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Хронічні захворювання верхніх диха-
льних шляхів (ВДШ), що супроводжуються 
атрофічними змінами їх слизової оболонки 
(СО), є дуже розповсюдженими і потребу-
ють постійної уваги та запровадження від-
повідних профілактичних і лікувальних 
заходів. Однак лікувальна тактика при та-
ких станах та зумовлених ними клінічних 
проявах залишається виключно консервати-
вною, симптоматично орієнтованою і пот-
ребує подальших науково-практичних удо-
сконалень [11]. 

Зазвичай причинами розвитку хроніч-
них атрофічних захворювань ВДШ є трива-
лий зв’язок СО з фізичними, механічними, 
хімічними і бактеріологічними подразника-
ми, навіть незначної інтенсивності, які ви-
кликають функціональні та морфологічні 
зміни в тканинах ВДШ, стійке порушення 
місцевого імунітету [2, 17]. 

Розвиток атрофічних процесів у СО 
верхніх дихальних шляхів може індукувати 
порушення функцій інших органів і систем 
організму [1].  

На сьогоднішній день визначальний 
напрямок лікування при атрофічних змінах 
ВДШ орієнтований здебільшого на її місце-
ву симптоматичну складову і пов’язаний зі 
стимулюванням місцевого кровообігу, зво-
ложенням слизової оболонки та елімінацією 
місцевої патогенної мікрофлори [14]. 

 Слід зауважити, що існуючий загаль-
ноприйнятий системний вплив на метабо-
лізм слизової оболонки ВДШ за клінічними 
результатами є малоефективним і потребує 
подальших напрацювань.  

 Одним із сучасних методів впливу на 
функціональний і морфологічний стан тка-
нин при атрофічних процесах може бути 
застосування досягнень регенеративної ме-
дицини, зокрема, клітинної терапії. Відк-
риття стовбурових клітин і вивчення їх вла-
стивостей дозволило отримати нові перспе-
ктиви для глибокого дослідження біологіч-
них процесів і лікування спадкових і деге-
неративних захворювань.  

Найбільш перспективними для вико-
ристання у клітинній терапії є мезенхімальні 
мультипотентні стромальні клітини 
(ММСК), які, як доведено, можуть диферен-
ціюватися не лише в тканини мезенхімаль-
ного походження, а мають також потенціал 
плюрипотентних ембріональних стовбуро-
вих клітин, які диференціюються в клітини і 
тканини усіх трьох зародкових листків [23].  

Вперше ММСК були виділені із кіст-
кового мозку, де вони були ідентифіковані 
[12]. Однак сама процедура забору достат-
ньої кількості клітинного матеріалу досить 
болюча і травматична. 

Крім цього, з віком кількість, дифере-
нціальний потенціал і життєздатність кіст-
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ковомозкових мезенхімальних клітин різко 
знижується [22], тому актуальним є пошук і 
опрацювання методик отримання ММСК з 
альтернативних джерел, наприклад, з пла-
центи [13, 16] та жирової тканини [25]. 

Відомо, що на поверхні ММСК відсу-
тня експресія білків 2-го класу комплекса 
гістосумісності і присутня експресія цілого 
ряду імуносупресорних білків [18, 20]. Ці 
унікальні властивості МСК можуть дозво-
лити використовувати їх в розробці схем 
лікування з приводу багатьох дегенератив-
них захворювань, в регуляції імунної сис-
теми, а також в створенні біоматеріалів для 
потреб імплантаціонної хірургії.  

В даний час накопичено певний дос-
від клінічного використання ММСК в клі-
тинній терапії при кістозному фіброзі ле-
гень [24], ішемічних інсультах та травмати-
чному пошкодженні спинного мозку [5, 6, 
9], хворобі Паркінсона та цукровому діабеті 
[21], онкологічних захворюваннях крові [7]. 

Зважаючи на зазначене, метою даної 
роботи було вивчення клінічних ознак за-
хворювання та морфологічних змін СО по-
рожнини носа у мишей при експеримента-
льній атрофії після застосування клітинної 
терапії з використанням ММСК. 

  
Матеріали і методи дослідження 
Всі експериментальні роботи прово-

дились з дотриманням заходів по забезпе-
ченню ощадливого та гуманного пово-
дження з тваринами у відповідності з уста-
новами Конвенції Ради Європи про поло-
ження біомедицини та відповідних Законів 
України, а також за узгодженням з коміте-
том медичної етики ДУ «Інститут отолари-
нгології ім. проф. О.С. Коломійченка НА-
МН України». 

Дослідження були проведені на 50 
здорових мишах віком 1,5-2 тижні з масою 
тіла 10-12 г. Роботи по зараженню та утри-
манню піддослідних мишей були проведені 
на базі Інституту ветеринарної медицини 
НААН України в м. Києві. Тварин утриму-
вались по групах в окремому приміщенні та 
в окремих клітках. 

Для намічених досліджень було сфо-
рмовано три групи мишей: дві дослідні, по 
20 тварин в кожній, та контрольна, яку 
складали 10 інтактних тварин. На всіх під-

дослідних тваринах були індуковані атрофі-
чні зміни слизової оболонки порожнини 
носа шляхом інтраназальної інокуляції 10 
мкл бульйонної культури трьох патогенних 
штамів Pasteurella multocida з вмістом 1 
млрд колонієутворюючих одиниць, розве-
дених в 1 см 3 фізіологічного розчину, на 
фоні дворазового (за 24 і 6 годин до інфіку-
вання) інтраназального введення 10 мкл 1 % 
розчину оцтової кислоти [4].  

Після відтворення атрофічного проце-
су (через 1 міс після початку експерименту ) 
усім мишам з 1-ї та 2-ї груп, незалежно від 
їх стану, 2 рази на день протягом 3 діб па-
рентерально вводився антибіотик енрофло-
ксацин в дозі 20 мг на 0,12 мл розчину.  

Тваринам 1-ї дослідної групи у хвос-
тову вену ін’єкційно вводились попередньо 
підготовлені мезенхімальні мультипотентні 
стромальні клітини (ММСК) з пуповини 
людини; 2-а дослідна група – тварини з екс-
периментальним атрофічним процесом, які 
не отримували лікування ММСК. 

Для отримання ММСК пуповина за-
биралась від здорових породіль з пологово-
го будинку, у яких отримувалась згода на 
використання матеріалу. Кордовий матеріал 
був опрацьований протягом 4-6 годин після 
пологів. Транспортування кордового мате-
ріалу здійснювалось у стерильному посуді з 
фізіологічним розчином. Після отримання 
матеріал вміщувався у поживне середовище 
з 10-кратним вмістом антибіотиків (пеніци-
лін та стрептоміцин) (до 15 хв), а потім від-
мивався стерильним забуференим фізіоло-
гічним розчином протягом 5-7 хв з метою 
запобігання контамінації. З пуповини вида-
лялись судини, подрібнений пуповинний 
матеріал висаджувався у вигляді експлантів 
в пластиковий посуд і вирощувався до 2-го 
пасажу за методикою, розробленою О.О. 
Масловою та співавторами [3]. 

Усі маніпуляції проводились в стери-
льних умовах у боксі при кімнатній темпе-
ратурі.  

Для введення тваринам використову-
вався 2-й пасаж поза організмом. Такий 
вибір базується, по-перше, на необхідності 
отримати достатню кількість клітин, по-
друге, на потребі уникнення змін характе-
ристик ММСК при тривалому культивуван-
ні. про які свідчать дані ряду авторів [8, 10]. 
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При отриманні 2-го пасажу для вве-
дення модельним тваринам частина клітин 
забарвлювалась гематоксиліном та еозином 
для перевірки їх морфології, оскільки рані-
ше було показано [19], що на цьому рівні 
пасажів клітини повинні мати однорідну 
веретеноподібну морфологію.  

Для фенотипування ММСК викорис-
товувалось 106 клітин в об’ємі 100 мкл, з 
яких 50 мкл складали розведені до відпові-
дної концентрації антитіла до СD людини. 
Вимірювання проводилось на лазерному 
проточному цитофлуориметрі-сортері BD 
FACSAria (Becton Dickinson, США) за до-
помогою програми FACS Diva 6.1 (Becton 
Dickinson, США). Клітини характеризува-
лися одразу після отримання суспензії з 
пуповини та на рівні кожного пасажу, в то-
му числі перед введенням тваринам. При 
цьому були визначені поверхневі маркери 
ММСК пуповини, які рекомендовані як мі-
німальні для мезенхімальних стовбурових 
клітин (за виключенням 1 негативного – 
CD45): позитивні CD73, CD90, CD105 та нега-
тивний CD34. Показано, що негативний мар-
кер CD34 ніколи не експресувався ММСК 
пуповини ні в свіжовиділеному матеріалі, ні 
протягом необхідного культивування поза 
організмом. Щодо позитивних маркерів, то 
їх експресія залишалась незмінною на рівні 
77,5-98,3% клітин для різних з них. 

Перед введенням тваринам клітини 
відкріплювались від пластика, центрифугу-
вались, промивались забуференим фізіоло-
гічним розчином та ресуспензувались в 
ньому для отримання концентрації 1,0 х 106 
клітин в 100 мкл для мишей.  

Методика, яка використовувалась для 
виділення та культивування клітин, давала 
можливість отримувати на другому пасажі 
необхідну кількість клітин (до 15 х 106 з 
одного зразка пуповини), які не відрізня-
лись за характеристиками від свіжовиділе-
них клітин і відповідали критеріям належ-
ності до ММСК. 

Для вивчення динаміки змін СО ВДШ 
тварини виводились з експерименту шля-
хом декапітації після ефірного наркозу че-
рез 14, 30 та 60 днів після введення ММСК 
пуповини. Для намічених морфологічних 
досліджень з кожної піддослідної підгрупи 
відбиралась для забою по 6 голів мишей, які 

за загальноприйнятим методом вміщува-
лись у 10% розчин нейтрального формаліну, 
проводилась декальцинація з наступною 
обробкою 10% розчином алюмо-калієвих 
галунів, промивкою водопровідною водою 
та виготовленням зрізів. Для порівняльного 
аналізу через 14, 30 і 60 днів також виведе-
но мишей з контрольної групи.  

З метою уніфікації взяття експеримен-
тального матеріалу прицільно вирізали 
шматочки СО блоком разом з декальцино-
ваними ділянками кісток на рівні носової 
раковини за методом Harkema та співавто-
рів [15].  

 
Результати досліджень  
та їх обговорення 
Під час візуального клінічного спо-

стереження за тваринами на момент почат-
ку експерименту зі введенням МСК пупо-
вини протягом1 міс. після зараження звер-
тало на себе увагу зниження активності, 
млявість та уповільнення рухів усіх наявних 
тварин, поганий апетит та накопичення сли-
зово-гнійних виділень біля вестибулярного 
відділку носа, блідий колір, матовість та 
помітна сухість слизової оболонки ротогло-
тки під час огляду. Даний стан тварин та 
виявлений характер змін слизової оболонки 
носа з появою виділень наочно засвідчив 
про розвиток явищ атрофії. Це стало почат-
ком експерименту із введенням МСК у хво-
стову вену для оцінки їх дії при атрофії. 
Крім того, дані факти стали обгрунтуванням 
парентерального введення всім тваринам в 
цей період два рази на день протягом трьох 
днів антибіотик енрофлоксацин в дозі 20 мг 
на 0,12 мл розчину.  

Подальше спостереження за тварина-
ми дозволило виявити, що вже через 2 тиж-
ні тварини 1-ї групи виглядали більш акти-
вними, рухливими, з покращеним апетитом 
та адекватним носовим диханням. Одночас-
но у 5 (33,0 % ) мишей спостерігалась не-
значна кількість прозорого слизу біля вес-
тибулярного відділу носа, що можна пояс-
нити покращенням стану слизової оболонки 
та фізичного стану тварин після проведено-
го лікування.  

В той же час миші 2-ї групи справляли 
дещо інше враження, що відповідало наяв-
ним ознакам слабкості та утрудненню носо-
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вого дихання внаслідок накопичення густо-
го гнійного слизу на рівні верхніх дихаль-
них шляхів. Даний факт свідчить про збе-
реження атрофічного стану слизової оболо-
нки у тварин даної групи.  

Через 1 міс. після ін’єкційного вве-
дення МСК пуповини людини середня маса 
10 мишей 1-ї групи складала 14,5 ± 0,6 г. 
Тварини зберігали звичайну активність, 
добре їли, їх дихальні шляхи були вільними. 
Слизова оболонка глотки виглядала роже-
вою та вологою, що явно відображає пози-
тивну динаміку у відновленні її стану. 

В той же строк піддослідні миші другої 
групи виглядали більш млявими, малорухли-
вими, погано харчувалися, тобто помітно 
відрізнялися від тварин першої та контроль-
ної груп. Середня маса мишей 2-ї групи від-
повідала 12,6 ± 0,5 г. Біля вестибулярного 
відділу носа у всіх тварин констатувалося 
накопичення густого слизу та кірок, що по-
мітно заважали вільному диханню. Слизова 
оболонка ротової частини глотки виглядала 
блідою та матовою, погано зволоженою. 
Маса тіла інтактних тварин контрольної гру-
пи відповідного віку відповідала 16,6±0,7 г. 
Будь-яких особливостей у тварин даної гру-
пи не було виявлено.  

Через 2 місяці після введення МСК 
поведінка тварин та їх зовнішній вигляд 

були без будь-яких відхилень, слизова обо-
лонка ротової частини глотки виглядала 
рожевою, помірно зволоженою, присінки 
носу були вільні. Середня маса тіла зросла 
до 16,2 ± 0,5 г по групі. Даний факт явно 
свідчить на користь лікувальної дії застосо-
ваної клітинної терапії. 

В той же час у піддослідних зараже-
них тварин 2-ї групи все ще констатувався 
поганий апетит, наслідком чого був малий 
приріст у масі, а саме – до 13,2 ± 0,5 г , в 
середньому. Зберігалися сухість слизової 
оболонки глотки та носової порожнини. 
Вільному диханню тварин у 100 % випадків 
спостережень також заважала наявність 
незначної кількості густих виділень та кірок 
у вестибулярному відділі носа, що підтвер-
джує виражений вплив експериментального 
атрофічного процесу на стан слизової обо-
лонки та тварин в цілому, а також склад-
ність його відновлення. 

Таким чином, клінічне спостереження 
свідчить про розвиток атрофічного процесу 
у слизовій оболонці ВДШ піддослідних 
тварин 1-ї та 2-ї груп. Введення МСК ми-
шам при експериментальній атрофії слизо-
вої оболонки ВДШ на відміну від групи 
тварин порівняння без введення клітин, по-
кращує стан тварин, їх дихання та стан сли-
зової оболонки.  
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АТРОФИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ  

ПУТЕЙ. СООБЩЕНИЕ 1 

Минин Ю.В., Карась А.Ф., Дерябина Э.Г.,  
Кучеренко Т.И., Карась Г.А., Шувалова Н.С.,  

Минина А.Ю. (Киев) 

Р е з ю м е  

Показано, что интраназальная инокуляция 10 
мкл  культуры трех патогенных штаммов Pasteurella 
multocida  через 1 мес от начала эксперимента вы-
зывает у подопытных мышей развитие атрофии 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей, 
отставание в весе, снижение уровня  функциональ-
ной активности животных. Мезенхимальные муль-
типотентные стромальные клетки в процессе куль-
тивирования идентифицировались с учетом харак-
терных маркеров и внутривенно вводились экспе-
риментальным животным. Отмечено  прогресси-
рующее улучшение состояния слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей мышей, увеличение их 
массы и общей активности начиная с 2-й недели до 
2 мес клинического наблюдения за животными. 

Ключевые слова: верхние дыхательные пу-
ти, атрофические заболевания, клеточная терапия. 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL  
SUBSTANTIATION OF STEM CELL THERAPY 

FOR THE TREATMENT OF ATROPHIC  
DISEASES OF THE UPPER RESPIRATORY 

TRACT. MESSAGE 1 

Minin Y.V, Karas A.F., Deryabina E.G.,  
Kucherenko T.I., Karas G.A., Shuvalov N.S.,  

Minina A.Yu. (Kiev) 

S u m m a r y  

It is shown that intranasal inoculation with 10 
ul culture three pathogenic strains of Pasteurella mul-
tocida after 1 month of the experiment, the experimen-
tal mice causes atrophy of mucous membranes of the 
upper respiratory tract, underweight, reducing the 
level of functional activity of the animals. Multipotent 
mesenchymal stromal cells in the culture with the 
identified characteristic markers and intravenously 
administered to experimental animals. Marked pro-
gressive improvement in the mucosa of the upper 
respiratory tract of mice, increasing their mass and the 
total activity from 2 weeks to 2 months of the clinical 
observation of the animals. 

 
 
Keywords: upper respiratory tract, atrophic dis-

ease, cell therapy. 
 




