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Резюме 

Клітинний склад значно впливає на властивості концентратів тромбоцитів. 

Зокрема, лейкоцитвмісні концентрати тромбоцитів завдяки збільшеному вмісту моноцитів 

та гранулоцитів мають підвищений рівень прозапальних цитокінів, які викликають процеси 

руйнування позаклітинного матриксу, знижують синтез його компонентів та посилюють 

запалення в тканинах.  

Мета роботи. Визначити вміст клітин крові у лейкоцитвмісній та збідненій 

лейкоцитами плазмі з концентратом тромбоцитів та порівняти його з цільною венозною 

кров'ю, плазмою та збідненою тромбоцитами плазмою. 

Матеріали та методи. З венозної крові 30 донорів віком від 26 до 78 років з 

локальною патологією опорно-рухового апарату шляхом подвійного центрифугування було 

отримано 20 лейкоцитвмісних (Л-ПКТ) та 21 збіднений лейкоцитами зразок плазми з 

концентратом тромбоцитів (ЗЛ-ПКТ). На першому етапі проводили відбір плазми після 

розділення цільної крові на компоненти, а на другому етапі концентрували тромбоцити в 

малому об'ємі плазми, збідненої тромбоцитами. Вміст клітин крові у дослідних зразках 

визначали на гематологічному аналізаторі.  

Результати. При порівнянні вмісту тромбоцитів у лейкоцитвмісній та збідненій 

лейкоцитами плазмі з концентратом тромбоцитів не було встановлено достовірної різниці 

за вмістом в них тромбоцитів (2803,2 ± 933,8·106 та 2260 ± 943,9·106 клітин/мл, відповідно). 

Показник ефективності концентрування тромбоцитів з початкового об’єму цільної крові для 

методик отримання ЗЛ-ПКТ та Л-ПКТ достовірно не відрізнявся та становив 76,5+23,4 % 
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та 83+24,9 %, відповідно. Вміст тромбоцитів в Л-ПКТ був вищим порівняно з плазмою, 

цільною кров'ю та плазмою, збідненою тромбоцитами, в 8, 13 та 239 разів відповідно. Тоді як 

рівень тромбоцитів в ЗЛ-ПКТ перевищував їх вміст у таких же зразках у 8, 11 та 194 разів 

відповідно. Вміст лейкоцитів в збідненій лейкоцитами та лейкоцитвмісній плазмі з 

концентратом тромбоцитів становив 2,5 ± 1,2·106 та 5,9 ± 1,8·106 клітин/мл відповідно. 

Однак, їх вміст у ЗЛ-ПКТ був майже вдвічі нижчим ніж в крові та у 5 раз вищим порівняно з 

плазмою. Рівень лейкоцитів в Л-ПКТ був на 30 % вищий ніж в крові, а також в 6 разів 

більшим ніж в плазмі. Вміст еритроцитів був знижений на 99 % у обох типах плазми з 

концентратом тромбоцитів порівняно з їх вмістом в цільній крові. 

Висновки. За показником виділення тромбоцитів з цільної крові процедури одержання 

лейкоцитвмісної та збідненої лейкоцитами плазми з концентратом тромбоцитів 

відносяться до методик із середньою ефективністю. Процедура виготовлення Л-ПКТ 

дозволяє отримати препарат із збільшеним відносним вмістом лейкоцитів. Для обох 

досліджуваних продуктів вдалось досягти суттєвого зменшення вмісту еритроцитів. 

Ключовi cлова: концентрат тромбоцитів, лейкоцитвмісна плазма з концентратом 

тромбоцитів; збіднена лейкоцитами плазма з концентратом тромбоцитів 

 

 

Концентрати тромбоцитів – біотехнологічні продукти крові з вмістом тромбоцитів 

понад фізіологічну норму, яка становить 150-450·106 клітин/мл. Збагачена тромбоцитами 

плазма (ЗТП) відноситься до концентратів тромбоцитів з рідкою консистенцією. [17, 27, 31]. 

Для виготовлення ЗТП використовують різні методи обробки крові, що переважно включають 

центрифугування [17]. При цьому різна відцентрова сила та кількість центрифугувань значно 

впливають на клітинний склад отриманої ЗТП [34]. Зокрема, при подвійному центрифугуванні 

осаджується більша кількість тромбоцитів [5], а для отримання збідненої лейкоцитами ЗТП 

переважно використовують одне центрифугування [26, 32]. При одному центрифугуванні 

зазвичай вдається підвищити концентрацію тромбоцитів не більше ніж у 3 рази порівняно з 

цільною кров'ю. На даний час створено багато лабораторних методик отримання ЗТП та 

розроблені численні комерційні набори для її виготовлення з різною ефективністю виділення 

тромбоцитів [5, 6, 17]. Із ЗТП також одержують плазму з концентратом тромбоцитів (ПКТ) 

шляхом осадження тромбоцитів та відкиданням 90 % плазми [5].  

ЗТП застосовується в багатьох галузях медицини, таких як ортопедія [31], хірургія [2, 

19], спортивна медицина [21], стоматологія [4], гінекологія [14], косметологія [18] та ін. 

Оптимальна концентрація тромбоцитів у ЗТП для забезпечення терапевтичного ефекту є 
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предметом наукового обговорення та численних досліджень, результати яких неоднозначні. 

Вважається, що для ЗТП вмicт тромбоцитів повинен бути не менше 1·109 клітин/мл для 

ефективного забезпечення відновлення тканин [14, 25]. Так, на культурі теноцитів було 

продемонстровано, що концентрація тромбоцитів від 5·105 до 1·106 тромбоцитів/мкл в ЗТП 

стимулювала проліферацію та міграцію клітин, а також синтез ними колагену [25]. В той час 

як кількість тромбоцитів від 1-1,5·106 тромбоцитів/мкл посилює проліферацію ендотеліоцитів 

та фібробластів [26, 27]. З іншого боку, високі концентрації тромбоцитів можуть призводити 

до пригнічення метаболізму клітин та зниження синтезу ними колагену [8, 25]. Однак, у осіб 

похилого віку з підвищення концентрації тромбоцитів в ЗТП посилюється проліферація 

клітин [7]. 

Концентрати тромбоцитів також містять інші типи клітин, що циркулюють в крові. 

Вміст лейкоцитів – один з найважливіших показників для таких продуктів, оскільки вони 

можуть значно впливати на його властивості [37, 38]. За їх вмiстом концентрати тромбоцитів 

поділяють на лейкоцитвмісні та збіднені лейкоцитами [17]. Лейкоцитвмісні концентрати 

тромбоцитів характеризуються підвищеним рівнем лейкоцитів порівняно з цільною кров'ю 

тоді, як в збіднених лейкоцитами їх вміст нижчий [28, 46, 50]. Лейкоцитвмісні концентрати 

тромбоцитів містять значну кількість гранулоцитів та моноцитів, які продукують прозапальні 

цитокіни, зокрема фактор некрозу пухлин α, інтерлейкіни 1β, 6 та 8. Ці цитокіни індукують 

експресію генів, що сприяють руйнуванню позаклітинного матриксу та посилюють процеси 

запалення, зокрема генів прозапальних інтерлейкінів, простогландинів, індуцибельної NO-

синтази, циклоксигенази 2 та металопротеїназ [40, 48, 49]. Незважаючи на ряд можливих 

негативних наслідків, лейкоцитвмісні концентрати тромбоцитів можуть сприяти процесам 

загоєння та регулювати процеси запалення, зокрема посилювати синтез факторів росту та 

мати виражену протимікробну дію, тому їх не слід повністю виключати з клінічної практики 

[17]. Також є дані, що лейкоцитвмісна ЗТП стимулює проліферацію хондроцитів, тендоцитів 

та міоцитів, а отже лейкоцитвмісні КТ можуть використовуватись для лікування порушень 

хрящової тканини, зокрема остеоартриту [1, 21, 30].  

При вивченні клітинного вмісту концентратів тромбоцитів недостатня увага надається 

вмісту еритроцитів [16]. Деякими дослідженнями показано, що у ЗТП вміст еритроцитів 

незначний і знижений на 90 % порівняно з цільною кров'ю [9, 40]. Однак, еритроцити можуть 

бути шкідливими для клітин за рахунок посилення оксидативного пошкодження та впливу на 

синтез компонентів позаклітинного матриксу [23, 24]. 
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Метою дослідження було порівняти вміст клітин крові у лейкоцитвмісній (Л-ПКТ) та 

збідненій лейкоцитами плазмі з концентратом тромбоцитів (ЗЛ-ПКТ), а також порівняти їх з 

венозною кров'ю, плазмою та збідненою тромбоцитами плазмою. 

 

 

Матеріали та методи 

Матеріалом для дослідження стали кров, плазма та аутологічні біотехнологічні 

продукти крові 30 пацієнтів з різними захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату. 

Cеред них було 20 жiнок віком вiд 26 до 78 років (середній вiк складав 55 ± 12 років) та 10 

чоловiкiв віком 28-69 рокiв рокiв (середнiй вiк 48 ± 14 років). 

За інформованою згодою у пацієнтів натщесерце отримували венозну кров, з якої було 

виготовлено 20 лейкоцитвмісних та 21 збіднений лейкоцитами препарат концентратів 

тромбоцитів. Препарати плазми з концентратом тромбоцитів отримували за методикою Araki 

[5] з деякими модифікаціями. Також було отримано 41 контрольний зразок венозної крові та 

плазми.  

У осіб, що брали участь в дослідженні, не було діагностовано тромбоцитопенії або 

анемії. Вони також мали виключно локальну патологію опорно-рухового апарату без 

загострення супутньої патології, тому дану вибірку можна вважати однорідною. За тиждень до 

забору крові пацієнтам відміняли прийом нестероїдних протизапальних препаратів, 

призначали спеціальну дієту (заборона жирної, смаженої та гострої їжі, вживання рідини до 3-

х літрів на добу, заборона вживання кави) та режим (відмова від тютюнопаління та вживання 

алкоголю). Розподіл пацієнтів за різновидами препаратів крові та за видами патологій 

представлено в табл. 1.  
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Таблиця 1. Типи виготовлених препаратів крові у пацієнтів з патологією опорно-рухового 

апарату. 

Пацієнт Вік Стать Діагноз Тип ПКТ 
1 61 чоловiча гонартроз Л-ПКТ 

ЗЛ-ПКТ  
2 78 жiноча артроз плечового суглоба ЗЛ-ПКТ 
3 74 жiноча гонартроз Л-ПКТ 

ЗЛ-ПКТ  
4 36 жiноча сповільнена консолідація перелому Л-ПКТ 
5 59 жiноча гонартроз Л-ПКТ 

ЗЛ-ПКТ  
6 46 жiноча пошкодження сухожилка надостьового 

м'яза 
ЗЛ-ПКТ  

7 66 жiноча гонартроз Л-ПКТ 

ЗЛ-ПКТ  
8 63 чоловiча пошкодження менicкa  Л-ПКТ 

ЗЛ-ПКТ  
9 57 жiноча коксартроз Л-ПКТ 

10 56 жiноча гонартроз Л-ПКТ 

ЗЛ-ПКТ  
11 36 чоловiча неконсолідований перелом 

великогомілкової кістки 
Л-ПКТ 

12 33 чоловiча остеохондроз хребта ЗЛ-ПКТ  
13 29 чоловiча остеохондроз хребта Л-ПКТ  
14 69 чоловiча артроз гомілковостопного суглоба ЗЛ-ПКТ  
15 48 чоловiча остеохондроз хребта ЗЛ-ПКТ 

16 62 жiноча гонартроз Л-ПКТ 

ЗЛ-ПКТ  
17 55 жiноча коксартроз Л-ПКТ 

ЗЛ-ПКТ  
18 26 жiноча хондромаляція надколінка Л-ПКТ 

ЗЛ-ПКТ  
19 48 жiноча коксартроз Л-ПКТ 

ЗЛ-ПКТ 

20 60 жiноча пошкодження меніска ЗЛ-ПКТ 

21 52 жiноча гонартроз Л-ПКТ 
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ЗЛ-ПКТ  
22 57 жiноча коксартроз Л-ПКТ 

23 48 жiноча коксартроз Л-ПКТ 

24 54 жiноча тендинопатія надостьового м'яза Л-ПКТ 

25 54 чоловiча коксартроз Л-ПКТ 

26 58 чоловiча гонартроз ЗЛ-ПКТ  
27 49 жiноча пошкодження меніска ЗЛ-ПКТ  
28 64 жiноча коксартроз Л-ПКТ 

29 28 чоловiча пошкодження меніска Л-ПКТ 

30 49 жiноча пошкодження меніска ЗЛ-ПКТ  

Примітки: Л-ПКТ – лейкоцитвмісна плазма з концентратом тромбоцитів, ЗЛ-ПКТ – 

збіднена лейкоцитами плазма з концентратом тромбоцитів. 

 

Для приготування препарату лейкоцитвмісної плазми з концентратом тромбоцитів 

проводили забір 50 мл венозної крові у вакуумні пробірки Vacutainer об'ємом 10 мл з 

антикоагулянтом цитратом декстрози (BD, США). Після відбору венозну кров центрифугували 

при 250 хg протягом 10 хв для розділення плазми та формених елементів крові за допомогою 

центрифуги CM-3 (MIСROmed, Китай). Після центрифугування плазму крові обережно 

помішували, що дозволяло підвищити концентрацію у ній лейкоцитів, оскільки лейкоцити 

підіймаються у плазму з верхнього шару осаду (buffy coat), що містить більшість лейкоцитів. 

Після цього плазму крові об'ємом 25-30 мл з підвищеним вмістом лейкоцитів переносили в 

нові пробірки об'ємом 10 мл та центрифугували при 2300 хg протягом 5 хв. Отриманий осад, 

що містив тромбоцити, ресуспендували в 3 мл плазми, збiдненої тромбоцитами, яка 

залишалась при вилученні більшості тромбоцитів після другого центрифугування. Об'єм 

плазми в 3 мл є оптимальним для введення в суглоб пацієнта для зниження больових відчуттів 

при ін'єкції від надлишку введеної рідини, тому він був вибраний для дослідження. Більшу 

частину (близько 90 %) плазми, збiдненої тромбоцитами видаляли.  

Для приготування препарату збідненої лейкоцитами плазми з концентратом 

тромбоцитів проводили забір 50 мл венозної крові у вакуумні пробірки об'ємом 10 мл з 

антикоагулянтом цитратом декстрози (BD Vacutainer, США). Плазму крові після першого 

центрифугування при 250 хg протягом 10 хв відбирали в нові пробірки об'ємом 10 мл без 

перемішування для зменшення вмісту лейкоцитів в ній. Після цього відібрану плазму 

центрифугували при 2300 хg протягом 5 хв. Отриманий осад, що містив тромбоцити, також 

ресуспендували в 3 мл плазми, збiдненої тромбоцитами. При цьому більшу частину плазми, 
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збiдненої тромбоцитами, видаляли. Загальна схема отримання ПКТ наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема отримання лейкоцитвмісної та збідненої лейкоцитами плазми з концентратом 

тромбоцитів з цільної крові (за Liu F, 2019). 

 

Для дослідження вмісту клітин в цільній крові, плазмі та плазмі, збiдненій 

тромбоцитами, відбирали їх зразки об'ємом близько 1,5 мл. Плазму з концентратом 

тромбоцитів розводили у 2 рази розчином Хартмана (Інфузія, Україна), що враховували при 

підрахунку кількості клітин. Зразки крові, плазми, Л-ПКТ та ЗЛ-ПКТ аналізували на 

гематологічному аналізаторі Celltac Alpha (Nihon Kohden, Japan). 

Числові характеристики показників розраховано методами описової статистики та 

представлено у вигляді ceреднього значення та стандартного відхилення М ± m. Як критерій 

достовірності відмінностей значень між групами порівняння використовувався 

параметричний t-критерій Стьюдента з поправкою Бонфероні. Відмінності між групами 

порівняння вважали достовірними при р ≤ 0,05. Статистичний аналіз даних проводили в 

програмі MS Exсel (Microsoft, США). 
 

Результати та їх обговорення 

При дослідженні клітинного вмісту венозної крові 30 пацієнтів встановлено, що 

кількість лейкоцитів, еритроцитів та тромбоцитів становила 4,6 ± 1·106 клітин/мл, 4014 ± 

397,7·109 кл/мл та 196,6 ± 43·106 клітин/мл відповідно. 

Вміст тромбоцитів в ЗЛ-ПКТ та Л-ПКТ становив 2260 ± 943,9·106 та 2803,2 ± 

933,8·106 клітин/мл, відповідно (рис. 2). Отже, не було встановлено достовірної різниці між 

вмістом тромбоцитів в цих біотехнологічних продуктах, що збігається з даними деяких 

досліджень по збагаченій тромбоцитами плазмі [36, 40, 43, 47]. Однак, в деяких дослідженнях 
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показано, що – вміст тромбоцитів в збіднених лейкоцитами концентратах тромбоцитів є 

значно нижчим, ніж в лейкоцитвмісних [6, 39]. Оскільки в багатьох методиках приготування 

ЗЛ-ПКТ використовують одне центрифугування, це значно знижує рівень тромбоцитів 

порівняно з Л-ЗТП [6, 34, 38].  

 

Рис. 2. Вміст тромбоцитів у зразках ЗЛ-ПКТ та Л-ПКТ у пацієнтів з порушеннями опорно-

рухового апарату, M ± m (n = 21). 

Примітка: * – p ≤ 0,05 в порівнянні з групою Л- ПКТ. 

 

Показники ефективності виділення тромбоцитів для обох методик отримання 

концентратів також співставні та становлять 76,5 ± 23,4 % та 83 ± 24,9 % для ЗЛ-ЗТП та Л-

ЗТП. Отже, використані протоколи отримання ЗЛ-ПКТ та Л-ПКТ відносяться до методик із 

середньою ефективністю концентрації тромбоцитів з цільної крові згідно з DEPA 

класифікацією таких препаратів, розробленою J. Мagalon [28]. 

Показано, що вміст тромбоцитів у ЗЛ-ПКТ був підвищеним порівняно з плазмою, 

цільною кров'ю та плазмою, збідненою тромбоцитами (ПЗТ) у 8, 11 та 194 разів, відповідно 

(табл. 2). Тоді як кількість тромбоцитів у Л-ПКТ перевищувала їх вміст в лейкоцитвмісній 

плазмі, цільній крові та ПЗТ у 8, 13 та 239 разів, відповідно (табл. 3). Літературних даних 

щодо впливу багатьох факторів, таких як вік та супутня патологія, на вміст тромбоцитiв у 

препаратах концентратів клітин бракує. Однак, в дослідженні Weibrich G. [44] показано, що вік 

майже не впливає на вміст тромбоцитів в ЗТП. Крім того, дані дослідження Pauly S. [38] , який 

використовував кров пацієнтів з тендопатіями для виготовлення ЗТП, співставні з даними 

іншого дослідження [35], в якому використовувалась кров від здорових індивідів. В обох 

дослідженнях застосовували однакову комерційну методику процесингу крові. 
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Таблиця 2. Вміст різних типів клітин в крові, плазмі, збідненій лейкоцитами плазмі з 

концентратом тромбоцитів (ЗЛ-ПКТ) та плазмі, збiдненій тромбоцитами (ПЗТ); n = 21. 

Тип клітин Цільна кров Плазма  ЗЛ-ПКТ ПЗТ 
Лейкоцити, 106 

клітин/мл 
4,5 ± 1,2 0,5 ± 0,2* 2,5 ± 1,1* 0,1 ± 0,0* 

Еритроцити,106 

клітин/мл 
4040 ± 385,3 13 ± 5,71* 43 ± 16,7* 2,63 ± 4,5* 

Тромбоцити, 106 

клітин/мл 
191 ± 42,1 279,05 ± 75,6* 2260 ± 943,9* 11,9 ± 8,5* 

Примітка: * - p ≤ 0,05 порівняно з цільною кров'ю. 

 

Таблиця 3. Вміст різних типів клітин в крові, плазмі, лейкоцитвмісній плазмі з концентратом 

тромбоцитів (Л-ПКТ) та плазмі, збiдненій тромбоцитами (ПЗТ); n = 20. 

Тип клітин Цільна кров Плазма  Л-ПКТ ПЗТ 
Лейкоцити, 106 

клітин/мл 
4,7 ± 0,7 1 ± 0,3* 5,9 ± 1,8* 0,095 ± 0,0 

Еритроцити,106 

клітин/мл 
4012 ± 417,6 15,2 ± 6* 50 ± 2* 1,42 ± 3,6* 

Тромбоцити, 106 

клітин/мл 
208,8 ± 36,7 336,8 ± 70,4* 2803 ± 933,8* 11,71 ± 7,6* 

Примітка: * - p ≤ 0,05 порівняно з цільною кров'ю. 

 

Оскільки вміст тромбоцитів у цільній крові здорових дорослих людей коливається у 

відносно широкому діапазоні 150-450·106 клітин/мл, цей фактор необхідно враховувати при 

виготовленні всіх різновидів концентратів тромбоцитів [16]. Крім того, при деяких 

захворюваннях, зокрема імунній тромбоцитопенії та хронічному лейкоцитарному лейкозі, 

вміст тромбоцитів в крові знижується до 100·106 клітин/мл та нижче [41, 42]. При вивченні 

залежності між вмістом тромбоцитiв у цільній крові та в отриманих концентратах препарати 

були поділені на дві групи за кількістю тромбоцитів у крові, з якої вони були виготовлені. 

Показано, що в Л-ПКТ, виготовлених від осіб з кількістю тромбоцитiв в цільній крові 150-

200·106 клітин/мл та 200-250·106 клітин/мл, вміст тромбоцитів становив 2586 ± 715 та 3043 ± 

999 клітин/мл, відповідно. В той час як в ЗЛ-ПКТ вміст тромбоцитів для цих же груп 

порівняння складав 2423 ± 613 та 2107 ± 705 клітин/мл, відповідно (рис. 3). Отже, не було 
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встановлено достовірної різниці по вмісту тромбоцитів в ПКТ від пацієнтів з підвищеним 

(понад 200·106 клітин/мл) та більш низьким (до 200·106 клітин/мл) вмістом тромбоцитів у 

цільній крові. Не можна виключати, що підвищений вміст тромбоцитiв у крові понад 300·106 

клітин/мл може більш істотно впливати на їх кінцевий вміст в ПКТ. Однак у нашій вибірці не 

було достатньо осіб з високим вмістом тромбоцитів в крові, щоб це встановити. 

 

Рис. 3. Вміст тромбоцитів у Л-ПКТ та ЗЛ-ПКТ від пацієнтів з різною кількістю 

тромбоцитів в цільній крові (M ± m; n = 7-10). 
 

Деяким авторами показано, що вміст тромбоцитів корелює з рівнем факторів росту у 

концентратах тромбоцитів [5, 19], зокрема трансформуючого фактора росту β1, 

тромбоцитарного фактора росту ВВ, фактора росту гепатоцитів та епідермального фактора 

росту [22, 40].  

Рівень лейкоцитів в ЗЛ-ПКТ був знижений в 2 рази порівняно з Л-ПКТ (рис. 4). Він, 

також, був в 2 рази нижче ніж в крові, але у 5 раз вищим ніж в плазмі. Це збігається з даними 

деяких інших досліджень [35]. Вміст лейкоцитів в ЗЛ-ПКТ та Л-ПКТ становив 2,5 ± 1,2·106 та 

5,9 ± 1,8·106 клітин/мл відповідно. Рівень лейкоцитів в Л-ПКТ був на 30 % вищий ніж в крові, 

а також в 6 разів більшим ніж в плазмі. Однак, треба враховувати, що на вміст та кількість 

різних типів клітин в КТ значною мірою впливають різні вихідні умови при виготовленні 

продукту, включаючи об'єм взятої крові для її приготування, значення відцентрової сили при 

розділенні крові, кількість центрифугувань при отриманні концентратів тромбоцитів тощо. 
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Рис. 4. Вміст лейкоцитів у зразках ЗЛ-ПКТ та Л-ПКТ у пацієнтів з порушеннями опорно-

рухового апарату, M ± m (n = 21). 

Примітка: * - p ≤ 0,05 в порівнянні з групою Л-ЗТП. 

 

Відомо, що в препаратах Л-ПКТ підвищений вміст прозапальних інтерлейкінів. 

Зокрема, на культурі фібробластів синовіальної оболонки суглоба було показано, що Л-ПКТ 

посилювала синтез клітинами прозапальних інтерлейкінів 1β та 8 [6, 38, 45, 46]. Крім того, 

було показано, що збагачена тромбоцитами плазма, яка збіднена лейкоцитами, значно 

посилювала проліферацію остеоцитів, міоцитів та клітин зв'язок людини [32]. В той же час, 

лейкоцитвмісна збагачена тромбоцитами плазма пригнічувала проліферацію тендоцитів та 

мезенхімальних стовбурових клітин, а також диференціацію останніх в клітини хряща та 

кістки [45, 48, 50, 51]. Крім того, лейкоцитвмісні концентрати тромбоцитів можуть знижувати 

синтез молекул позаклітинного матриксу в тканинах. Зокрема, в хрящовій тканині під впливом 

інтерлейкіна 1β та фактора некроза пухлин α знижується синтез основних компонентів 

позаклітинного матриксу – агреканів та колагена ІІ типу [9, 11]. Це може пояснюватись 

наявністю прозапальних цитокінів в лейкоцитвмісних концентратах тромбоцитів, які 

сприяють катаболічним процесам в тканинах [6]. Незважаючи на ці негативні наслідки 

використання Л-ПКТ може сприяти процесам загоєння, зокрема посилювати синтез факторів 

росту. Крім того, вони мають виражену протимікробну дію, тому їх не слід повністю 

виключати з клінічної практики [17]. Більше того, в клінічній практиці недостатньо даних 

щодо негативних впливів лейкоцитвмісних концентратів тромбоцитів порівняно із збідненими 

лейкоцитами [11, 34]. Крім того, в деяких клінічних дослiдженнях показано, що збагачена 

тромбоцитами плазма з лейкоцитами не підвищувала вміст прозапальних інтерлейкінів в 

синовіальній оболонці суглоба при лікуванні гонартрозу [29]. 

Кількість еритроцитів була знижена на 99 % в ЗЛ-ПКТ та Л-ПКТ порівняно з їх 
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вмістом в цільній крові пацієнтів. Однак їх вміст в ЗЛ-ПКТ був вищий в 3 рази порівняно з 

плазмою та в 18 разів вищий ніж в ПЗТ. Кількість еритроцитів у Л-ПКТ була у 4 та 40 рази 

більша ніж в плазмі та ПЗТ, відповідно. Відомо, що еритроцити можуть бути шкідливими для 

клітин та тканин [9, 23, 24]. Показано, що вони знижують життєздатність синовіоцитів [9], а 

також пригнічують синтез протеогліканів хрящової тканини [23, 24]. Припускається, що 

механізм шкідливого впливу еритроцитів пов’язаний з посиленням оксидативних 

пошкоджень, зумовлених залізом гемоглобіну [23]. 

 

Висновки 

Таким чином, ефективність виділення тромбоцитів у процедурах отримання ЗЛ-ПКТ 

та Л-ПКТ у пацієнтів з патологією опорно-рухового апарату співставна і їх можна віднести до 

методик із середньою ефективністю концентрації тромбоцитів з цільної крові. Не було 

встановлено достовірної різниці по вмісту тромбоцитів у виготовлених препаратах від 

пацієнтів з високим та низьким первинним вмістом тромбоцитів у цільній крові. Процедура 

виготовлення Л-ПКТ дозволяє отримати препарат із відносним вмістом лейкоцитів, який на 30 

% вищий, ніж в цільній крові, та майже вдвічі більший, ніж в ЗЛ-ПКТ. Для обох 

досліджуваних продуктів вдалось досягти суттєвого зменшення вмісту еритроцитів у 

порівняні з його рівнем в цільній крові пацієнтів. 

Перспективою подальших досліджень в напрямку клінічного застосування різних 

варіантів аутологічних тромбоконцентратів вважаємо обґрунтування диференційованого 

підходу до вибору біотехнологічного продукту залежно від патології опорно-рухового апарату. 
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