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Досі немає однозначної відповіді на 
питання про механізм дії клітинної терапії. 
На сьогодні вважається, що терапевтичний 
потенціал стовбурових клітин може бути 
пов'язаний як з їх диференціацією в клітини 
організму реципієнта, так і з продукцією 
трофічних факторів [2]. Останні можуть 
модулювати регенеративні процеси за раху-
нок активації диференціації та проліферації 
клітин [16], а також міграції в ділянку ура-
ження власних стовбурових клітин [14]. 
Клінічний ефект від введення стовбурових 
клітин при різних захворюваннях вираже-
ний, але кількість клітин трансплантата, які 
виявляються через певний період часу, не-
значний порівняно з отриманим результа-
том [11, 12]. Так, в дослідах на тваринах з 
інфарктом міокарду показано, що введення 
стовбурових клітин призводило до значного 
покращання стану експериментальних тва-
рин, але диференціації введених клітин в 
кардіоміоцити автори не спостерігали [8]. В 
той же час в ряді повідомлень продемонст-
ровані результати диференціації введених 
МСК в клітини тканин, що підлягали репа-
рації [21] Однак при цьому відсоток дифе-
ренційованих з ММСК клітин складав від 
0,1 до 1%. 

Різними авторами [5, 7, 15, 17, 19] до-
ведено, що стовбурові клітини секретують 
декілька розчинних факторів. При різній 
патології за допомогою полімеразної реак-

ціїї було виявлено, що після введення 
ММСК спостерігалась секреція оксиду азо-
ту (NO), протизапальних цитокінів, напри-
клад, інтерлейкіну 10 (ІL-10), трансформу-
ючого фактора росту β (TGF-β), ростового 
фактору гепатоцитів (HGF), IL-6, васкуляр-
ного ендотелівального фактора росту 
(VEGF), стромального фактора росту (SDF-
1), простагландину E2 (PGE2). При цьому 
спектр факторів, що секретуються залежав 
від типу ураженої тканини. 

Існує багато повідомлень про наяв-
ність близьких імуно-фенотипових характе-
ристик, здатності до диференціації мезенхі-
мальних мутьтипотентних стромальних 
клітин (ММСК), отриманих в постнаталь-
ний період з різних джерел організму. За-
пропоновано декілька альтернативних кіст-
ковому мозку стромальних зміщуючи фак-
торів для потреб регенеративної медицини. 
Найбільш перспективними завдяки простоті 
отримання, значній проліферативній здат-
ності та відсутності етичних проблем є 
ММСК Вартонового желе пупкового кана-
тика [18]. Останнім часом з’явилися пові-
домлення про використання ММСК Варто-
нового желе в репарації тканин та регенера-
тивній медицині. 

На даному етапі метою роботи було 
вивчення в експерименті динаміки змін сли-
зової оболонки (СО) верхніх дихальних 
шляхів при її індукованій атрофії після за-
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стосування ММСК Вартанового желе пуп-
кового канатика на основі морфологічної 
характеристики тканин в різні строки спо-
стереження. 

Для вивчення динаміки змін СО 
ВДШ тварини виводились з експерименту 
шляхом декапітації після ефірного наркозу 
через 14, 30 та 60 днів після введення 
ММСК пуповини. Для намічених морфоло-
гічних досліджень з кожної піддослідної та 
контрольної груп відбирались для забою 
миші, які за загально прийнятим методом 
поміщались в 10% р-н нейтрального фор-
маліну, проводилась декальцинація з на-
ступною обробкою 10% розчином алюмо-
калієвих галунів, промивкою водопровід-
ною водою та виготовленням парафінових 
зрізів.  

Для вивчення загальної морфологічної 
характеристики були використані загально-
прийняті методи фарбування зрізів гематок-
силіном і еозином, азур ІІ-еозином та альці-
ановим синім. 

Дослідження проводились з викорис-
танням світлових мікроскопів “МБИ-6”, 
“NU” Carl Zeiss, „Olympus” ВХ53 з 
комп’ютерною приставкою. Фотографуван-
ня препаратів забезпечувалось за допомо-
гою цифрової фотокамери “Cannon“ та фо-
топриставки з універсальною оптичною 
системою UIS2/UIS. 

 З метою уніфікації взяття експериме-
нтального матеріалу прицільно вирізались 
шматочки СО блоком разом з декальцино-
ваними ділянками кісток на рівні носової 
раковини за методом Harkema та співавто-
рів [9]. 
  

  

 

 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема будови носової порожнини 

миші (за методом Harkema та співавторів). Т1-4 – 
рівні зрізів. 

Результати досліджень  
та їх обговорення 
При морфологічному дослідженні 

препаратів СО порожнини носа через 14 
днів після введення ММСК пуповини при 
експериментальному атрофічному процесі 
на фоні збереження деструктивно-
дистрофічних і атрофічних явищ та вираже-
ного зменшення числа мукоїдних клітин 
спостерігались наявність підвищеної кіль-
кості клітин з високим рівнем базофілії та 
явища проліферації як в епітеліальному 
шарі, так і у власній пластинці слизової 
оболонки, які не зустрічались на препаратах 
у тварин 2-ї групи з атрофією СО та у конт-
рольних нормальних тварин (рис. 2-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2. Наявність деструктивно-дистрофічних 

змін і підвищеної кількості клітин з високим рівнем 
базофілії та явищ проліферації в епітеліальному шарі, 
а також у власній пластинці СО через 14 днів після 
введення ММСК пуповини. Мікрофото. Фарбування 
гематоксиліном та еозином. Об. 20, ок.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Наявність деструктивно-дистрофічних 

та атрофічних змін в епітелії та залозистих структу-
рах, а також явищ фібротизації у власній пластинці 
СО миші через 1 міс після розвитку експерименталь-
ного атрофічного процесу. Мікрофото. Фарбування 
гематоксиліном та еозином. Об. 20, ок.10. 
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Рис. 4. Характерна наявність шару багаторяд-

ного епітелію з війчастими і келихоподібними кліти-
нами та шару сполучнотканинної власної пластинки з 
мукозними залозами і судинами різного калібру в СО 
інтактної миші. Мікрофото. Фарбування гематокси-
ліном та еозином. Об. 20, ок.10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Збільшення товщини СО та наявність 
клітинної проліферації як в епітеліальному, так і у 
сполучнотканинному шарі через 1 міс після введення 
ММСК. Мікрофото. Фарбування гематоксиліном та 
еозином. Об.20, ок.20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Активація базальних клітин епітеліаль-
ного покрову та превалювання продуктивних проце-
сів з розростанням судин і залоз у власній пластинці 
СО через 2 міс після введення ММСК мишам з екс-
периментальним атрофічним ринітом. Мікрофото. 
Фарбування гематоксиліном та еозином. Об. 20, 
ок.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Наявність в сполучнотканинних утво-
реннях за межами респіраторної частини СО порож-
нини носа клітин з базофільними ядрами та з ознака-
ми ділення через 2 міс після введення ММСК мишам 
з експериментальним атрофічним ринітом. Мікрофо-
то. Фарбування гематоксиліном та еозином. Об.40, 
ок.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Збереження атрофічних процесів в епі-
телії та фіброзного стану власної пластинки СО по-
рожнини носа у мишей з експериментальним атрофі-
чним ринітом, що аналогічно утримувались протягом 
2 міс без введення ММСК. Мікрофото. Фарбування 
гематоксиліном та еозином. Об.40, ок.10. 
 
 

 

Слід також сказати, що в цей період в 
слизовій оболонці ще виявлялись ознаки 
запалення, нейтрофільної інфільтрації та 
ділянки з некротичними змінами як в слизо-
вій оболонці, так і в навколишніх хрящовій 
та кістковій тканинах, що може бути свід-
ченням тяжкості перебігу експерименталь-
ного інфекційного зараження. 

Через 1 міс після введення ММСК від-
мічається збільшення товщини СО за рахунок 
клітинної проліферації як в епітеліальному, 
так і у сполучнотканинному шарі (рис. 5). 

В цей період також визначалась поя-
ва клітин з базофільними ядрами у базаль-
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ному прошарку епітелію та біля стінок су-
дин. Такі клітини виявляються не лише в 
СО, а і навколишніх тканинах, що, з ураху-
ванням даних літератури [16], може бути 
віднесено за рахунок активації проліфера-
тивних і репаративних процесів після вве-
дення ММСК.  

При дослідженні препаратів СО у 
мишей 2-ї піддослідної групи, що утриму-
валися так, як і тварини 1-ї групи, через 1 
міс після початку експерименту нерідко 
відмічалась незначна кількість злущених 
клітин та слизу на поверхні епітелію і все 
ще спостерігались деструктивно-
дистрофічні та атрофічні зміни СО з озна-
ками склерозування у власній пластинці. 

Через 2 міс після введення ММСК 
мишам з експериментальним атрофічним 
ринітом мала місце активація базальних 
клітин епітеліального покрову СО порож-
нини носа. Особливо привертало увагу пре-
валювання продуктивних процесів з розрос-
танням мукозних утворень і судин у власній 
пластинці СО та покращання структури 
епітеліального покрову (рис. 6). 

Разом з тим наявність аналогічних 
продуктивних процесів спостерігалась в цей 
час і в навколишніх сполучнотканинних 
утвореннях. При цьому, як правило, в діля-
нках біля судин виявляються відносно ве-
ликі базофільні клітини, часто з ознаками 
ділення (рис. 7). 

В групі тварин з експериментальною 
атрофією, що аналогічно утримувались про-
тягом 2 міс без введення клітин, як і раніше, 
не було суттєвих змін, що відповідає даним 
літератури про стійкий характер атрофічних 
змін після дії інфекції [6, 10]. 

Результати проведених досліджень 
доводять, що застосування ММСК з пупо-
вини людини чинить позитивний вплив на 
процеси регенерації та сприяє покращанню 
стану слизової оболонки порожнини носа 
після розвитку інфекційного атрофічного 

процесу. Останнє узгоджується з даними 
інших авторів  [1, 3, 4, 20] відносно стиму-
люючих, регенераторних та ангіопротекто-
рних властивостей ембріональних клітин.  

  
Заключення 
Аналізуючи результати проведеного 

дослідження, можна зробити висновок, що 
інтраназальна інокуляція трьох патогенних 
штамів Pasteurella multocida викликає у екс-
периментальних мишей розвиток атрофії 
СО порожнини носа, зменшення маси тіла 
тварин та рівня їх функціональної активнос-
ті уже через 1 міс від початку експерименту. 
Даний стан суттєво не змінюється і після 
парентерального введення 2 рази на добу 
протягом 3 днів антибіотика «Енрофлокса-
цин» в дозі 20 мг на 0,12 мл розчину, а за-
лишається стабільно тяжким і через 2 міс 
після зараження тварин. 

Ін’єкційне введення мишам з експе-
риментальним атрофічним процесом виді-
лених з пуповини людини ММСК, що були 
культивовані та відібрані після 2-го пасажу і 
мали характерні для ММСК маркери, спри-
яло прогресивному покращанню стану СО, 
апетиту, маси тіла та активності тварин, 
починаючи уже з 2 неділі, до 2 міс клінічно-
го спостереження за мишами.  

Внутрішньовенне введення у дозі 
1,0х106 ММСК мишам з індукованими ат-
рофічними змінами СО ВДШ викликає ак-
тивацію базальних клітин епітелію, ендоте-
ліоцитів та клітин залозистих утворень у 
власній пластинці, що свідчить про актива-
цію репаративних процесів та сприяє струк-
турному і функціональному відновленню 
слизової оболонки верхніх дихальних шля-
хів.  

Отримані експериментальні дані свід-
чать про можливість застосування ММСК 
для лікування хворих атрофічним станом 
СО ЛОР-органів та доцільність продовжен-
ня досліджень в даному напрямку. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АТРОФИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ  

ПУТЕЙ. Сообщение 2. 

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

Минина А.Ю. (Киев) 

Р е з ю м е   

В работе приведен сравнительный анализ 
морфологического состояния слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей у лабораторных мы-
шей на фоне индуцированного у них атрофического 
процесса инфекционного генеза после применения 
мезенхимальных мультипотентных стромальных 
клеток (ММСК) пуповины человека. Показано, что 
внутривенное введение ММСК в дозе 1,0х10 вызы-
вает активацию базальных клеток эпителия, эндо-
телиоцитов и клеток железистой ткани собственной 
пластинки слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей лабораторных мышей, что свидетельст-
вует об активации репаративных процессов. 

Ключевые слова: верхние дыхательные пу-
ти, слизистая оболочка, атрофия, мезенхимальные 
мультипотентные стромальные клетки, клеточная 
терапия. 

CLINICO-PATHOLOGIC BASIS OF CELL 
THERAPY FOR THE TREATMENT OF 

ATROPHIC DISEASES OF UPPER 
RESPIRATORY TRACT.  

Report 2. 

Minin Yu.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  

The paper presents a comparative analysis of 
the morphological status of the mucous membranes of 
the upper respiratory tract in laboratory mice against 
induced them atrophic process of infectious origin 
after application of multipotent mesenchymal stromal 
cells (MSCs) from human umbilical cords. It is shown 
that intravenous administration of MSCs in a dose of 
1,0×10 induces activation of the basal epithelial cells, 
endothelial cells and cells of the glandular tissue of 
the lamina propria of the mucous membranes of the 
upper respiratory tract of mice, indicating that activa-
tion of reparative processes. 

 
Keywords: upper respiratory tract, mucosa, 

atrophy, multipotent mesenchymal stromal cells, cell 
therapy. 

 


