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Analiza składu komórkowego osocza leukocytarno-
-płytkowego ze szczególnym uwzględnieniem
komórek macierzystych i linii hematopoetycznej
– wstępne wyniki
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Celem pracy jest analiza składu komórkowego  osocza boga-
topłytkowego pod kątem obecności komórek macierzystych
z linii hematopoetycznej i śródbłonka naczyń. Oznaczane
zostały molekuły powierzchniowe CD3, CD19, CD33, CD45,
CD56, HLA DR oraz CD34. Analiza linii leukocytarnej wykaza-
ła, iż podczas separacji komórek wzrasta ponad 5-krotnie
liczba komórek progenitorowych. Wykazano znaczną koncen-
trację trombocytów, leukocytów i komórek macierzystych.
Słowa kluczowe: osocze bogato płytkowe, czynniki wzrostu,
gojenie, zakażenia
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WSTĘP
Szpik kostny zawiera heterogenną populację
komórek macierzystych hematopoetycznych
i niehematopoetycznych. Do niehematopoetycz-
nych należą m.in. komórki progenitorowe śród-
błonka naczyń oraz mezenchymalne komórki
macierzyste. Komórek macierzyste są związane
z obecnością typowych markerów linii hemato-
poetycznych: CD45, CD38, CD117 (c-kit) oraz
CD34 uznawany za wczesny marker komórek
macierzystych hematopoetycznych . Szpik kost-
ny jest także rezerwuarem komórek krążących,
specyficznych tkankowo, wykazujących ekspre-
sję CXCR4+. Komórki te pełnią rolę w proce-
sach regeneracyjnych i naprawczych tkanek
i narządów jako komórki posiadające zdolność
do mobilizacji komórek progenitorowych.

Wykorzystanie szpiku kostnego do pozyski-
wania komórek macierzystych jest stosunkowo
mało efektywne z uwagi na relatywnie niewielką
ilość komórek macierzystych. Dodatkowo jego
pobranie jest bolesne dla pacjenta, wymagające
zastosowania warunków szpitalnych i znieczu-
lenia ogólnego. Wydaje się zatem, iż efektyw-
niejszym rozwiązaniem jest hodowla autogen-
nych komórek zrębowych ze szpiku kostnego,
które stanową materiał angio i osteogenny.
Jednakże z powodu wysokich kosztów ich
namnażania powszechnie nie jest ta metoda
wykorzystywana. Z tego powodu w dalszym
ciągu szuka się nowych sposobów pozyskania
komórek macierzystych oraz ich dojrzałych
form, które z powodzeniem można by wykorzy-
stać powszechnie w medycynie regeneracyjnej.

Na przełomie wieków zaczęto zastanawiać
się nad wykorzystaniem biologicznego potencja-
łu elementów morfotycznych krwi w leczeniu
uszkodzonych tkanek. Zaobserwowano bo-
wiem, iż jedno z najwyższych stężeń PDGF
i TGF-ß, wynoszące około 50 ng/ml występuje
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trombocytach. Stwierdzono, że co najmniej 0,06
ng PDGF przypada na milion trombocytów, co
daje 6 x 10–17 g PDGF w pojedynczej płytce
krwi. Wartości te wskazują na możliwość wspo-
magania gojenia ran i regeneracji kości poprzez
aplikację trombocytów do uszkodzonej tkanki.
Dalsze badania zaowocowały przygotowaniem
koncentratu płytek krwi tzw. osocza bogato-
płytkowego (platelet-rich plasma – PRP) uzyska-
nego poprzez odwirowanie i wyizolowanie ich
z pełnej autogennej krwi. Zagęszczenie płytek
spowodowało, iż w preparacie wzrosły stężenia
PDGF i TGFß, integryn i innych cząsteczek
adhezyjnych, a po dodaniu do niego trombiny
powstała galaretowata masa, tzw. żel bogato-
płytkowy (PRG) z uwolnionymi z ziarnistości
trombocytów czynnikami wzrostu.

W koncentratach płytkowych, w zależności
od zastosowanego systemu preparacji, znajdują
się także inne komórki. W dostępnej literatu-
rze, poza jednym doniesieniem Bieleckiego
i wsp., nie znaleziono prac, które by analizowały
skład komórkowy krwi i L-PRP z uwzględnie-
niem komórek macierzystych. Stąd celem pra-
cy była analiza dojrzałych komórek macierzy-
stych z linii leukocytarnej z podziałem na sub-
populacje we krwi i osoczu leukocytarno-płyt-
kowym.

Celem pracy jest analiza składu komórkowe-
go osocza leukocytarno-płytkowego nazywane-
go dawniej osoczem bogatopłytkowym pod
katem obecności komórek macierzystych z linii
hematopoetycznej i śródbłonka naczyń.

PRZEPROWADZONE BADANIA
Materiał i metoda
Badania wykonywano w Katedrze i Oddziale
Klinicznym Ortopedii w Sosnowcu oraz labo-
ratorium Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach w ramach projektu badawczego KNW-1-
083/N/3/0 finansowanego przez Śląski Uniwer-
sytet Medyczny.

Procedura pozyskiwania osocza leukocytarno-
płytkowego
W Oddziale Klinicznym Ortopedii od 10 wo-
lontariuszy pobrano 54 ml krwi do strzykawki
w której znajdował się antykoagulant. Następ-
nie krew wstrzykiwano do specjalnego zbior-
niczka i odwirowywano przez 15 minut przy
obrotach 3200/min. Otrzymano 3 warstwy
– między warstwą 1 i 2 powstał kożuszek, który
stanowiły płytki krwi i inne komórki (Ryc. 1.)

Ze zbiorniczka za pomocą 30 ml strzykaw-
ki pobierano osocze bezkomórkowe (Acellular
plasma – ACP). Przez 30 sekund ruchami okręż-
nymi wstrząsano zbiorniczkiem i 10 ml strzy-
kawką pobierano 6 ml osocza bogatego w płytki
krwi i leukocyty (L-PRP). Następnie materiał
przewożono do laboratorium Szpitala Klinicz-
nego nr 1 w Zabrzu, gdzie poddawano analizie
skład dojrzałych komórek macierzystych (ko-
mórki progenitorowe) w L-PRP należących do
układu immunologicznego, oznaczając molekuły
powierzchniowe CD.

Procedura oznaczania antygenów powierzchnio-
wych
Bezwzględna liczba komórek oceniana była na
analizatorze hematologicznym Adiva 2120
Hematology System (Simens, Erlangen, Germa-
ny), natomiast szczegółowa ocena subpopulacji
komórek progenitorwych przeprowadzona przy
wykorzystaniu 3-laserowego, 8-kolorowego
cytometru przepływowego FACSCanto II (Bec-
ton Dickinson Immunocytometry Systems, San
Jose, CA,USA) (Ryc. 2.). Próbki barwiono dwo-
ma różnymi zestawami 7 lub 8 mysich przeciw-
ciał monoklonalnych skierowanych przeciwko
ludzkim antygenom, sprzężonych z różnymi
fluorochromami. Oznaczane były molekuły
powierzchniowe CD3,CD19, CD33, CD45,
CD56, HLA DR oraz CD34.

Ryc. 1. Widoczne po odwirowaniu krwi 3 frakcje
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Wyniki

Zgodność z rozkładem normalnym oceniono
przy użyciu testu Shapiro-Wilka. Różnica
(L-PRP – krew) dla zm. leukocyty odbiega od
rozkładu normalnego, stąd dla porównań para-
mi zastosowano test rangowanych znaków

Tab. 1. Koncentracja leukocytów
i płytek krwi w L-PRP

TROMBOCYTYLEUKOCYTYPRÓBKI

PRÓBKA 1 5,09 6,77
PRÓBKA 2 4,51 7,02
PRÓBKA 3 5,04 6,3
PRÓBKA 4 4,84 6,59
PRÓBKA 5 5,72 7,22
PRÓBKA 6 4,19 6,12
PRÓBKA 7 4,25 6,73
PRÓBKA 8 4,97 6,78
PRÓBKA 9 4,88 6,93
PRÓBKA 10 5,03 7,1

Tab. 2. Rozkład poszczególnych komórek we krwi i L-PRP

p – test dla prób
niezależnych

p – test dla prób
powiązanych

L-PRPKrewZmienna

5,19±0,75 25,13±4,06 <0,01 <0,01
(t-Studenta)

146,2±26,83 991,3±209,0 <0,01 <0,01
(t-Studenta) (t-Studenta)

1,49 12,65 0,01 <0,01
(1,15 – 2,34) (10,14 – 19,64)

0,99 7,38 0,01 <0,01
(0,7 – 1,65) (6,75 – 13,55)

1,36 13,44 0,01 <0,01
(0,85 – 2,48) (9,84 – 18,38)

0,55 3,69 0,03 0,02
(0,52 – 0,57) (2,39 – 10,08)

leukocyty*

Płytki krwi*

Linia leukocytarna No

Prekursory komórek
CD33+/CD34+

Prekursory komórek
HLADR+/  CD34+

Prekursory
CD45+ CD34+
(CD19-/CD3-CD33-/
CD1656-/CD33-)

* – rozkład zgodny z normalnym: średnia ±odch., pozostałe zmienne mediana (dolny kwartyl, górny kwartyl)

Ryc. 2. Cytometr przepływowy do
oceny komórek macierzystych

Wilcoxona, podobnie dla pozostałych zmien-
nych, z wyjątkiem płytek tutaj zastosowano test
T-Studenta dla prób powiązanych.

W przypadku porównań pomiędzy grupami
(próby niepowiązane – „u wszystkich razem”),
dla zmiennych leukocyty i płytki zastosowano
test T-Studenta, dla pozostałych zmiennych
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rozkład odbiegał od normalnego i zastosowa-
no test U Manna-Whitney’a. Analizy statystycz-
ne prowadzono przy założonym poziomie sta-
tystycznej znamienności α = 0,05. Obliczenia
wykonano przy użyciu pakietu statystycznego
SAS (wersja 9.4).

Analiza linii leukocytarnej wykazała, iż pod-
czas separacji komórek wzrasta ponad 5-krot-
nie liczba komórek progenitorowych.

Wnioski
Przedstawione wyniki badań świadczą o dużym
potencjale autogennego osocza leukocytarno-
płytkowego z komórkami progenitorowymi,
m.in. o możliwościach aktywizacji procesów
obronnych oraz gojenia.

Wydaje się, iż L-PRP może także stanowić
terapię uzupełniającą leczenie operacyjne w za-
każonych tkankach, na przykład owrzodze-
niach lub stawach rzekomych gdzie możliwości
regeneracyjne są znacznie zmniejszone.

PODSUMOWANIE
Pozyskiwanie komórek macierzystych z krwi
krążącej jest metodą tanią, małobolesną dla

pacjenta, małoinwazyjną, możliwą do wykona-
nia w warunkach ambulatoryjnych. Izolacja
dojrzałych komórek macierzystych nie stwarza
problemów natury etycznej, lecz komórki te
posiadają zawężone właściwości w porównaniu
z komórkami macierzystymi embrionalnymi.
Występowanie w L-PRP znacznych ilości komó-
rek układu odpornościowego organizmu może
w dużym stopniu decydować o jego właściwo-
ściach antybakteryjnych, a także możliwości
wykorzystania w praktyce klinicznej, na przy-
kład w zakażeniach tkanek.

Z uzyskanych we wcześniejszych badaniach
obserwacji wynika, że L-PRP żel wykazuje dzia-
łanie antybakteryjne niezależnie od posiadane-
go przez drobnoustrój mechanizmu oporności.
Dotyczy to szczególnie gronkowca złocistego.
Bakteria ta jest jednym z najczęstszych czynni-
ków etiologicznych infekcji ran chirurgicznych,
zakażeń kości i implantów.

W L-PRP poza stwierdzoną w naszych ba-
daniach koncentracją komórek macierzystych,
także endotelialnych, wykazano znaczny wzrost
stężeń wielu czynników wzrostu, m.in. VEGF,
co może skutkować jeszcze większym potencja-
łem indukcyjnym omawianego biomateriału.
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