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Công nghệ Cool PRP được nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Viện Tế bào gốc, Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM 

Cool PRP là kết quả của việc nghiên cứu và ứng dụng nhiều thành tựu, kết quả nghiên 
cứu trên thế giới về khoa học máu nói chung và tiểu cầu nói riêng.  
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PRP là gì? 
PRP là từ viết tắt thuật ngữ tiếng Anh: Platelet Rich Plasma, nghĩa là Huyết tương giàu tiểu cầu. Tiểu cầu là một loại tế bào 
máu, chúng có trong máu ở một lượng nhất định (ngưỡng sinh lý bình thường). Huyết tương giàu tiểu cầu là huyết tương 
chứa một lượng tiểu cầu cao hơn ngưỡng sinh lý bình thường. Thông thường, PRP sẽ chứa lượng tiểu cầu trong một thể tích 
huyết tương cao hơn từ 4 lần lượng tiểu cầu có trong một thể tích huyết tương bình thường. 

Tiểu cầu thực chất là các mảnh vỡ từ tế bào có nhân khổng lồ. Chúng chứa hơn 30 loại yếu tố tăng trưởng khác nhau; trong 
đó có 5 loại chính là: Yếu tố tăng trưởng từ tiểu cầu (PDGF), yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi (FGF), Yếu tố tăng trưởng 
giống insulin 1 (IGF-1), yếu tố tăng trưởng biểu mô (EGF), yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF). 


Năm yếu tố tăng trưởng này có vai trò quan trọng trong hàn gắn vết thương và tái tạo mô tổn thương. 


PRP chính là hồ (pool) yếu tố tăng trưởng tự nhiên có nồng độ cao, vì thế PRP có thể kích thích mạnh mẽ quá trình lành hoá 
vết thương, tái tạo các mô bị tổn thương. 
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Công nghệ Cool PRP
Quá trình chuẩn bị PRP có nhiều công đoạn từ việc thu máu, li tâm phân tách tiểu cầu, hoạt hoá tiểu cầu. Công nghệ Cool PRP tích 
hợp nhiều công nghệ hiện đại, tiên tiến cho từng công đoạn để thu PRP có chất lượng cao nhất. 

Máu được lấy bằng ống hút chân 
không, đảm bảo ổn định tốc độ hút 
máu, giảm tối đa lượng tiểu cầu vỡ 
so với cách chọc hút thông thường 

bằng bơm kim tiêm

Tiểu cầu được tách với hiệu 
năng cao, độ tinh sạch cao 

(không lẫn tạp hồng cầu, bạch 
cầu) nhờ công nghệ li tâm 

đẳng tỉ trọng

PRP được hoạt hoá bằng 
phương pháp cơ học, không 
có bất kì chất ngoại sinh bổ 

sung vào sản phẩm PRP
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Tại sao gọi là Cool PRP ?
Khác với công nghệ tách PRP thông thường, Cool PRP tách PRP trong điều kiện nhiệt độ mát. Nhiệt độ của máu sau khi thu nhận 
khoảng 37 độ C, và nhiệt độ này sẽ giảm dần đến khi bằng nhiệt độ môi trường. Nhiệt độ môi trường biến động theo giờ, theo mùa…
làm cho chất lượng PRP thay đổi. Công nghệ Cool PRP sẽ làm mát máu sau khi thu nhận về 20-24 độ C trước và trong suốt quá trình li 
tâm làm cho cấu trúc tiểu cầu ổn định, tỉ lệ tiểu cầu vỡ, co cụm giảm. Mà từ đó chất lượng PRP tăng lên đáng kể. 

Tiểu cầu chưa hoạt hoá Tiểu cầu đã hoạt hoá 

Sự hoạt hoá tiểu cầu trong quá trình thu máu 
và phân tách PRP sẽ làm giảm đáng kể chất 
lượng PRP; do một tỉ lệ lớn yếu tố tăng 
trưởng đã giải phóng ra ngoài huyết tương. 

Các nghiên cứu cho thấy tại 22 độ C, tiểu 
cầu ít bị hoạt hoá hơn tại 37 độ C nhiều lần. 
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Tại sao dùng phương pháp li tâm đẳng tỉ trọng? 
Để làm giàu tiểu cầu, hiện nay có 2 phương pháp li tâm được sử dụng: một là li tâm thường, và phương pháp thứ hai là li tâm đẳng tỉ 
trọng. Việc li tâm nhằm loại bỏ các tế bào hồng cầu, bạch cầu trong khỏi mẫu máu. 


Kĩ thuật li tâm thường loại bỏ tế bào hồng cầu và bạch cầu dựa vào tỉ trọng của những tế bào này nặng hơn các tiểu cầu. Trong một 
điều kiện li tâm với tốc độ và thời gian nhất định, phần lớn tế bào bạch cầu và hồng cầu sẽ lắng xuống đáy ống; trong đó các tiểu cầu 
nhẹ hơn sẽ nằm trong pha huyết tương và tập trung ở lớp giữa huyết tương và tế bào hồng cầu/bạch cầu. 


Kĩ thuật li đẳng tỉ trọng loại bỏ triệt để hồng cầu và bạch cầu; vì với li tâm đẳng tỉ trọng các tế bào có tỉ trọng khác nhau được tách ra 
thành các lớp có tỉ trọng khác nhau. Với li tâm đẳng tỉ trọng hiệu quả thu hồi tiểu cầu cao và độ tinh sạch của tiểu cầu cao. 

Trong kĩ thuật li tâm thường, ranh giới giữa 
lớp tiểu cầu và lớp tế bào khác không rõ 
ràng, quá trình hút khó khăn

Trong kĩ thuật li tâm đẳng tỉ trọng, ranh giới giữa lớp tiểu cầu và lớp tế bào khác rõ ràng nhờ 
lớp tách có tỉ trọng lớn hơn tiểu cầu, và nhỏ hơn bạch cầu và hồng cầu. Lớp tách cứng 
tương đối mà có thể phân tách và hút lớp tiểu cầu dễ dàng mà không lẫn các tế bào khác 
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Thành phần PRP từ công nghệ li tâm thường 
và từ công nghệ Cool PRP 

Các yếu tố gây viêm, gây sốt từ bạch cầu có thể 
gây viêm, sốt, đau khi sử dụng sản phẩm PRP 
bằng công nghệ li tâm thường. 

Sự khác biệt lớn giữa công nghệ PRP khác với 
công nghệ Cool PRP là ở thành phần của PRP 
trước và sau khi hoạt hoá.

Sự tồn tại bạch cầu và các yếu tố từ bạch cầu sẽ 
gây nên các tác động bất lợi. Đó là hạn chế lớn 
của công nghệ PRP dựa trên kĩ thuật li tâm 
thường. 
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Hiệu quả thu nhận Cool PRP
Lượng tiểu cầu được làm giàu trong cool PRP từ 6 đến 12 
lần tuỳ lượng huyết tương loại bỏ 

Công nghệ li tâm đẳng tỉ trọng phân tách 
hiệu quả tiểu cầu ra khỏi bạch cầu và 
hồng cầu. Công nghệ li tâm đẳng tỉ trọng 
giúp tỉ lệ thu hồi tiểu cầu đạt đến 95%, 
độ tinh sạch của tiểu cầu đạt đến 98%. 

MÁU TRƯỚC LI TÂM COOL PRP TRƯỚC HOẠT HOÁ 
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1200

Mẫu máu 1 Mẫu máu 2 Mẫu máu 3 Mẫu máu 4

Trước li tâm Sau khi li tâm

x 10  tiểu cầu9
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Ưu điểm của Cool PRP

9

COOL
PRP



Thành phần Kit
Mỗi Cool PRP Kit có 3 bộ phận: Bộ dụng cụ thu máu, bộ tách tiều cầu và bộ hoạt hoá 
vô khuẩn PRP

COOL
PRP
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Quy trình sử dụng tổng quát 
COOL
PRP
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Quy trình sử dụng chi tiết  
COOL
PRP

BƯỚC 1: LÀM LẠNH ỐNG THU MÁU 

BƯỚC 2: THU MÁU 

Mở hộp kit, lấy ống thu máu cho vào tủ mát 2-8 độ C trong 15 phút. 

Lưu ý: Không cho các thành phần khác của kit vào tủ mát. 

Lắp holder vào kim lấy máu Chọc kim vào mạch máu Gắn ống lấy máu vào holder
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Quy trình sử dụng chi tiết  
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BƯỚC 3: TÁCH TIỂU CẦU 

1500g

8 phút 

Đặt ống máu vào máy li tâm, cài đặt thông số li tâm: 1500 g trong 8 phút.
Sau khi li tâm nhẹ nhàng lấy ống li tâm ra ngoài. 
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Ống máu sau khi li tâm tách tiểu cầu

Hồng cầu và bạch cầu

Màng phân tách 

Huyết tương giàu tiểu cầu 

Huyết tương nghèo tiểu 

Hút bỏ phần huyết tương nghèo tiểu cầu, để 
lại khoảng 3-5 mL huyết tương giàu tiểu cầu.

Trộn tiểu cầu đều trong huyết tương >>> PRP

BƯỚC 4: TẠO PRP

Quy trình sử dụng chi tiết  
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BƯỚC 5: HOẠT HOÁ & VÔ TRÙNG

Hút toàn bộ PRP vào syringe 10 mL. 
Gắn màng hoạt hoá vào syringe 10 mL.
Gắn syringe 5 mL vào đầu còn lại của màng.
Đẩy mạnh toàn bộ dung dịch PRP từ syringe 10 mL sang syringe 5 mL. >>> PRP đã được hoạt hoá. 

15



Bảo quản & Vận chuyển Kit
COOL
PRP

Bảo quản tại nhiệt độ phòng. 
Không bảo quản ở nơi có nhiệt độ >37 độ C 

Vận chuyển tại nhiệt độ phòng. 
Không để nơi có nhiệt độ >37 độ C 

24
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Ứng dụng của PRP
COOL
PRP
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