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Abstract
Current research on the treatment of osteoarthritis is mainly focused on the application of various types
of regenerative techniques, including mesenchymal stem cells, whole and concentrated bone marrow, plateletrich plasma and its variants. The main sources of these cell-based therapies are the patient's own blood or
tissues. They have anti-inflammatory, analgesic, reparative and antidegenerative effects. The aim of the present
study was to investigate the regenerative potential of platelet-rich plasma in experimentally induced
osteoarthritis of the knee joint in sheep.
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Резюме
Съвременните изследвания за лечението на остеоартрита основно са насочени към прилагане на
различни видове регенеративни техники, включващи мезенхимни стволови клетки, цял и
концентриран костен мозък, богата на тромбоцити плазма и нейните разновидности. Основните
източници на тези клетъчно базирани терапии са собствената кръв или тъканите на пациента. Те имат
противовъзпалителен, аналгетичен, репаративен и антидегенеративен ефект. Целта на настоящето
изследване е да се проучат регенеративните възможности на богата на тромбоцити плазма при
експериментално предизвикан остеоартрит на колянната става при овце.

Kлючови думи: остеоартрит, богата на тромбоцити плазма, колянна става, овце
Увод
Остеоартритът е най-разпространеното дегенеративно ставно заболяване при човека и
животните, което засяга цялата става и се характеризира с възпаление, ремоделиране на
костите и прогресивно унищожаване на съставните хрущялни компоненти (Aesnick &
Niwayama, 1988; Amable et al., 2013).
Целта при лечението на това заболяване е насочена основно към облекчаване на болката,
поддържане на мотилитета на ставата, подобряване качеството на живот на пациента и
забавяне развитието на дегенеративните процеси (Malemud, 2015). Традиционните
фармакологични средства, които се прилагат при лечението на остеоартрит като стероидни и
нестероидни противовъзпалителни средства са нaсочени основно към третиране симптомите
на болестта, без да участват в модифицирането на патологичният процес (Hameed & Ihm,
2012). През последните години широко започна приложението на хиалуронова киселина,
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глюкозoаминов и хондроитин сулфат, като се предполага, че действието им е насочено не само
към облекчаване на симптомите на заболяването, но и към модифициране на патологичните
процеси в остеоартритната става (Colen et al., 2012; Qi et al., 2012). Съвременните изследвания
при това заболяване основно са насочени към прилагане на мезенхимни стволови клетки, цял
и концентриран костен мозък, богата на тромбоцити плазма и нейните разновидности (Cheng
et al., 2010; Ankrum & Carp, 2010; Davatchi et al., 2011; Birang et al., 2012; Delong et al., 2012).
Основните източници на тези клетъчно базирани техники са собствената кръв или тъканите на
пациента. Те имат противовъзпалителен, аналгетичен, репаративен и антидегенеративен ефект
(Anitua et al, 2006; Ankrum & Carp, 2010; Anitua et al., 2012; Birang et al., 2012; Millants et al.,
2017; Zhelyazkova et al., 2017).
Целта на настоящето изследване е да се проучат регенеративните възможности на богата
на тромбоцити плазма при експериментално предизвикан остеоартрит на колянната става при
овце.
Материал и методи
Опитна постановка
Изследванията бяха извършени при 10 броя овце с остеоартрит на колянната става.
Експериментът бе проведен в съгласие с разрешително за използване на опитни животни с
регистрационен № 230 вписано в регистъра на Българската Агенция по Безопасност на
Храните (БАБХ). Всички експериментални животни преминаха двуседмичен адаптационен
период, с цел приспособяване към обкръжаващата среда и намаляване до минимум на стреса,
предизвикан от промяната на хабитата. Животните бяха обезпаразитени (Ivermectin в доза 0.5
mg/kg, s.c.). Преди началото на изследванията всички овце бяха подложени на общ клиничен
преглед с цел в опитите да бъдат включени само животни, които са клинично здрави.
Експерименталните животни бяха разпределени в две опитни групи. Животните от всяка група
бяха подложени на оперативна интервенция – менискоектомия на дясната и лявата колянни
стави, като при всяка група беше приложена една и съща схема на анестезия. Овцете бяха
инжектирана интраставно с 5 ml богата на тромбоцити плазма в дясната колянна става. В
лявата колянна става съответно бяха въведени 5 ml физиологичен разтвор. По време на
периода на изследването животните бяха хранени през зимния период с дажба съответстваща
на нормите за категорията животни. В основната дажба бяха включени люцерново сено и
царевичен силаж, а като концентрат е използван комбиниран фураж за дребни преживни
животни (Табл. 1). През лятото дажбата бе паша от многогодишни тревни смески, а за
осигуряване на необходимата енергия и суров протеин се даваше и 0.3 kg концентриран
фураж.
Показател

Табл. 1. Зимна дажба на животните, включени в експеримента.
CB (kg) КЕР
CП (g)
БПТ (g)
Ca (g)
Kg

Фуражи

P (g)

1.5 – 1.6

1.3 – 1.5

190 – 210

+39-9

11

5.5

ОД
Сено

1.0

0.87

0.59

135

21

9.0

2.09

Силаж

1.5

0.45

0.48

39

-12

1.70

1.4

КД
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Комбиниран 0.30
фураж

0.270

0.40

37

- 6.6

0.2

0.41

∑

1.55

1.47

210

2,4

10.9

4.0

БПТ – баланс на протеина в търбуха, КД – концентрирана дажба, КЕР – кръмни единици за
растеж, ОД – обща дажба, СВ – сухо вещество, СП – суров протеин, Ca – калций, P – фосфор.
Анестезиологичен протокол
При всички опитни животни беше приложен следния анастезиологичен протокол:
премедикация – Буторфанол тартарат (Butomidor®, Austria) в доза 0,05 mg/kg и Диазепам
(Diazepam®, Serbia) в доза 0.2 mg/kg въведени венозно (i.v.).
въвеждане в анестезията – Кетаминов хидрохлорид 10 % (Anaket®, Austria) в доза 0.5
mg/kg и Диазепам (Diazepam®, Serbia) в доза 0.5 mg/kg въведени интравенозно (i.v.).
поддържане на анестезията - Изофлуран (Izoflurin®, Spain) в доза 1.5 vol % и кислород
в доза 2.5 l/min след интубация.
Индуциране на остеоартрит
В асептични условия бе осъществен медиален достъп до дясната и лявата колянна стави
по Anderson et al. (1994). След артротомията на ставата беше извършено отстраняване на 1/2
от медиалния менискус (краниалната му част). Ставната капсула беше възстановена чрез
прекъснати шевове с резорбируем шевен материал 2/0, а подкожната тъкан с непрекъснат
матрацен шев с резорбируем шевен материал 2/0; кожата с прекъснат шев с нерезорбируем
конец 4/0 (Karahan et al., 2001). След възстановителен период от три седмици, всички животни
принудително се придвижваха по твърд терен в дистанция от 90 метра.
Получаване на богата на тромбоцити плазма
Чрез венепункция бяха получени 60 ml цяла кръв от v. jugularis от всяка овца,
посредством 3 бр. спринцовки с обем от 20 ml, като всяка съдържаше по 4 ml ACD-A® разтвор.
Кръвта бе разделена на 3 бр. x 20 ml епруветки Dr. PRP®. Беше използвана центрофуга PRP
Centrifuge CM–7S® (USA). Скоростта на въртене и времето за извършване на първото
центрофугиране бе 2700 rpm х 5 min, което е минимумът за отделяне на червените кръвни
клетки от плазмата. След това епруветките бяха извадени от центрофугата. Получената плазма
беше аспирирана от епруветките чрез инжекционна игла 20 G към която беше прикрепена 10
ml спринцовка. Отделената плазма беше разпределена в 3 бр. спринцовки с обем от 10 ml,
които бяха центрофугирани повторно. Второто центрофугиране бе проведено при 3500 rpm в
продължение на 15 min, като при тази скорост настъпваше разделяне на богатата от бедната
на тромбоцити плазма. Получената супернатанта беше отстранена, като във всяка спринцовка
бяха оставени по 1.7 ml богата на тромбоцити плазма. Утайката беше смесена с помощта на
миксер Vortex V-1®, Biosan, Latvia (Dhurat & Sukesh, 2014).
Апликация на богатата на тромбоцити плазма в колянната става
Животните бяха анестезирани, интубирани и поставени в странично лежащо
положение. През кожата беше въведена инжекционна игла 20 G в средата на триъгълника,
образуван от медиалната страна на пателарната връзка, медиалния бедрен кондил и средата на
тибиалното плато, като иглата беше насочена по посока към бедрените кондили. В дясната
колянна става бяха инжектирани 5 ml богата на тромбоцити плазма на 30, 40 и 50 ден след
експерименталното индуциране на остеоартрита. След апликацията беше извършена
многократна флексия и екстензия на ставата в продължение на 10 min, за да може
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инжектираната богата на тромбоцити плазма да се разпредели равномерно в интраставното
пространство. Съответно в лявата колянна става, която служеше за контрола бяха
инжектирани 5 ml NaCl 0.9 %, като методиката на апликация бе същата като горе описаната.
Макроскопска точкова система за оценка на промените в ставния хрущял
Преценка за състоянието на хрущяла на медиалния кондил на бедрената кост, трохлеята
и тибиалното плато беше извършена според системата OARSI (Little et al., 2010).
Нормална находка
0
Загрубяване на повърхността
1
Фибрилация и фисури
2
Малки ерозии до субхондралната кост (< 5mm диаметър)
3
По-голями ерозии до субхондралната кост (> 5 mm диаметър)
4
Патохистологично изследване
На 120 ден след индуциране на остеоартрита овцете бяха евтаназирани с Propofol-Lipuro®
1 % (Braun AG, Germany) въведен интравенозно. За патохистологично изследване бяха взети
проби от медиалния епикондил на бедрената кост и тибиалното плато. За целта взетите
материали от кости бяха фиксирани и декалцинирани с Osteofast 1 (Biognost Ltd, Croatia). След
омекване на костната тъкан, тъканите бяха обработени по рутинната хистологична методика.
Получените срезове с дебелина 3 µm бяха оцветени с хематоксилин-еозин и Alcian blue - PAS.
Статистическа обработка на получените резултати
Информацията, в хода на експеримента беше систематизирана в унифицирани работни
листове. Резултатите бяха представени като средностатистическа стойност и стандартно
отклонение и обработени с еднофакторен вариационен анализ Anova с пост тест Bonferoni и
анализ на стандартното отклонение Bartlett /INSTAT/. За статистическите сравнения между
групи с различен брой пациенти бе използван непараметричен анализ по Mann-Withney и
Wilcoxon.
Резултати
Макроскопска оценка на промените в ставния хрущял по точковата система
OARSI след третиране с богата на тромбоцити плазма – 120 ден.
При макроскопската оценка на лезиите в областта на трохлеарната бразда, медиалния
кондил и тибиалното плато на десните (R.L.) и левите крайници (L.L.) беше установено, че
лезиите са по-големи от 5 mm на дължина и се простират до субхондралната кост в дълбочина
(Фиг. 1, Фиг. 2).
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Фиг. 1. Лезии по медиалният кондил – R.L.

Фиг. 2. Лезии по тибиалното плато – L.L.

При всички стави бяха установени макроскопските лезии в областта на медиалният
кондил (Фиг. 3), трохлеарната бразда (Фиг. 4), медиалният кондил, и тибиалното плато.
Лезиите в левите коленни стави (контролите) бяха по-дълбоки и обхващаха по-голяма
повърхност. При три от овцете, лезиите в дясната трохлеарна бразда достигаха до
субхондралната кост и бяха по-големи от 5 mm.
Според системата за оценка на лезиите (OARSI) съществуваха статистически достоверни
различия (p < 0.05) между третираните и не третираните (контроли) колянни стави областта
на медиалния кондил (M.C) (1.2±0.5/2.8±0.9), трохлеарната бразда (T.S) (1.1±0.9/2.5±0.9) и
тибиалното плато (T.P) (1.5±0.7/2.9±0.6) – Табл. 2.

Фиг. 3. Лезии по медиалния кондил – L.L.

Фиг. 4. Лезии по трохлеарната бразда – L.L.
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Табл.2. Макроскопска оценка на ставния хрущял след с приложение на богата на
тромбоцити плазма.
БОГАТА НА ТРОМБОЦИТИ ПЛАЗМА
3
2,5

Score

2
1,5

*

***

*

1

LL
RL

0,5
0
M.C.

R.L.
L.L.

M.С.
1.2 ±0.5
2.8±0.9

T.S.

T.P.

Т.S.
1.1±0.9
2.5±0.9

Т.Р.
1.5±0.7
2.9±0.6

L.L. – ляво коляно, RL – дясно коляно, M.C. – медиален кондил, T.S. – трохлеарна бразда, T.P.
– тибиално плато, *p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.
Патохистологична находка
Във всички патохистологични препарати беше установено, че съдържат два здраво
свързани компонента  хрущялна и костна тъкан. При оцветяване с Alcian blue – PAS се
констатира липса на надхрущялница и неравности по външната повърхност на хрущяла
(Фиг. 5).

Фиг. 5: Липса на надхрущялница и неравности по външната повърхност на хрущяла (стрелка) Оцветяване с
Alcian bule – PAS.
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Граничната зона хрущял-кост бе много добре различима, като там вече присъстваха и
остеокласти, които доказват лизирането на граничната хрущялна зона и заместването и от
осификационни огнища (Фиг. 6).

Фиг. 6. Граничната зона хрущял-кост (стрелка) е много добре различима поради хистохимичната
хромореактивност проявена от клетките и интерцелуларната реактивност. Оцветяване с Alcian bule – PAS.

Освен тях, вътрешността на костната компонента разкри различни по степен на
остеогенеза осификационни огнища които доказват наличие на много активна остеогенеза. В
няколко от хистологичните препарати в хрущялната тъкан беше установено наличието на
хрущяло-разрушителните клетки, което е сигурен белег за започващи процеси на хондролиза
и остеогенеза. Клетките с активен синтез в зоните на първична или продължаваща остеогенеза
са с целуларна и перицелуларна добре изразена алцианофилия. В изследваните биопстати
беше установено и съдържание на хрущялна и костна тъкан, които са без микроструктурни
промени.
Обсъждане
Резултатите от нашето изследване доказват, че интраставното въвеждане на богата на
тромбоцити плазма при овце с експериментално предизвикан остеоартрит води до потискане
на възпалението, прогресията на остеоартрита и възстановяване на ставния хрущял. За
предизвикване на остеоартрит обикновено се отстранява част или целия менискус.
Отстраняването само на краниалната кръстосана връзка причинява ограничени увреждания на
ставния хрущял (Rørvik & Teige, 1996). Отстраняването на менискуса на овцата води до
значително увеличаване на налягането в ставата, но то намалява с течение на времето (BylskiAustrow et al., 1993). Въз основа на посочените факти беше взето решение да се избере овцата
като животински модел за осъществяване на научното изследване. Предизвика се
експериментален остеоартрит, като за целта бяха отстранени медиалните менискуси на
коленните стави. Според нас и други изследователи (Anitua et al., 2006; Anitua et al., 2012;
Cheng et al., 2010; Amable et al., 2012; Birang et al., 2012) терапията с богата на тромбоцити
плазма е минимално инвазивен, клетъчно базиран, терапевтичен метод, чрез който се
обезпечават концентрирани автоложни растежни фактори. Според Zhelyazkova et al., (2017).
за постигане на цялостен терапевтичен ефект, пациентите не бива да са третирани с
нестероидни противовъзпалителни средства 2 дни преди и 7 дни след аплицирането на
богатата на тромбоцити плазма. Освен това, процедурата е противопоказана при
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тромбоцитопения, инфекция и хематологични злокачествени заболявания. Терапевтичният
ефект на богатата на тромбоцити плазма се дължи на растежните фактори, които се
освобождават от нея, като те имат значителен лечебен ефект. Тя е ключов потенциален
медиатор на ангиогенезата и формирането на костна тъкан. Богатата на протеини плазма
оказва лечебен ефект чрез дегранулация на α гранулите в тромбоцитите, което от своя страна
предизвиква освобождаване на растежни фактори, като TGF-β , bFGF, PDGF, EGF , VEGF,
IGF-1 и IGF-2 и CTGF. Tе стимулират клетъчната миграция, пролиферация и диференциация
(фибробласти, остеобласти, мезенхимни стволови клетки), ангиогенезата и синтезата на
клетъчен матрикс (Charchian et al., 2014).
В заключение, терапевтичният ефект след интраставно въвеждане на богата на
тромбоцити плазма при експериментално предизвикан остеоартрит при овце е добър.
Макроскопски лезиите в левите колянни стави (контроли) бяха по-дълбоки и обхващаха поголяма повърхност, в сравнение с коленните стави на третираните животни.
Патохистологично, при опитните животни се установиха по-силно изразени регенеративнорепаративни процеси, в сравнение с контролите.
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