 

blodplateseparatoren sakte og trekker ut PPP (platelet poor plasma). Deretter holder man 

blodplateseparatoren i loddrett posisjon og fester en 10 ml sprøyte for å trekke av 1-2 ml 

PRP. Mens sprøyten forblir festet, ristes blodplateseparatoren forsiktig i 30 sekunder. Så snart 

blodplatene er suspendert, blir resterende PRP trukket av inn i den festede 10 ml sprøyten, 

totalt 6-7 ml. 

 

4.3 Injeksjon 
Huden desinfiseres med renseserviett til bruk før injeksjon, inneholdende 70% isopropyl 

alkohol. Lokalbedøvelse med 2 ml Xylokain 1%. PRP injiseres intraartikulært uten 

ultralydveiledning med pasienten liggende og kneet i ekstendert stilling. Det brukes 0,60 x 

25mm nål. Ingen resept på NSAID foreskrives. Ingen spesielle øvelser eller opplegg med 

fysioterapi følges. Pasientene informeres om ro i de første tre påfølgende dagene, deretter 

vanlig aktivitet.  
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4.4 KOOS 
4.4.1 Poengberegning 
Det er totalt 42 spørsmål fordelt på fem subskalaer. Hvert spørsmål har svaralternativer gitt 

på en femdelt Likert-skala, bestående av aldri (0 poeng), sjelden (1 poeng), i blant (2 poeng), 

ofte (3 poeng) og alltid (4 poeng). Pasientene besvarer spørsmålene ved å krysse av i ruten 

svarende til alternativet de mener stemmer best. Kun ett kryss ved hvert spørsmål. Hver 

subskala summeres separat og overføres til en 0 – 100 skala hvor 0 indikerer ekstreme 

kneproblemer og 100 indikerer ingen kneproblemer (41). Tabell 3 viser formel og nødvendig 

informasjon for å benytte formelen på hver subskala.  

 

Scale Raw Score = Sum of Values of the 

Following Items   

Possible Raw Score Range 

Pain P1-P9 36 

Symptoms S1-S7 28 

ADL A1-A17 68 

Sport/Rec Sp1-Sp5 20 

QoL Q1-Q4 16 

 

100 - 
Actual raw score x 100 

Possible raw score range 

Table 3: Formula for scoring and transforming the KOOS scales 

 

4.4.2 Manglende data 
Hvis et kryss er plassert utenfor en rute, blir nærmeste rute valgt ved poengberegning. Hvis 

det er krysset av for to svaralternativer, blir det alternativet som indikerer størst plage valgt. 

(41) Minst 50% av spørsmålene i hver del må være besvart for at det skal være mulig å 

beregne en gyldig skår (48).  

 

4.5 Statistisk analyse 
Analyse av data ble gjennomført i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Mac 

v.22 (SPSS Inc., Chicago, USA). Her ble alle data undersøkt for normalfordeling ved 
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Shapiro-Wilk test og histogram. For normalfordelt data ble det utført en paret T-test for å 

undersøke om det var signifikant forskjell mellom gjennomsnittsverdiene for pre- og 

postdata, mens det for de ikke-normalfordelte ble benyttet Wilcoxon signed-rank test. P-verdi 

< 0,05 ble betraktet som statistisk signifikant. Deskriptiv statistikk ble fremstilt med 

gjennomsnitt, standardavvik og range for kvantitative data (alder, kroppsmasseindeks), og 

med frekvens og prosent for kvalitativ data (kjønn, kne). 

 

 Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. 

SCORE1 pain .978 32 .732 
SCORE1 sympt .949 32 .135 
SCORE1 ADL .912 32 .013 
SCORE1 sport .919 31 .023 
SCORE1 QoL .913 31 .015 
SCORE2 pain  .909 26 .026 
SCORE2 sympt .888 26 .008 
SCORE2 ADL .873 26 .004 
SCORE2 sport .968 26 .571 
SCORE2 QoL .933 26 .090 

Table 4: Test of Normality 

 

 

 Median SD Range 

Age 59,00 11,20 40 

BMI 24,88 4,33 16,85 

Table 5: Descriptives at baseline 

 

 

  Frequency Percent 

Sex Men 17 51,5 % 

Women 16 48,5 % 

Knee Right 21 63,6 % 

Left 12 36,4 % 

Table 6: Descriptives at baseline 
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5 Resultat 
31 pasienter med kneleddsartrose ble inkludert i studien. 7 stk møtte ikke opp til kontrolltime 

og svarte ikke på KOOS-skjema etter 6 uker. Ett skjema kom på avveie under 

datainnsamlingen. Aldersfordelingen på pasientene var på injeksjonstidspunktet mellom 41 –

81 år, med median på 59 år. 17 pasienter var menn. BMI varierte fra 20,6 - 37,4 kg/m2  med 

median på 24,9 kg/m2. Injeksjon ble utført i 19 høyre knær, 10 venstre knær og bilateralt på 2 

pasienter. Ingen bivirkninger eller komplikasjoner ble rapportert.  

 

Det ble observert statistisk signifikant bedring i alle subskalaer fra baseline til 6 uker (Tabell 

7 og Figur 2).  

 

Subscore Pre Post Change  (95% CI) P-value (test used) 

 Mean  SD Mean SD Mean  

Pain 56,7 15,75 71,6 20,53 14.9 (8,32 - 21,46) < 0,001 (☐) 

Sympt 61,4 17,28 70,9 20,89 9.4 (2,22 - 16,64) 0,013 (☐) 

ADL 60,2 19,94 76,6 19,90 16.4 (9,67 - 23,16) < 0,001 (u) 

Sport/Rec 22,2 18,88 44,4 27,70 22.2 (14,12 - 30,28) < 0,001 (☐) 

QoL 33,5 15,19 50,5 20,64 17.0 (7,59 - 26,41) 0,001 (u) 

Table 7: Pre-post change from baseline to 6 weeks 

u: Paired-samples t-test 

☐:Wilcoxon signed-rank test 
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Figure 2:  Change from baseline to 6 weeks 
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6 Diskusjon 
Hensikten med denne oppgaven var å undersøke den kliniske effekten av PRP-injeksjoner 

hos pasienter med kneleddsartrose. Det ble observert signifikant bedring i alle subskalaer av 

KOOS fra baseline til 6 uker. Ingen bivirkninger eller komplikasjoner (som infeksjon, atrofi, 

DVT, feber, hematom og vevshypertrofi) ble observert eller rapportert. Den minste 

forandringen i KOOS-skår som var nødvendig for at effekten kunne ansees som klinisk 

relevant (MIC), var 8-10. Vi hadde en bedring >10 i alle subskalaer bortsett fra symptom-

skalaen, som hadde en bedring på 9.4 (2,22 - 16,64). 

 

Nåværende litteratur er komplisert av mangel på standardisering av studieprotokoller, 

separeringsteknikker for blodplater og effektmål. Som følge av dette er det usikkerhet rundt 

evidensen for å underbygge den økende kliniske bruken av platerikt plasma og autologe 

blodkonsentrater som behandling for ortopediske bein- og bløtvevsskader (49). På grunn av 

den varierte sammensetningen av PRP som kan bli injisert, basert på antall hvite blodceller 

og platekonsetrasjoner, har Mishra et al. publisert en klassifisering av de ulike typene av PRP 

som kan benyttes (50). Frem til nå har vi ikke funnet noen publiserte studier om effekten av 

PRP hos pasienter med kneleddsartrose basert på platekonsentrasjon (21, 23, 51). Braun et al. 

sammenliknet nylig leukocyttrikt PRP (LR-PRP) med PRP med lav konsentrasjon av hvite 

blodceller (LP-PRP)(52). De viste i en laboratoriestudie at behandling av synovialceller med 

LR-PRP, medførte celledød og proinflammatorisk mediatorproduksjon. De anbefalte derfor 

LP-PRP ved intraarikulære injeksjoner.  Patel et al. sammenliknet effekten av en enkel og 

dobbel injeksjon PRP med saltvannsinjeksjon hos gonartrosepasienter, og fant at en enkel 

injeksjon hadde like god effekt som to injeksjoner. Begge PRP-injeksjonene hadde bedre 

effekt enn saltvann (20). Kon et al. observerte både korttids- og langtidseffekt av PRP-

injeksjon i kne ved å følge opp pasientene over 2 år. Deres studie viste signifikant bedring 

etter 12 mnd med fall i parametere etter 24 mnd, selv om de var høyere enn ved baseline (17, 

18). De sammenliknet også effekten av PRP med hyaluronsyre, og konkluderte med at PRP-

injeksjoner hadde bedre og mer langvarig effekt. I noen studier har det også blitt observert 

bedre respons hos yngre, de med lavgradig artrose og menn (53). Det er likevel i alle studier 

publisert frem til skrivende stund, der PRP har blitt injisert hos pasienter med 

kneleddsartrose, blitt observert en bedring (12, 17-19, 54, 55). Alt i alt indikerer studier at 

PRP er lovende for å lindre smerte og forbedre knefunksjon og livskvalitet (12, 17, 23-25). 
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Mulige svakheter i vår studie er det relativt lite pasientmaterialet, bruk av subjektiv 

evaluering og fravær av kontrollgruppe. Dersom kontrollgruppe skulle fått et ikke-aktivt 

stoff, ville vi sett på dette som uetisk da pasientutvalget er fra en gruppe som betaler for 

konsultasjon og behandling.  Alvorlighetsgraden av pasientenes artrose ble heller ikke 

gradert. Fordelingen av pasientenes alder, kjønn og kroppsmasseindeks gjenspeiler heller 

ikke nødvendigvis den generelle populasjonen. En lengre oppfølgingstid er nødvendig for å 

avgjøre langtidseffekt av en injeksjon. Pasientgruppen vil bli fulgt opp i 52 uker. Det er mulig 

at en ny injeksjon vil være gunstig for de som ikke oppnår ønsket effekt av kun én injeksjon 

eller som når en platåfase med tiden.  

 

Den kliniske korttidseffekten er lovende og viser at denne behandlingsmetoden kan benyttes 

hos pasienter med kneleddsartrose. Flere av pasientene som ble inkludert i studien var klarert 

for protesekirurgi, men har kunnet utsette dette inntil videre grunnet gode resultater av 

behandlingen. Injeksjoner med platerikt plasma er trygt, enkelt og et rimelig 

behandlingsalternativ. Det er likevel behov for videre studier for å undersøke om den kliniske 

effekten kun er en midlertidig symptomlindring eller om PRP har en viktigere rolle i 

tilhelning av leddpatologi ved å varig endre det biokjemiske miljøet i leddet.  
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