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Вступ

Однією з суттєвих проблем
сучасної судинної хірургії є ліку-
вання хворих на облітеруючі
захворювання артерій кінцівок,
яким з тих або інших причин не
можна виконати реконструктив-
ні оперативні втручання на су-
динному руслі кінцівки. Такі хво-
рі заздалегідь приречені до ви-
раженого ішемічного больово-
го синдрому, а потім до неми-
нучої ампутації кінцівки і, як на-
слідок, довічної інвалідності.

Одним із напрямків дослі-
джень у розв’язанні цієї пробле-
ми є використання клітинних
технологій, які включають мето-
ди стимуляції хемотаксису ан-
гіогенних клітин у вогнище ура-
ження, або введення ззовні клі-
тин, що збільшують процеси ан-
гіогенезу як за рахунок зростан-
ня виділення ангіогенних ци-
токінів, так і за допомогою без-
посередньої реконструкції су-
динного русла з цих клітин [2; 4].

Застосування мезенхімаль-
них стовбурових клітин (МСК)
для розв’язання різних клініч-
них проблем вважається до-
сить перспективним. В організ-
мі людини джерелом МСК є
кістковий мозок і жирова клітко-
вина. Однак клінічне викорис-
тання кісткового мозку як джере-
ла МСК проблематичне, оскіль-
ки процедура його отримання
досить складна, і в результаті
вдається зібрати малу кількість
клітин. Альтернативним дже-
релом МСК в організмі є жирова
тканина, однак характер впливу
стовбурових клітин із цього дже-
рела на ішемічні прояви сьогодні
мало вивчений [3; 5].

Вивчення потенціалу дифе-
ренціації МСК — досить цікаве
питання, а головне — важливе
в плані клінічного застосуван-
ня. Існують деякі відомості про
можливості диференціювання
МСК в адипогенному, хондро-
генному й остеогенному шля-
хах, але всі ці дослідження про-
водились in vitro з додаванням
до середовищ, на яких культи-
вувалися клітини певних фак-
торів, що стимулювали розви-
ток диференціації в зазначено-
му напрямку. Проведення до-
слідження потенціалу дифе-
ренціації МСК in vivo в експе-
рименті з використанням різних
створених умов дозволило б
спрогнозувати можливі на-
прямки застосування даного
варіанта клітинної трансплан-
тації в клінічних умовах. Вра-
ховуючи актуальність проблеми
лікування хворих на ішемію
кінцівок, нами проведено дослі-
дження пливу трансплантації
МСК жирової тканини в експери-
менті за умов ішемії та при вве-
денні клітин в умовах відсутності
патологічних змін кінцівки.

Матеріали та методи
дослідження

Проведено експерименталь-
ні дослідження з використанням
нелінійних білих щурів. Загальна
кількість тварин — 30 щурів. Усі
оперативні втручання на щурах
проводилися під кетаміновим
наркозом. Середня маса щурів
становила (374,23±7,56) г, вік
(6,0±1,2) міс., що знаходилися
при кімнатній температурі на
звичайному лабораторному ра-
ціоні. Усі оперативні втручання
проводилися на базі експери-

ментального відділу Національ-
ного інституту хірургії та транс-
плантології АМН України. При
проведенні досліджень зберіга-
лись усі умови асептики й ан-
тисептики. Після закінчення ек-
спериментальних досліджень
і взяття матеріалу для дослі-
дження тварини виводились із
експериментального досліджен-
ня шляхом передозування нар-
козу. В усіх дослідних і конт-
рольних групах тварин після за-
кінчення терміну дослідження
була взята м’язова тканина ме-
діальної та латеральної повер-
хонь стегна на боці проведен-
ня експерименту, після чого бу-
ли застосовані електронно-мік-
роскопічні методи дослідження
отриманої м’язової тканини.

Усі тварини були поділені на
2 групи, по 15 тварин у кожній
групі: І група — тварини, яким
було виконано моделювання
ішемії з подальшим уведенням
стромально-васкулярної фрак-
ції жирової тканини, ІІ група —
тварини, в яких не змоделюва-
ли ішемію, а стромально-васку-
лярну фракцію жирової ткани-
ни вводили в інтактні м’язи.

Моделювання ішемії тканини
кінцівки у щура проводили за
методом Т. А. Князевої [1], згідно
з яким навколо судинної ніжки,
що кровопостачає тканини кін-
цівки, проводили дві лігатури на
відстані 1 см одна від одної та
перев’язували артерію разом з
веною. Рану пошарово ушивали.
За даними авторів, ішемічні про-
яви виражені вже на 3–4-ту добу
після моделювання.

Для отримання стромально-
судинної фракції, що містить
мезенхімальні стовбурові кліти-
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ни, жирову тканину щура, що
була отримана з передньої че-
ревної стінки, після значного по-
дрібнення розводили тричі фос-
фатним буфером Дульбеко й
інтенсивно струшували протя-
гом 2–3 хв. Після центрифугу-
вання (10 хв при 600 g) жирове
кільце та супернатант видаля-
ли, а осад стромально-васку-
лярної фракції ресуспендува-
ли у фізіологічний розчин об’є-
мом по 0,5 мл на кожну твари-
ну, після чого дану суміш вво-
дили в ішемізовані кінцівки.

Трансплантацію мезенхі-
мальних клітин жирової ткани-
ни клітини проводили в ішемі-
зовані кінцівки на 3-тю добу
після моделювання ішемії під-
фасціально тонкою смужкою
на медіальній поверхні стегна.
У тварин обох груп дослідний
матеріал (м’язи стегна) отриму-
вали з медіальної та латераль-
ної поверхні дослідної кінцівки
на 4, 11, 25-ту добу після транс-
плантації МСК на кінцівку. Піс-
ля отримання дослідного мате-
ріалу проводили електронно-
мікроскопічні дослідження.

Для електронно-мікроскопі-
чного дослідження шматочки
м’язової тканини фіксували в
2,5%-му розчині глутаральдегі-
ду на фосфатному буфері (рН
— 7,2–7,4) і дофіксовували в
1%-му розчині OsО4. Матеріал
зневоднювали в спиртах зрос-
таючої концентрації й уклада-
ли в аралдит. Морфологічні
структури контрастували в про-
цесі зневоднення матеріалу на-

сиченим розчином уранілацета-
ту, а на зрізах — цитратом свин-
цю. Зрізи завтовшки 40–60 нм,
одержані на ультратомі УМТП-3,
вивчали в електронному мік-
роскопі ТЕСЛА БС-500.

Були вивчені: інтактні ендо-
теліоцити капілярів, ендотеліо-
цити при ішемії, а також капіля-
ри в процесі їх новоутворення.

Результати дослідження
та їх обговорення

При дослідженні на 4-ту
добу у тварин І групи ендоте-
ліоцити характеризуються різ-
ним ступенем вираженості ци-
топлазматичних органел. Зі
зростанням просвіту мікросуди-
ни поступово збільшується і
кількість ендотеліоцитів, які
його утворюють. З’являлася
значна кількість цитоплазма-
тичних виростів, що містять
безліч піноцитозних пухирців
(рис. 1).

У процесі зсуву ендотелі-
альних клітин або їх відособ-
лення формуються міжклітинні
просвіти. Надалі такі тяжі клі-
тин завдяки подальшій каналі-
зації перетворюються на своє-
рідні клітинні трубки. Такі утво-
рення до цього терміну набува-
ють вигляду зрілих капілярів. У
складі стінки мікросудин видно
фрагменти базальної мембра-
ни, що формується.

Спостерігалася виражена
вакуолізація цитоплазми й ор-
ганел. Люмінальна поверхня
вкрита пластівчастою речови-
ною і мала нерівні контури. Ве-

ликі ядра ендотеліоцитів із пух-
ким хроматином, що конденсує
по периферії, локалізовані ближ-
че до люмінальної поверхні,
містять ексцентрично розта-
шоване ядро. Цитоплазма ен-
дотеліальних клітин має різну
електронну щільність, яка зале-
жить від ступеня розвитку ен-
доплазматичної сітки та рибо-
сомального апарату.

У вогнищах активної про-
ліферації мезенхімальних клі-
тин траплялися як темні, так і
світлі малодиференційовані
елементи з ознаками стовбуро-
вих клітин. Мезенхімальні клі-
тини були представлені дрібни-
ми зірчастими формами (7–
10 мкм) із кількома відростка-
ми різної довжини. Ядерно-ци-
топлазматичне співвідношення
було на користь ядра. Ядро, ба-
гате еухроматином, містило 1–
2 щільних ядра. У тонкому світ-
лому обідку цитоплазми зрідка
виявлялися дрібні поодинокі
мітохондрії, слабовиражений
апарат Гольджі, небагато ко-
ротких каналів гладкої ендо-
плазматичної сітки і численні
вільні рибосоми (рис. 2).

Молоді ендотеліоцити ха-
рактеризуються різним ступе-
нем електронної щільності ци-
топлазми. В останній визнача-
ються полісоми, помірно розви-
нений ендоплазматичний рети-
кулум, мітохондрії з наявністю
щільного матриксу.

У ІІ групі тварин на 3-тю до-
бу після трансплантації поверх-
ня ендотеліоцитів капілярів по-

Рис. 1. Фрагмент ендотелію капіляра з мікрови-
ростами цитоплазми ендотеліоцитів і наявністю ве-
ликої кількості мікровезикул. × 20 000

Рис. 2. Малодиференційовані гетерогенні кліти-
ни ділянки активної проліферації. х 15 000
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рівняно нерівна — з численни-
ми виростами та мікроворсин-
ками, оберненими як у просвіт
судини, так і до базальної мем-
брани. Відростки сусідніх ендо-
теліоцитів з’єднуються кінець у
кінець або з невеликими пере-
криттями, утворюючи десмосо-
моподібні структури. За межа-
ми базальної мембрани ендо-
теліоцитів трапляються перици-
ти, макрофаги, фібробласти,
лейкоцити.

Екстрацелюлярний простір
заповнений волокнистими струк-
турами й аморфною речови-
ною. Тут виявляються локуси
проліферуючих клітин, багато
які з них нагадують малодифе-
ренційовані клітини мезенхіми,
серед яких трапляються молоді
ендотеліоцити. За морфологіч-
ними ознаками деякі ендотеліо-
цити нагадують макрофаги, що
їх оточують (рис. 3).

У тварин І групи на 11-ту до-
бу в ендотеліоцитах чітко ви-
значалися місця контакту гра-
нулярної та гладкої ендоплаз-
матичної сітки. Остання пред-
ставлена короткими трубками і
маленькими нагромадженнями
округлих або витягнутих пу-
хирців. Крім того, вздовж внут-
рішньої поверхні клітинної мем-
брани розташовувалися мно-
жинні вакуолі, що є глибокими
інвагінаціями клітинної оболон-
ки.

Численні пухирці були по-
в’язані з цистернами ендоплаз-
матичної сітки, особливо у ді-
лянці пластинчастого комплек-

су. Траплялася значна кількість
піноцитозних пухирців. Лізосоми
виявлялися рідко, мали звичай-
ну форму і щільність, їх мембра-
ни практично не були змінені.

З боку базальної мембрани
виявлялися малодиференці-
йовані ендотеліоцитоподібні клі-
тини з вираженими піноцитоз-
ними везикулами. Проте у де-
якій кількості клітин наявність
звивистих контурів ядра, глиб-
чатого хроматину, особливо роз-
ташованого вздовж ядерної
мембрани, свідчила про зневод-
нення та зморщування клітин.
Окремі ендотеліоцити мали явні
ознаки дегенерації. Ядра їх пік-
нотичні, цитоплазма містила ва-
куолі та везикули, заповнені
дрібногранулярним вмістом.

Про посилення білкового об-
міну в ендотеліоцитах свідчить
розширений гранулярний рети-
кулум, гіперосмірований мат-
рикс мітохондрій, а також поява
досить значної кількості полісом,
окремих везикулярних структур
у цитоплазмі та великих мікро-
ворсинок (рис. 4).

У деяких клітинах вакуолі
містили мембранні обривки та
мієлінові фігури. Мітохондрії ма-
ли незначні ознаки набухання з
помірною вакуолізацією, фраг-
ментацією та дезорганізацією.

Хроматин розташовувався в
центральних ділянках ядра від-
носно рівномірно, а по пери-
ферії концентрувався у вигляді
суцільних електронно-щільних
мас. Звертає на себе увагу зви-
вистість ядерної оболонки. Рі-

вень її складчастості варіює від
невеликих поверхневих заглиб-
лень до глибоких численних ін-
вагінацій, що надають ядру не-
правильної форми. Окремі ін-
вагінати представлені цито-
плазматичними острівцями різ-
ної величини та конфігурації.

У тварин ІІ групи в цей тер-
мін ендотеліальні клітини міс-
тили значну кількість мікровід-
ростків, мікровезикул, мікровор-
синок. Цитоплазма мала різну
електронну щільність, яка зале-
жала від ступеня розвитку ен-
доплазматичної сітки, пластин-
частого комплексу та рибосо-
мального апарату. В ядрах ен-
дотеліоцитів реєструвався кон-
денсуючий по периферії хрома-
тин. У навколоядерній зоні вияв-
лявся пластинчастий комплекс,
який складався з цистерн спло-
щень і дрібних везикул; більшість
мітохондрій, гладкий ендоплаз-
матичний ретикулум, вільні ри-
босоми та полісоми. Спостеріга-
лася значна кількість молодих
клітин, що формуються з розви-
нутими внутрішньоклітинними
мікрофіламентами, численними
рибосомами та виростами на по-
верхні клітинної мембрани.

Дані електронної мікроскопії
у тварин І групи на 25-ту добу
дослідження характеризували-
ся тим, що цитоплазматичний
матрикс мав низьку електрон-
ну щільність. На люмінарній по-
верхні ендотеліоцитів розташо-
вувалися добре виражені від-
ростки. Ядро, як правило, мало
овальну форму. Хроматин роз-

Рис. 3. Ділянка проліферації та трансформації ма-
лодиференційованих клітин. × 15 000

Рис. 4. Фрагмент ендотеліоцита з ознаками ви-
раженої функціональної активності. × 28 000
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ташовувався відносно рівно-
мірно. Виявлялися чітко вира-
жені пори ядерної оболонки,
що сполучали вміст цитоплаз-
ми та нуклеоплазми. Трапляли-
ся ядра з перерозподілом хро-
матину або частковим його роз-
порошенням. Поблизу ядра роз-
ташовувався пластинчастий
комплекс.

Цитоплазма між зонами пла-
стинчастого комплексу зайнята
мітохондріями, безліччю полі-
сомних розеток і цистерн гра-
нулярної ендоплазматичної сіт-
ки. Виявлялися дрібні пучки
тонких цитоплазматичних воло-
кон, везикули різних розмірів,
ліпідні включення. У деяких клі-
тинах  мітохондрії мали підви-
щеної щільності матрикс і щіль-
но упаковані кристи. Дуже неве-
лика частина мітохондрій мала
ознаки набухання, що рідко су-
проводжувалося фрагмента-
цією та дезорганізацією крист.

Цитоплазматична мембра-
на клітин зони трансплантації
ІІ групи тварин мала псевдо-
події, інвагінації та мікровезику-
ли, що здійснюють транспорт
речовин через  клітину. Повер-
хня клітини, обернена в просвіт
судини, часто мала нерівні кон-
тури, а звернена до базальної
мембрани — була гладкою.

У периферичних ділянках
цитоплазми клітин, що за всіма
ознаками нагадують макрофа-
ги, як правило, були наявні по-
одинокі мітохондрії та везику-
лярні структури. Більшість мік-
ровезикул локалізувалися в без-
посередній близькості від цито-
плазматичної мембрани і прямо
відкривалися на її поверхню або
знаходилися в тісному контакті
з нею. Траплялися поодинокі
рибосоми і полісоми.

Розподіл везикулярних ін-
вагінацій на клітинній поверхні
має істотне значення у визна-
ченні функціональної актив-
ності клітин. Пори клітин пред-
ставлені зредукованими транс-
ендотеліальними каналами. Во-
ни мали полігональну форму та
локалізувалися в найбільш стон-
шених частинах клітини. Форма
і розміри клітинних пор сильно
варіювали. Клітинна поверх-
ня часто формувала численні

складки, мікровідростки. Ци-
топлазма містила активні міто-
хондрії, мікротрубочки, рибосо-
ми, полісоми (рис. 5).

У місці максимальної концен-
трації елементів цитоскелета
мікровезикули й інші вакуоляр-
ні утворення  практично були
відсутні.

Отже, проведені ультраструк-
турні дослідження показали,
що при трансплантації МСК у
зону ішемії відбувається стиму-
ляція процесів ангіогенезу як за
рахунок ендотеліальних клітин
раніше існуючих судин, так і
внаслідок стимуляції репара-
тивних процесів і безпосеред-
ньої трансформації трансплан-
тованих стовбурових клітин.
Крім того, введення МСК змен-
шує загибель клітин ендотелію
в процесі ангіогенезу за умов
ішемії.

У разі трансплантації МСК в
інтактну м’язову тканину, де
відсутнє ішемічне ураження
клітин, немає біологічно актив-
них речовин, що притаманні да-
ному патологічному процесу,
трансплантовані клітини актив-
но перетворюються на тканинні
функціонуючі макрофаги з ви-
сокими характеристиками життє-
діяльності. Структура та функ-
ції ендотеліальних і м’язових
клітин у ділянці трансплантації
не змінювалися, за винятком
незначної запальної реакції на
початкових стадіях, що спри-
чинена самою транспланта-
цією.

Таким чином, потенціал ди-
ференціації плюрипотентних
МСК жирової тканини є різно-
манітним, і головним чином за-
лежить від активності процесів,
що відбуваються в зоні транс-
плантації клітин. Активація влас-
ного потенціалу зниження іше-
мії тканини призводить до по-
дібної диференціації транс-
плантованих стовбурових клі-
тин, в умовах коли жодних па-
тологічних процесів у тканині не
відбувається, стовбурові клі-
тини перетворюються на макро-
фаги, які не змінююють струк-
туру тканини, але залишають-
ся активними життєздатними
клітинами.
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Рис. 5. Фрагмент молодого функціонально активного макрофага.
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