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Незважаючи на зростання арсеналу 
відповідних фармакологічних засобів та 
можливість використання різноманітних 
фізичних методів терапії, лікування пацієн-
тів з хронічними атрофічними захворюван-
нями слизової оболонки верхніх дихальних 
шляхів (ВДШ) залишається досить актуаль-
ною проблемою, що привертає увагу фахів-
ців в усьому світі. Відомо, що постійне под-
разнення верхніх дихальних шляхів фізич-
ними, механічними, хімічними та бактеріо-
логічними факторами, навіть незначної ін-
тенсивності, може викликати в їх слизовій 
оболонці стійкі функціональні та морфоло-
гічні порушення [1, 2, 17, 19, 21]. 

Лікувальна тактика при хронічних ат-
рофічних станах слизової оболонки верхніх 
дихальних шляхів поєднує етіологічніий, 
патогенетичний і симптоматичний напрям-
ки, що реалізуються на місцевому та зага-
льному рівнях впливу на організм хворого. 

З урахуванням відомих складових па-
тогенезу атрофічних захворювань верхніх 
дихальних шляхів формуються основні 
принципи лікування, які полягають у сти-
мулюванні місцевого і загального кровообі-
гу – посиленні забезпечення ураженої сли-
зової оболонки поживними речовинами, її 
зволоженні, застосуванні заходів протидії 
утворенню кірок та елімінації місцевої па-
тологічної мікрофлори. 

Таким чином, на сьогоднішній день 
визначальний напрямок фармакотерапії при 
атрофічних змінах ВДШ орієнтований, зде-
більшого, на її місцеву симптоматичну 
складову. 

Різноманітність етіологічних факто-
рів, складність патогенетичних механізмів 
атрофічних процесів у верхніх дихальних 
шляхах зумовлюють необхідність удоско-
налення комплексу існуючих лікувальних 
заходів, потребу подальших наукових на-
працювань в галузі регенеративної медици-
ни. 

Одним із сучасних напрямків розвит-
ку регенеративної медицини є інтенсивний 
пошук нових біостимулюючих та віднов-
люючих методів на основі використання 
клітинної технології [3, 4, 7, 8, 10, 12]. 

Існують певні експерименти та кліні-
чний досвід щодо запровадження транспла-
нтації гематопоетичних стовбурових клітин 
при усуванні наявних дефектів тканин вер-
хніх дихальних шляхів [10]. Як відомо, да-
ний напрямок об’єднує клітинну технологію 
по створенню живих еквівалентів тканин in 
vitro з подальшою їх трансплантацією in 
vivo. Даних про використання мезенхімаль-
них мультипотентних стромальних клітин 
(ММСК) при цій патології авторами не ви-
явлено, хоча, враховуючи те, що ММСК 
прямують в зону запалення і виділяють в 
організм-реципієнт значну кількість трофі-
чних факторів, проведення досліджень з 
ними є логічним. В попередніх роботах бу-
ло показано, що ММСК пуповини при їх 
системному застосуванні у випадку атрофії 
слизової оболонки ЛОР-органів сприяють 
відновленню останньої [5, 6].  

Як джерело ММСК певні переваги 
має жирова тканина самого пацієнта, що 
обумовлено її аутологічністю, відносно лег-
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ким виділенням стовбурових клітин (СК) з 
ліпоаспірату, а також відсутністю біоетич-
них проблем, що виникають при отриманні 
ембріональних або фетальних СК.  

Доведено також, що потенціал дифе-
ренціації саме жирової тканини у меншій 
мірі залежить від віку донора. Жирова тка-
нина людини є легко досяжною у достатній 
кількості і найкращим чином може забезпе-
чити отримання ММСК з метою подальшо-
го використання в регенеративній медицині 
[11]. 

Вперше з використанням протеоліти-
чних ферментів і центрифугування, клітини 
з жирової тканини яєчка щура були отрима-
ні ще в 1964 р. [19]. Ця популяція клітин 
включала в себе різні групи мононуклеарів 
(моноцити, макрофаги, фібробласти, преа-
дипоцити, та ін.) і отримала назву строма-
льної васкулярної фракції – Stromal Vascular 
Fractson – SVF [9]. 

Пізніше попередники адипоцитів були 
одержані також з жирової тканини людини 
[22], але поглиблене вивчення і практичне 
застосування цього типу стовбурових клі-
тин розпочалося тільки в останні 10 років 
завдяки удосконаленню технології, яка до-
зволяє отримувати з ліпоаспірату клітини з 
мультипотентними властивостями [23]. На 
сьогодні в літературі можна зустріти різні 
назви цієї групи клітин, які акцентують 
джерело їх отримання: «стовбурові клітини 
з жирової тканини» (Adipose Tissue Stem 
Cells – ATSC), «стовбурові клітини» з жи-
рової тканини дорослого організму (Adipose 
Derived Adut Stem Cells – ADAS) [14, 15], а 
також стадію онтогенезу – мезенхімальні 
стовбурові клітини, отримані з жирової тка-
нини («Adipose Derived Mesenchymal Stem 
Cells» (ADMSC)). 

Згідно з рекомендаціями Міжнародно-
го товариства технологій по застосуванню 
жирової тканини для клітин, які виділені з 
жирової тканини та відповідають загально-
прийнятим критеріям ММСК, рекоменду-
ється визначення Adipose-Derived Stem 
Cells” (ASCs) – стовбурові клітини з жиро-
вої тканини [13]. ASCs в SVF із зони живота 
складає близько 5 %, а із зони стегна – 1 %, 
при цьому потенціали їх проліферації та 
диференціації практично не відрізняються 
[16]. 

Матеріали та методи 
Для вивчення ефективності застосу-

вання ММСК при атрофії слизової оболон-
ки верхніх дихальних шляхів були проведе-
ні клінічні та експериментальні досліджен-
ня на 40 лабораторних мишах віком від 1,5 
до 2 тижнів та масою тіла 10-12 г. Через 30 
днів після індукції атрофії слизової оболон-
ки ВДШ тварини були розподілені на дві 
клінічні групи. Одній з них (15 мишей) сис-
темно вводився 1 млн. ММСК, отриманих з 
жирової тканини людини. Другій групі (15 
мишей) ММСК не вводились. Для порівня-
льного аналізу отриманих результатів було 
сформовано контрольну групу (10 мишей), 
яку складали інтактні тварини. 

Для вивчення наявності дозозалежно-
го ефекту при внутрішньовенному введенні 
культури ММСК з жирової тканини людини 
було проведено 3 серії дослідів. Лаборатор-
ним мишам вводилось 250 тисяч, 500 тисяч 
та 1 мільйон ММСК клітин. 

Для вивчення дозозалежного ефекту 
використання ММСК з жирової тканини лю-
дини було сформовано три групи лаборатор-
них мишей – дві дослідні, по 15 тварин, та 
контрольна інтактна – 10 мишей. Через 30 
днів після інфікування культурою Pasteurella 
multocida 15 мишам 1-ї групи у хвостову вену 
ін’єкційно вводилось 250х10³ попередньо 
підготовлених ММСК з жирової тканини лю-
дини. Віднесені до 2-ї дослідної групи 15 ми-
шей в ті ж строки отримували по 500х10³ ана-
логічних ММСК. Жирова тканина людини 
готувалася для отримання культури ММСК 
аналогічним, зазначеним вище чином. 

Через 14, 30 та 60 днів після заражен-
ня з кожної дослідної групи відбиралось для 
забою по 5 голів мишей, матеріал від яких 
використовувався для запланованих морфо-
функціональних досліджень змін слизової 
оболонки порожнини носа. Згідно з означе-
ними строками, використовувався також 
матеріал від інтактних тварин контрольної 
групи.  

Для проведення морфологічних дослі-
джень забирались голови мишей і вміщува-
лись в 10 % р-н нейтрального формаліну на 
2-5 діб, проводилась декальцинація з насту-
пною обробкою 10% розчином алюмо-
калієвих галунів протягом доби та промив-
кою водопровідною водою. 
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При морфофункціональному дослі-
дженні для вивчення загальної морфологіч-
ної картини були використані загальноп-
рийняті методи пофарбування зрізів гемато-
ксиліном і еозином, азур ІІ-еозіном та аль-
ціановим синім. 

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

Для морфологічних досліджень СО 
білих щурів порожнини носа разом з лице-
вим скелетом фіксувалась у суміші Буена. 
Після промивання водою матеріал вміщува-
вся у 10 % розчин азотної кислоти для дека-
льцинації. Після декальцинації та проми-
вання впродовж доби у 10 % розчині алю-
мокалієвого галуна та протягом доби у про-
точній воді лицеві скелети обрізались, ви-
даляючи всі зовнішні м’язи. Орієнтирами 
для стандартного секціонування слугували 
такі анатомічні структури, як верхні різці, 
гострий бугорок, перший піднебінний гре-
бінь, другий піднебінний гребінь, перші 
передні моляри, задні моляри. 

Жирова тканина була отримана під 
час хірургічного видалення жирової склад-
ки живота, за інформованою згодою пацієн-
та. В лабораторію отриманий матеріал був 
доставлений у фізіологічному розчині про-
тягом 2 годин після операції і одразу підда-
ний обробці з метою виділення ММСК.  

250 мл жиру центрифугувались для 
відділення від крові протягом 15 хв при 
частоті обертання 3000 об/хв при кімнатній 
температурі, після чого промивались 5 разів 
фізіологічним буферним розчином (ФБР) у 
співвідношенні 1:2 до повного зникнення 
кольору. Суміш перемішувалась та відсто-
ювалась протягом 3-5 хв для розшарування, 
розчин відбирався знизу. До відмитої жиро-
вої тканини додавався підігрітий до темпе-
ратури 37 °С 0,1 % розчин колагенази ІІ 
типу на фосфатному забуференому розчині 
(PBS) з додаванням 1% бичачого сироват-
кового альбуміну (BSA) та 2 ммоль CaCl2. 
Суміш качалась на шейкері протягом 1 год, 
після чого центрифугувалась при кімнатній 

температурі протягом 5 хв при частоті обе-
ртання 300 хg, ретельно струшувалась про-
тягом 10 хв і знов центрифугувалась при 
тому ж режимі. Зрілі жирові клітини, які 
знаходились зверху, та основна частина 
рідини видалялась, залишаючи близько 5 мл 
осаду клітин. Отриманий осад вміщувався в 
10 мл стромального середовища 
(DMEM/F12 з 10 % телячої фетальної сиро-
ватки FBS та з антибіотиками) та центрифу-
гувався 5 хв при частоті обертання 300 хg 
при кімнатній температурі. Знов відбира-
лась рідина, залишаючи 5 мл осаду, додава-
лось 10 мл стромального середовища і 
центрифугувалась при тому ж режимі. Зраз-
ки з різних пробірок об’єднувалась, та до 
100 мл перетравленого аспірату додавалось 
105 мл стромального середовища, ретельно 
перемішували та розсівались на 75 см2 ку-
льтуральні флакони з розрахунку 12 мл на 
флакон. 

Через 24 год змінювалось поживне се-
редовище, видаляючи неадгезовані клітини. 
В подальшому зміно середовища проводи-
лась кожні 3 дні. При досягненні 70-80 % 
моношаровості проводився перший пересів 
клітин за допомогою суміші 0,25 % розчину 
трипсину та 0,02 % розчину Версена у спів-
відношенні 1:2 за стандартною методикою, 
а при досягненні ним такого же ступеня 
конфлюентності – другий пересів. При цьо-
му доза посіву клітин складала 5 тис/см2. 
Отримані клітини ІІ пасажу перевірялись на 
цитофлюориметрі FACS Aria за стандартою 
методикою, описаною в минулому році з 
МСК пуповини, на експресію поверхневих 
маркерів CD73, CD90, CD105 (позитивні) та 
CD34 (негативний). 

 
Результати досліджень  
та їх обговорення  
Нами був застосований стандартний 

метод з деякими нашими модифікаціями, 
направленими на скорочення часу обробки 
жирової тканини.  

Сучасні дослідження у напрямку удо-
сконалення технології вилучення та муль-
типлікації поза організмом ММСК з жиро-
вої тканини дозволяють отримати необхідну 
кількість клітин для трансплантації без ба-
гаторазових перещеплень. Використання 
певних специфічних факторів росту при 
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культивуванні стромальних клітин сприяє 
прискоренню процесу їх мультиплікації зі 
збереженням відповідних нативних харак-
теристик. Отримані клітини пройшли два 
пасажа, були охарактеризовані за стандарт-
ними маркерами для ММСК і використані 
для введення тваринам (миші та щури) зі 
змодельованою атрофією ВДШ слизової 
оболонки. 

Клітини ІІ пасажу забарвлювались ге-
матоксиліном та еозином для перевірки їх 
морфології, оскільки раніше було показано 
[12], що на цьому рівні пасажів клітини по-
винні мати однорідну веретеноподібну 
морфологію. 

Культивування стовбурових клітин з 
жирової тканини виявило деякі особливості 
в порівнянні з культивуванням ММСК з 
Вартонового желе. По-перше, вже через 24 
години, коли проводилась перша заміна 
середовища, спостерігалась значна кількість 
клітин типової веретеноподібної форми, які 
були розпластані по пластику, а деякі поча-
ли ділитися (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. ASCs через 24 години після виділен-
ня (світлова мікроскопія). 

 
 
Незважаючи на ретельне відмивання 

від зрілих жирових клітин, спостерігалася 
значна кількість краплин жиру, які, однак, 
при культивуванні до ІІ пасажу зникли (рис. 
2). 

Клітини проліферували значно швид-
ше, ніж ММСК пуповини, та через 3 доби 
вже утворили 70-80 % моношару, тому пе-
ресів для отримання І-го пасажу був прове-
дений через 72 години їх культивування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Рис. 2. Вкраплення жиру на 0 пасажі ASCs 

(інтерференційна мікоскопія). 
 
Перевірка експресії поверхневих мар-

керів стовбуровими клітинами з жирової 
тканини на ІІ пасажі поза організмом пока-
зала, що переважна більшість клітин (73,3-
99,9 %) експресують позитивні маркери 
(CD73, 90 та 105) (рис. 3) та не експресують 
негативний CD34.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Експресія CD105 стовбуровими клі-
тинами з жирової тканини: а – CD105 (флуоресце-
нтна мітка: FITC); б – CD73 (флуоресцентна мітка: 
PE) та CD90 (флуоресцентна мітка: FITC). 

 
 
В результаті проведених досліджень з 

жирової тканини людини були отримані 
клітини, які як за морфологією, так і за екс-
пресією поверхневих маркерів повністю 
відповідали характеристикам стовбурових 
клітин з жирової тканини – ASCs. На рівні 
ІІ пасажу поза організмом вони були отри-
мані в кількості, достатній для введення 
модельним тваринам (1 млн клітин на ми-
шу) для проведення експерименту. 
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Висновки 
 
Запропонована методика отримання 

ММСК з жирової тканини дозволяє забез-
печувати необхідну їх кількість для пода-
льшої планової трансплантації in vivo, з 
незмінними для цих клітин характеристи-
ками.  

Методика, яка використовувалася в 
роботі для виділення та культивування клі-
тин, дає можливість отримувати уже на 2-
му пасажі необхідну кількість клітинного 

матеріалу з ліпоаспірату, що не відрізняєть-
ся за усіма характеристиками і відповідає 
критеріям належності до ММСК. 

Культивовані ММСК мають регуляр-
но оцінюватись за експресією специфічних 
поверхневих маркерів на відповідність на-
тивним клітинам. 

Узагальнені результати проведених 
досліджень біологічних властивостей 
ММСК з жирової тканини людини у пода-
льшому будуть сприяти їх використанню в 
клінічній практиці.  
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ММСК ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  
АТРОФИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ ДІХАТЕЛЬНІХ ПУТЕЙ. СООБЩЕНИЕ 1. 

Минин Ю.В., Дерябина О.Г., Кучеренко Т.И., Карась А.Ф., Карась Г.А., Минина А.Ю. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

 Актуальность. Заболевания, в основе которых лежит атрофия слизистой оболочки верхних дыха-
тельных путей, являются, с одной стороны, распространенными, а с другой – трудно поддающимися ме-
дикаментозной терапии, которая, как правило, в своей основе бывает симптоматической. Одним из пер-
спективних направлений восстановления слизистой оболочки ВДШ может бать клеточная терапия, яв-
ляющаяся направлением регенеративной медицины.  

Целью работы являлось изучение эффективности использования культуры ММСК из жировой тка-
ни при индуцированной атрофии слизистой оболочки ВДП в эксперименте. 

Материалы и методы исследования. Была создана экспериментальная модель атрофического ри-
нита у лабораторных мышей при искусственном заражении их микроорганизмами Pasteurella multocida. 
Опытные животные были разбиты на две группы, одной из которых системно вводились ММСК в дозе 1 
млн. клеток. Клинически и морфологически оценивалась эффективность применения клеточной терапии. 

Результаты. В работе приведена оптимизация методики выделения ММСК из жировой ткани, на-
правленная на сокращение времени ее обработки. Показано, что полученные из жировой ткани ММСК на 
уровне 2-го пассажа вне организма имеют присущие этому типу клеток морфологические признаки (вере-
тенообразную форму) и характеризуются высокой экспрессией поверхностных маркеров CD73, CD90, 
CD105, что соответствует минимальным критериям принадлежности клеток к ММСК.  

Выводы. Предложенная методика выделения ММСК из жировой ткани позволяет получать необ-
ходимое количество данных клеток с неизмененными характеристиками. Полученные, охарактеризован-
ные и наработанные в достаточном количестве ММСК на уровне ІІ пассажа ex vivo могут быть в даль-
нейшем использованы на модельных животных. ММСК из жировой ткани характеризуются более быстрой 
пролиферацией по сравнению с ММСК из пуповины. Уже через 3 суток эти клетки образовывали моно-
слой с конфлюентностью до 80 %.  

Ключевые слова: мезенхимальные мультипотентные стромальные клетки, верхние дыхательные 
пути, слизистая оболочка, атрофический ринит, модель. 

 
MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS FROM ADIPOSE TISSUE. POSSIBILITY FOR 

USE IN THE UPPER RESPIRATORY TRACT MUCOSA ATROPHY CORRECTION. REPORT 1. 

Minin Y.V., Deryabina O.G., Kucherenko T.I., Karas A.F., Karas G.P., Minina G.Y. 

State Institution “O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology  
of National Academy of Medical Science of Ukraine”; e-mail: tkucherenko@hotmail.com 

A n n o t a t i o n                      

Relevance. Diseases connected with upper respiratory tract mucosa atrophy are widely spread and difficult 
for medication, which is symptomatic as a rule. One of the perspective trends in regeneration of upper respiratory 
mucosa atrophy can be cell therapy – the part of regenerative medicine. 

The aim of the work was studying of adipose multipotent mesenchymal stromal cells (MMSC) culture use 
efficacy in experimentally induced upper respiratory mucosa atrophy. 

Materials and methods. Experimental model of atrophic rhinitis in laboratory mice has been created after 
animal infection with Pasteurella multocida. Experimental animals were divided into two groups, in one of which 
they were systemically injected with 1 million cells. Efficiency of cell therapy was evaluated clinically and mor-
phologically.  

Results. Optimization of MMSC isolation from adipose tissue directed for its processing time decreasing is 
presented in the work. It has been shown that MMSC isolated from adipose tissue at the 2nd ex vivo passage pos-
sessed morphological signs (spindle-shaped form), which is characteristic for this cell type. Also, they demon-
strated high expression of CD73, CD90 and CD105 surface markers that meets minimal criteria for classification 
them as MMSC 

Conclusion. The suggested modification of MMSC isolation from adipose tissue allows obtaining of nec-
essary amount of these cells with unchanged characteristics. Cells that were obtained, characterized and multiplied 
in necessary quantity, at the level of 2nd ex vivo passage can further be used in model animals. MMSC from adi-
pose tissue showed more rapid proliferation comparing with umbilical cord MMSC – already in three days they 
formed 80% confluent monolayer. 

Key words: multipotent mesenchymal stromal cells, upper respiratory tract mucosa, atrophic rhinitis model. 


