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Останнім часом стратегія вивчення 
можливостей та ефективності сучасних ме-
тодів лікування атрофічних станів слизової 
оболонки (СО) верхніх дихальних шляхів 
(ВДШ) спрямована на використання досяг-
нень регенеративної медицини [1, 3, 18, 19]. 
Застосування стовбурових клітин у медич-
ній практиці набуло особливо великого зна-
чення, що є переконливим доказом реаль-
них перспектив клітинних технологій в га-
лузі оториноларингології [5, 12, 13]. Оскі-
льки дійсні причини атрофічних станів сли-
зової оболонки ВДШ ще далекі від повного 
розуміння, виникає потреба в експеримен-
тальних розробках в цьому напрямку з по-
дальшим впровадженням в клінічну практи-
ку нових сучасних методів діагностики та 
лікування [2, 8, 14].  

В контексті даної проблеми останнім 
часом активно дискутується можливість 
використання мультипотентних мезенхіма-
льних стромальних клітин (ММСК) різного 
походження з метою стимуляції відновних 
процесів в організмі людини як на місцево-
му, так і системному рівнях [4, 11, 17]. 

Визначальною рисою ММСК, отри-
маних у постнатальний період з різних дже-
рел організму, є їх здатність до міграції у 
напрямку ушкоджених тканин з подальшою 
диференціацією у специфічні клітини під 
впливом факторів мікрооточення, що було 
доведено в дослідах in vivo [15, 16]. Це спо-
нукало нас до вивчення ММСК з жирової 
тканини людини у якості потенціальних 
індукторів та регуляторів репаративних 

процесів при експериментально викликаній 
атрофії слизової оболонки ВДШ. На наш 
погляд, аутологічна жирова тканина має 
певні переваги, а саме: можливість отри-
мання стовбурових клітин із ліпоаспірату, 
відсутність будь-яких біоетичних проблем, 
а також питань гістосумісності та ризику 
ятрогенного інфікування хворих [9, 10].  

Мета роботи – вивчення в експери-
менті особливостей морфологічної характе-
ристики слизової оболонки верхніх дихаль-
них шляхів в умовах її індукованої атрофії 
після застосування ММСК жирової ткани-
ни, отриманих за раніше адаптованою мето-
дикою, та оцінка можливостей їх застосу-
вання при атрофічних процесах СО ВДШ. 

 
Матеріал і методи дослідження 
Дослідження проведені на 80 лабора-

торних мишах віком 1,5-2 тижні, вагою 10-
12 г.  

Всі експериментальні роботи прово-
дили з дотриманням заходів по забезпечен-
ню бережливого та гуманного поводження з 
тваринами у відповідності до установ Кон-
венції Ради Європи про положення біоме-
дицини та відповідних Законів України, а 
також за узгодженням з комітетом медичної 
етики ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка НАМН України».  

Роботи по підготовці окремих штамів 
Pasteurella multocida для використання при 
створенні експериментальної інфекційної 
моделі атрофічного риніту у лабораторних 
мишей, а також подальше утримання дослі-
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дних тварин були проведені на базі Інститу-
ту ветеринарної медицини НАМН України в 
м. Києві. Відібраних для експерименталь-
них досліджень тварин утримували по гру-
пам в окремих клітках, в окремому примі-
щенні, вони мали вільний доступ до води та 
їжі.Хірургічні  втручання  виконувалися під 
етаміналовим наркозом  в умовах асептики 
та антисептики. 

У 70 дослідних тварин були індукова-
ні атрофічні зміни СО порожнини носа [5].  
Для цього проводилась  інтраназальна іно-
куляція 10 мкл бульйонної культури трьох 
патогенних штамів Pasteurella multocida зі 
вмістом 1 млрд колонієутворюючих оди-
ниць (КУО) в 1 мл фізіологічного розчину 
на фоні попереднього дворазового (за 24 і 6 
годин до інфікування) інтраназального вве-
дення 10 мкл 1% розчину оцтової кислоти. 
Для досягнення атрофічного стану слизової 
оболонки тварини утримувалися протягом 
30 діб. Додатково для пригнічення інфекції 
та попередження загибелі тварин наприкін-
ці  4 тижня після зараження усім  дослідним 
тваринам  було проведенопарентеральне 
введення   антибіотика   енрофлоксацина в 
дозі 20 мг 2 рази на добу протягом 3 діб.  

Після отримання атрофії СО дослід-
них тварин було розподілено на5 груп. 
Тваринам 1, 2 та 3-ї груп(по 18 тварин в 
кожній) в хвостову вену вводили ММСК, 
отримані з жирової тканини людини за 
методикою, представленою в повідомленні 
1. Тваринам 1-ї групи вводили 1 млн 
ММСК, 2-ї групи – 500 тис. ММСК, 3-ї 
групи – 250 тис ММСК. До 4-ї групи увій-
шло 16 тварин з індукованим атрофічним 
процесом, яким не вводили ММСК, до 5-ї – 
10 інтактних тварин. Дві останні групи 
були контрольними. 

Всі дослідні тварини перебували під 
щоденним клінічним спостереженням. Фік-
сувалися їх активність, рухливість, характер 
дихання, харчування, вага та зовнішні змі-
ни.  

Тварин виводили з експерименту ме-
тодом передозування ефірного наркозу че-
рез 14 днів, 1 та 2 місяці (по 5-6 тварин з 
кожної групи) після введення ММСК, голо-
ви фіксували в суміші Лілі, проводили де-
кальцинацію та прицільне видалення слизо-
вої оболонки порожнини носа.  

Слизова оболонка порожнини носа 
виділялась разом з перегородкою на рівні 
нижніх носових раковин. Виділений матері-
ал розрізався на 2 частини по лінії перего-
родки носа, виділялась слизова оболонка. З 
однієї частини слизової оболонки порожни-
ни носа готували кріостатні зрізи, а другу 
частину фіксували в суміші Ліллі та прово-
дили декальцинацію.  

Отримані блоки тканин у подальшому 
піддавали загальноприйнятій гістологічній 
обробці з заливкою в парафін.Отримані 
кріо- та парафінові зрізи фарбували гемато-
ксиліном і еозиномза стандартною методи-
кою. Всі дослідні зразки СО порожнини 
носа забиралися та вивчалися паралельно з 
матеріалом, отриманим у тварин контроль-
ної групи. 

Дослідження отриманих препаратів 
проводились з використанням світлового 
мікроскопа «Olympus» BX53 з комп’ю-
терною приставкою. Фотографування пре-
паратів забезпечувалось цифровою фото-
камерою DP-72. Морфометрія слизової 
оболонки носа дослідних тварин проводи-
лась за допомогою програми LAB SENS. 

 
Результати досліджень  
та їх обговорення 
При клінічному спостереженні за тва-

ринами через 1 тиждень після індукції ат-
рофічного процесу у тварин 4-х дослідних 
груп відмічалась помітна млявість та обме-
жена рухливість, а також скупчення прозо-
рих слизових, деколи слизово-гнійних або 
слизово-кров’янистих виділень біля присін-
ку носа, блідий колір та помірна сухість 
слизової оболонки ротової частини глотки. 
Тварини погано харчувалися, їх середня 
вага складала 12,6±0,5 г, дещо відрізняю-
чись від ваги інтактних тварин 5-ї (контро-
льної) групи, які були активними і здорови-
ми, їх вага в середньому складала 14,0±0,2 
г. При клінічному огляді через 14 діб від 
початку експерименту тварини були мляви-
ми, виявляли уповільнення очікуваних реа-
кцій на подразнення, пригнічення загальної 
активності (у 86,6 %), накопичення слизу, 
іноді з крововиливами, та кірочок біля при-
сінку носа (26,6 %). 

Таким чином, клінічне спостереження 
свідчило про загальнотоксичну дію культури 
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Pasteurellamultocida на дослідних тварин та 
розвиток патологічного процесу у СО ВДШ. 

Через 2 тижні після введення ММСК 
тварини 1-ї групи виглядали більш актив-
ними, рухливими, мало місце поліпшення 
носового дихання.Стан СО порожнини носа 
покращився, що виражалось у її порозовінні 
та появі зволоженості, кількість слизу у 
присінковій ділянці порожнини носа та на 
задній стінці глотки зменшилась. Тварини 
виглядали досить активними та рухливими, 
добре харчувалися. Середня вага по групі 
була становила 15,6±0,2 г. 

Через 1міс після введення ММСК у 
тварин 1-ї групи спостерігалось подальше 
покращення  стану слизової оболонки – 
вона була рожевою і вологою, дихальні 
шляхи були вільними. Усі миші були жваві, 
активні, рухливі, добре  харчувалися, їх 
середня вага складала 15,6±0,2 г. 

Через 2 міс після введення 1 млн. 
ММСК тварини 1-ї групи почувалися нор-
мально, були досить активними, виглядали 
здоровими, мали чисті дихальні шляхи, хо-
роший апетит, поступово набирали вагу. 
Зовні вони не відрізнялися від тварин конт-
рольної групи. 

У 80% тварин 2-ї групи через 2 тижні 
після введення 500 тис. ММСК слизова 
оболонка порожнини носа при огляді була 
блідо-рожевого кольору, помірно зволоже-
ною, дихання було майже вільним. У 20% 
тварин спостерігались  залишкові запальні 
явища на рівні ВДШ.Середня вага тварин 
зросла 14,6±1,2) г, вони виглядали досить 
активними.Через 1 та 2 міс тенденція пок-
ращення стану тварин зберігалась, тільки у 
2 тварин через 1міс спостереження все ще 
виявлялись кірочки в носовій порожнині.  
Всі інші тварини були досить активними, 
виглядали здоровими, мали чисті дихальні 
шляхи, хороший апетит, поступово набира-
ли у вазі, зовні ні чим не відрізнялись від 
мишей контрольної групи. Середня вага  
тварин через 2 міс спостереження зросла до 
16,4±1,3 г. 

В 3-ї дослідній групі через 2 тижні пі-
сля введення 250 тис. ММСК вільне дихан-
ня мали лише  35 % тварини. Мав місце 
незначний приріст середньої ваги, яка скла-
дала 13,1±0,3 г, що було обумовлено помір-
ним апетитом.Через 1 міс спостережень у 

тварин все ще виявлялась знижена вага, а  у 
5 тварин біля присінку носа утримувалися 
залишки слизу та кірочки, що заважало ві-
льному диханню. Через 2 міс спостережен-
ня ознаки хворобливого стану у тварин 3-ї 
групи практично не виявлялись,середня 
вага склала 14,1±0,2 г. 

Отримані результати клінічного спо-
стереження свідчать  про те, що введення 
ММСК жирової клітини людини дослідним 
тваринам з індукованим атрофічним проце-
сом сприяє покращанню апетиту, зростанню 
маси тіла, активності тварин, нормалізації 
стану СО порожнини носа та дихання, по-
чинаючивже з 2-го тижня після введення 
ММСК. При цьому більш виражений та 
стабільний ефект покращення стану  тварин 
та відновлення СО порожнини носа спосте-
рігається при введенні 1млн.ММСК.Втой 
же час через 1 міс після введення 500 
та,особливо,250 тис. клітин у тварин все ще 
зберігається знижена вага, виявляються за-
лишкові ознаки атрофії слизової оболонки 
носової частини глотки у вигляді наявності 
слизу та кірок, в деяких випадках  спостері-
гаються незначні виділення з порожнини 
носа. Проте слід відмітити, щочерез 2 міс 
спостереження у тварин 3-ї групи після вве-
дення  250 тис.ММСК  покращився загаль-
ний стану, а стан слизової оболонки мав 
тенденцію до нормалізації, що може свідчи-
ти про позитивний вплив ММСК. 

При морфологічному дослідженні 
препаратів СО порожнини носа тварин 1-ї 
групи через 1 тиждень після введення 1 
млн. ММСК із жирової тканини людини 
виявлено залишкові ознаки інфекційного 
запального процесу з наявністю незначної 
круглоклітинної інфільтрації, деструктивно-
дистрофічних і атрофічних явищ та вираже-
ного зменшення числа мукоїдних клітин, 
підвищену кількість клітин з високим рів-
нем базофілії та явища проліферації як в 
епітеліальному шарі, так і у власній пласти-
нці СО, особливо ендотеліоцитів та залози-
стих клітин (рис. 1). 

В порівнянні з цим на препаратах сли-
зової оболонки тварин 4-ї групи (без введен-
ня ММСК) визначались ознаки запалення та 
атрофії, відмічалось виражене стоншення 
епітелію, дискомплексація та десквамація 
епітеліоцитів, міграція поліморфноядерних-
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лейкоцитів та наявність слизу зі злущеними 
клітинами на його поверхні, а також суттєве 
зменшення залозистих елементів та клітинна 
інфільтрація у власній пластинці СО (рис.2), 
чого не спостерігалося на препаратах, отри-
маних у інтактних тварин. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Підвищена кількість клітин з високим 
рівнем базофілії та явища проліферації в епітеліаль-
ному шарі та у власній пластинці СО тварин 1-ї гру-
пи через 2 тижні після введення 1млн. ММСК. Фар-
бування гематоксиліном та еозином. Об.20, ок.10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 2. Потоншення епітелію, дискомплексація 

та десквамація епітеліоцитів, міграція поліморфноя-
дерних лейкоцитів та наявність слизу зі злущеними 
клітинами на його поверхні, а також суттєве змен-
шення залозистих елементів та клітинна інфільтрація 
у власній пластинці СО тварини 4-ї групи через 
2тижнівід початку розвитку експериментального 
атрофічного процесу. Кріозріз, фарбування гематок-
силіном та еозином. Об.20, ок.10. 

 
Слід також відмітити, що у 2 з 6 тва-

рин через 2 тижні після індукованої атрофії  
виявлялись виражені деструктивно-дистро-
фічні та некротичні зміни не лише в слизо-
вій оболонці порожнини носа, а й в хрящо-

вій пластинці перетинки носа, що може сві-
дчити про значний вплив застосованого 
інфекційного агента на стан тканин порож-
нини носа та ступінь вираженості  патологі-
чного запального процесу (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Наявність деструктивно-дистрофічних 
та некротичних змін в хрящі носової перетинки тва-
рини 4-ї групи через 2 тижні від початку розвитку 
експериментального атрофічного процесу. Парафіно-
вий зріз, фарбування гематоксиліном та еозином. 
Об.20, ок.10. 
 

В той же час, при проведенні морфо-
логічного дослідження препаратів респіра-
торного епітелію СО носа інтактних мишей  
виявлявся характерний шар багаторядного 
епітелію з війчастими і келихоподібними  
клітинами, а також шар сполучнотканинної 
власної пластинки СО з мукозальними зало-
зами і судинами різного калібру та незнач-
ною кількістю клітин інфільтрату, що узго-
джується з даними літератури [12] (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Характерна картина шару багаторядно-
го війчастого епітелію і шару сполучнотканинної 
власної пластинки СО з судинами різного калібру та  
мукозальними елементами  інтактної миші. Кріозріз, 
фарбування гематоксиліном та еозином. Об.40, ок.10. 



 

8 Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2016 

Через 1 міспісля введення 1 млн. 
ММСК на фоні експериментально виклика-
ної атрофії СО носа дослідних тварин спо-
стерігалося подальше підвищення кількості 
клітин з високим рівнем базофілії в базаль-
ному шарі епітелію, що, з урахуванням да-
них літератури,може свідчити про актива-
цію продуктивних процесів та явищ пролі-
ферації як в епітеліальному шарі, так і у 
власній пластинці СО, особливо ендотеліо-
цитів та залозистих клітин, що проявляється 
у покращенні структури епітелію та підлег-
лої сполучної тканини, а також у віднов-
ленні, в цілому, морфологічної  характерис-
тики слизової оболонки (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Явища клітинної проліферації в епіте-
ліальному і сполучнотканинному шарі та відновлен-
ня гістоструктуриСО дослідної тварини 1-ї групи 
через 1 міс після введення 1 млн. ММСК на фоні 
індукованого атрофічного процесу. Фарбування ге-
матоксиліном та еозином. Об.20, ок.10. 

 
Додатковим свідченням покрашення  

стану атрофічної слизової оболонки  є вияв-
лення лише залишків слизу та незначної  
кількості  клітин  на поверхні епітелію,  які,  
як відомо, беруть участь в розвитку захисних 
механізмів слизової оболонки. У власній 
пластинці СО  помітно  активне відновлення 
мукозальних залоз. В хрящовій пластинці 
носової перетинки, яка прилягає до СО, ви-
являються ознаки репаративних процесів. 

Разом з тим, у тварин 4-ї групи, яким 
не вводили ММСК, через 1 міс після розви-
тку індукованої атрофії СО порожнини носа 
спостерігались деструктивно-дистрофічні 
зміни в СО та прилеглому хрящі перетинки 
носа, потоншення епітеліального покриву, 
круглоклітинна інфільтрація, слиз на повер-
хні епітеліального покриву – з вмістом клі-

тин, відмічалась нерівномірність ширини 
власної пластинки СО за рахунок грануля-
цій і нерівномірного розростання залозис-
тих утворень, що свідчить про збереження 
атрофічного стану (рис. 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Деструктивно-дистрофічні зміни в СО 
та хрящі перетинки носа за рахунок грануляцій і 
нерівномірного розростання залозистих утвореньче-
рез 1 міс після розвитку експериментального атрофі-
чного процесу у дослідної тварини. Фарбування ге-
матоксиліном та еозином. Об.10, ок.10. 

 
У тварин 1-ї групи через 2 міс після 

введення 1 млн ММСКспостерігається  по-
дальше відновлення структури та товщини 
епітеліального та сполучнотканинного ша-
рів СО, виявляються мукозальні елементи з 
ознаками проліферації, що може свідчити 
про активацію функції залоз як в епітелії, 
так і у власній пластинці СО (рис.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.  Відновлення морфологічної характе-
ристики СО порожнини носа тварин 1-ї групи через 2 
міс після введення 1 млн. ММСК на фоні індуковано-
го атрофічного процесу.Значна кількість активних 
базофільних  клітин в мукозальних залозах. Парафі-
новий зріз, фарбування  гематоксиліном та еозином. 
Об.10, ок.10. 
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В той же час,у тварин 4-ї групи через 
2 міс після індукції атрофії не спостеріга-
ється відновлення повноцінної морфологіч-
ної характеристики СО порожнини носа, 
про що свідчать явища вираженої атрофії і 
метаплазії епітелію, а також слабкий розви-
ток мукозальних структур у підлягаючій 
сполучній тканині(рис. 8). Важливо також 
підкреслити, що у 2 тварин з даної групи  
були виявлені особливо виражені ознаки 
атрофії з  потоншенням  епітеліальногота 
сполучнотканинного шарів СО, а також 
наявністю на поверхні епітелію ущільнено-
го слизу, значної кількості злущених  клітин 
епітелію та нейтрофілів, які мігрували через  
слизову оболонку (рис.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8. Явища атрофії та метаплазіїепітелію, 
слабкий розвиток мукозальних структур у підлеглій 
сполучній тканині у тварин 4-ї групи. Фарбування 
гематоксиліном та еозином. Об.10, ок.10. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Виражена атрофія СО, наявність слизу 

з нейтрофілами та злущеними епітеліальними кліти-
нами на поверхні епітелію у тварини 4-ї групи через 
2 міс після індукції атрофічного стану. Кріозріз, фар-
бування гематоксиліном та еозином. Об.40, ок.10. 

 
Результати морфофункціональних до-

сліджень  відображають стійкі  та довготри-

валі патологічні зміни в СО порожнини но-
са, викликані інокуляцією патогенного 
штаму Pasteurella multocida для  отримання 
експериментальної інфекційної моделі ат-
рофічного процесу.  

Таким чином, результати проведених 
досліджень свідчать про те, що введення  
1 млн МСК з жирової тканини в умовах 
розвитку атрофічного процесу слизової 
оболонки порожнини носа дослідних тварин   
сприяє активації проліферативних та репа-
ративних процесів в епітеліальному покри-
ві, ангіогенезу у власній пластинці слизової 
оболонки, стимуляції секреторної функції 
мукозальних залоз та покращанню  функці-
онального стану СО носа в цілому. Крім 
того, дані морфологічних досліджень відпо-
відають результатам клінічних спостере-
жень,  підтверджують   ефективність  та ста-
більність отриманих результатів. 

При вивченні дозозалежного ефекту 
при системному введенні 500 та 250 тис. 
ММСК з жирової тканини людини (2-а і 3-я 
групи досліджень), було отримано такі ре-
зультати. 

Морфологічні дослідження препаратів 
СО 2-ї групи тварин показали наявність 
реактивних змін, подібних отриманим у 
тварин 1-ї групи. На 14-у добу дослідження 
в 2-й групі відмічалося реактивне потов-
щення СО поряд з посиленням проліферації  
епітеліоцитів, ендотеліоцитів та залозистих 
клітин (рис. 10). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 10. Потовщення  СО з виявленням пролі-

ферації  епітеліоцитів,  ендотеліоцитів  та залозистих 
клітин  на  у тварин 2-ї групи 14-у добу після введен-
ня 500 тисяч ММСК. Мікрофото. Кріозріз, фарбуван-
ня гематоксиліном та еозином. Об.20, ок.10. 
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Проте, на відміну від 1-ї групи, в пре-
паратах СО порожнини носа тварин 2-ї гру-
пи морфологічні зміни були менш вираже-
ними та менш однотипними, на поверхні  
епітелію виявлялось більше слизу та нейт-
рофілів, що свідчить про збереження запа-
льного процесу та атрофічних змін. 

У тварин 3-ї групи через при  морфо-
логічному дослідженні препаратів респіра-
торного епітелію СО порожнини носа через 
2 тижні після введення ММСК, також вияв-
ляється наявність інфільтрації, слизу на 
поверхні епітелію з присутністю злущених 
клітин та  нейтрофілів, а також відмічають-
ся явища активації ендотеліоцитів, базаль-
них клітин епітелію та круглоклітинної  
інфільтрації СО (рис.11).  

Морфологічні дослідження, проведені 
через 1 та 2 міс після введення ММСК на 
фоні експериментально викликаного атро-
фічного процесу слизової оболонки порож-
нини носа, показали поступове відновлення 
структури СО порожнини носа тварин 2-ї та 

3-ї групи з покращанням стану епітелію та 
структур власної пластинки СО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11. Наявність слизу на поверхні епітелію 

з присутністю злущених клітин, відмічаються явища 
активації ендотеліоцитів, базальних клітин епітелію 
та круглоклітинної інфільтрації СО на 14-й день 
після введення 250 х 10³ ММСК. Мікрофото. Кріоз-
різ, фарбування гематоксилін-еозином. Об.20, ок.10. 
 

 
Результати морфометричного дослідження товщини СО порожнини носа та епітелію  

дослідних тварин, проведених на парафінових зрізах через 2 міс після введення ММСК  
з жирової тканини та пуповини людини 

Показник 

Групи тварин 

контрольна атрофічний  
риніт 

після введення   ММСК жирової тканини, 
кількість клітин 

після введення 
ММСК  

пуповини, 
кількість клітин 

250 000 500 000 1 000000 1 000 000 

Товщина  
слизової  
оболонки  
порожнини носа,  
мкм 

93,17±3,05 10,56±3,05 
р < 0,05 

53,31±3,27 
р’ < 0,05 
p” < 0,05 

81,73 ±3.71 
р’ < 0,05 
p” > 0,05 

91,72 ±2,84 
р’ < 0,05 
p” > 0,05 

89,64 ± 3,75 
р’ < 0,05 
p” > 0,05 

Висота  
миготливого 
епітелію,мкм 

19,27±2,53 
 

6.95± 2,21 
p < 0,05 

13,25±2,91 
р’ < 0,05 
p” < 0,05 

16,93±2,89 
р’ < 0,05 
p” > 0,05 

17,13±2,91 
р’ < 0,05 
p” > 0,05 

17.37±3.89 
р’ < 0,05 
p” > 0,05 

Висота  
келихоподібних 
клітин,мкм 

22,14±5,25 
 

11,29±5,12 
p < 0,05 

14,53±4,71 
р’ < 0,05 
p” < 0,05 

17,22±3,24 
р’ < 0,05 
p” > 0,05 

18,25±5,39 
р’ < 0,05 
p” > 0,05 

20,12±3,92 
р’ < 0,05 
p” > 0,05 

 
Примітки:  
1. p – показник статистичної достовірності між показниками контрольної групи і атрофічним ринітом;  
2. p’ – показник статистичної достовірності між показниками в групах з атрофічним ринітом до і пі-

сля введення ММСК;  
3. p” – показник статистичної достовірності між показниками в групах тварин після введення 

ММСК і контрольною групами.  
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Слід відмітити, що більш виражені 
зміни в слизовій оболонці дослідних тварин, 
які проходили в більш короткі терміни, від-
бувались під впливом введення 1 млн 
ММСК. 

Для проведення кількісного порівня-
льного аналізу було проведено морфомет-
ричне дослідження товщини СО до та після 
розвитку експериментального атрофічного 
процесу, а також після введення різних доз 
ММСК з жирової тканини людини (табл.). 
Ці дані також були співставлені з результа-
тами, отриманими при введенні дослідним 
тваринам ММСК пуповини людини (див. 
повідомлення1).  

Крім того, було вивчено співвідно-
шення товщини епітелію до товщини власне 
слизової оболонки у різні строки після вве-
дення 1 млн. ММСК з жирової тканини лю-
дини. Даний показник після формування 
моделі атрофічного риніту склав 14,125 / 
149,020. Через 2 тижні, 1 та 2 місяці після 
введення ММСК з жирової тканини людини 
цей показник, відповідно, дорівнював 
28,625/83,666; 18,875/127,25 та 48,57/56,42, 
наближаючись до показника у інтактних 
тварин – 51,142/53,375. 

Як видно з даних, представлених в 
табл.,через 2 міс після введення дослідним 
тваринам ММСК з жирової тканинилюдини 
товщина СО та епітелію відновлюються. 
При цьому менш виражене відновлення  
товщини СО спостерігається при  введенні 
250 тис.ММСК, а при  введенні 1 млн 

ММСК товщина  СО достовірно не відріз-
няється від норми. 

 
Висновки 
Результати проведених досліджень 

свідчать про те, що запропонована методика 
інфікування дослідних тварин призводить 
до розвитку атрофічних змін СО порожнини 
носа. 

Проведеними експериментальними до-
слідженнями було клінічно доведено та мор-
фологічно підтверджено високу ефективність  
впливу ММСК з жирової тканини людини, 
особливо в дозі 1 млн. клітин, на загальний 
стан тварин та відновлення морфологічної 
картини слизової оболонки порожнини носа 
при експериментально індукованому атро-
фічному риніті.  

Клінічні та морфологічні результати, 
отримані при внутрішньовенному введенні 
ММСК в дозі 500х10³, подібні отриманим 
при системному використанні 1 млн. 
ММСК.  

Застосування концентрації 250 тис. 
ММСК за аналогічних умов експерименту  
є менш ефективним.  

Узагальнені результати проведених 
досліджень біологічних властивостей куль-
тивованих ММСК із жирової тканини лю-
дини у подальшому можуть сприяти розро-
бці методик використання мультиплікова-
них різновидів мезенхімальних клітин, які 
стануть корисними при практичному впро-
вадженні методів клітинної терапії.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ММСК ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ИНДУЦИРОВАННЫХ АТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ. 

Сообщение 2. 

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

А н н о т а ц и я  

Актуальность. Использование научных достижений современной регенеративной медицины в 
оториноларингологической практике может обеспечить результативность лечебно-восстановительных 
мероприятий при деструктивно-дегенеративных изменениях верхних дыхательных путей. Изучение и 
сравнительный анализ особенностей ММСК, выделенных из различных источников, определение дозоза-
висимого эффекта результатов лечения будут способствовать оптимизации технологий клеточной транс-
плантации в ЛОР-практике. 

Целью работы явилось изучение возможности повышения эффективности лечения  больных с ат-
рофическими заболеваниями слизистой оболочки (СО)  ВДП на основе использования методов  клеточной 
терапии в эксперименте. 

Материалы и методы исследования. Была создана экспериментальная модель атрофического ри-
нита инфекционного генеза с использованием культуры трех патогенных штаммов Pasteurella multocida у 
60 лабораторных мышей. Для изучения дозозависимого эффекта при системном использовании ММСК из 
жировой ткани человека  лабораторным  мышам внутривенно вводилось 250 тыс., 500 тыс. и 1 млн. 
ММСК. Опытные животные находились под постоянным клиническим наблюдением, фиксировались 
особенности их внешнего вида, поведения и вес. Для проведения  морфо-функциональных исследований в 
каждой группе выводили из эксперимента по 5 животных в сроки 14 дней, 1 и 2 мес, с последующей де-
кальцинацией материала и прицельным выделением СО полости носа, все опытные образцы которой за-
бирались и изучались параллельно с материалом контрольных групп. Полученные результаты сравнива-
лись. 

Результаты. На основании детального изучения на лабораторных мышах клинических признаков 
течения индуцированного атрофического ринита инфекционного генеза, а также особенностей морфо-
функциональных изменений СО полости носа опытных животных до и после использования культивиро-
ванных in vitro ММСК из жировой ткани человека в дозах 250 тыс., 500 тыс. и 1 млн., была доказана акти-
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вация пролиферативных и репаративных процессов под влиянием клеточной терапии. При этом отмечено 
наличие дозозависимого эффекта от этого лечения. 

Выводы.  Проведенные клинические и морфологические исследования в эксперименте позволили 
подтвердить положительный эффект использования ММСК из жировой ткани для коррекции индуциро-
ванного атрофического процесса в слизистой оболочке полости носа мышей. 

Ключевые слова: мезенхимальные мультипотентные стромальные клетки (ММСК), жировая ткань, 
слизистая оболочка, верхние дыхательные пути,  инфекционная модель атрофического ринита. 

 
 
 
 

MMSC DERIVED FROM FATTY TISSUE. POSSIBILITY OF THEIR USE FOR UPPER AIRWAY 
MUCOSE MEMBRANE ATROPHY TREATMENT. REPORT 2 

Minin Yu.V., Karas A.F., Deriabina E.G., Karas G.A., Kucherenko T.I., Minina A.Yu. 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology  
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

A b s t r a c t  

Background. Modern regenerative medicine advances can provide greater efficiency of restorative meas-
ures in destructive and degenerative changes of upper air passages. The study and comparative analysis of the 
characteristics of MMSC isolated from different various sources, estimate of dose-dependent effect of treatment 
outcome will contribute to improvement of cell transplantation techniques in ENT practices.  

Objective. Evaluate the efficacy of MMSC derived from fatty tissue in experimental athrophic rhinitis. 
Materials and methods. A test model made with the use of three Pasteurella maltocida pathogenic strains 

culture in 60 laboratory rodents. Two series of tests were carried out for the purpose of the study of dose-
dependent effect in human fatty tissue MMSC systemic use. The laboratory rodents were intravenously adminis-
tered 250.000;500.000 and 1.000000 of MMSC. The laboratory animals were under permanent clinical observa-
tion, their appearance, behaviour and weight characteristics  were registered.  Animals from each group were 
withdrawn from the experiment in 14 days, 1 and 2 months, in order to carry out morphofunctional studies. Fol-
lowing that, the decalcination of the material and targeted separation of nasal cavity MM was performed. All MM 
test samples were taken and studied in alongside with the control group material. The results obtained were com-
pared. 

Results. The positive effect of the stem cell therapy was achieved, and the dose-dependent efficacy was 
identified, which corresponded to amounyt of 500.000 MMSCs. 

Conclusion. The suggested method of infecting laboratory rodents with the help of through intranasal in-
oculation of the culture of three pathogenic strains of Pasteurella maltocida with volume concentration of 1 billion 
colony-forming units leads to the development of atrophic changes in laboratory animals' nasal cavity MM, which 
allows one to obtain the infectious model of its atrophy for the use in various test trials. 

Key words: multipotent mesenchymal stromal cells (MMSC), fatty tissue, mucose membrane, upper respi-
ratory tract, infectious model of atrophic rhinitis. 
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