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Стимуляцiя мiграцiйної здатностi клiтин культури
нервової тканини щура за впливу кондицiйованого
середовища фiбробластоподiбних клiтин жирової
тканини
Актуальним напрямком у розробцi новiтнiх технологiй вiдновлення ушкодженої центральної нервової системи (ЦНС) є використання
стовбурових/прогенiторних клiтин (СК/ПК). Нейрогеннi СК/ПК знаходяться у вiдповiдних «нiшах» ЦНС дорослих ссавцiв i здатнi залучатися до регенеративних та репарацiйних процесiв, забезпечуючи природну компенсацiю клiтин нервової тканини, що втрачаються у процесi
життєдiяльностi або при патологiчних станах. Але можливостi ендогенного нейрогенезу обмеженi, тому розглядають його посилення через
призначення екзогенних трофiчних факторiв та трансплантацiю рiзних
типiв СК/ПК, серед яких перевагу надають мезенхiмальним мультипотентним стромальним клiтинам (ММСК). Доступними джерелами
отримання ММСК є кiстковий мозок, жирова тканина (ЖТ), пуповина,
кордова кров. Одним з механiзмiв впливу трансплантованих клiтин є
опосередкованi паракриннi ефекти, обумовленi здатнiстю до продукцiї
широкого спектру бiологiчно активних сигнальних молекул (секретом),
у тому числi нейротрофiчних i факторiв росту.
Мета роботи — дослiдити нейрорегенеративний вплив кондицiйованого середовища (КС) фiбробластоподiбних клiтин (ФК) ЖТ щура у
культурi нейральних клiтин щура in vitro.
Методи. Клiтини головного мозку плода щура (Е14-16) культивували до досягнення конфлуентного моношару i вiдтворення гiстотипових
ознак нейроглiального росту з наявнiстю основних клiтинних елементiв
нервової тканини (5–7-ма доба), пiсля чого зону росту клiтин розсiкали,
утворюючи дiлянку транссекцiї шириною 250 µм та додавали живильне середовище ДМЕМ з 10 % ФТС (контроль) або 0,1–0,3 мг/мл (за
кiлькiстю протеїнiв) КС вiд 24-год культур ФК, видiлених з ЖТ щура.
Кiлькiсть CD105+ -клiтин (позитивних на ендоглiн, мембранний глiкопротеїн I типу, маркер ММСК) у 24-год культурах ФК ЖТ становила
(82,84 ± 0,66) %.
Результати. Як у контрольних, так i у дослiдних культурах нейральних клiтин щура упродовж 4-добового культивування пiсля розсiчення моношару спостерiгали процеси ендогенної регенерацiї (мiграцiю
клiтин у дiлянку транссекцiї, формування мережi вiдросткiв та мiжклiтинних контактiв, зарощування розсiченої дiлянки моношару), динамiка яких вiдрiзнялась залежно вiд умов культивування. Додавання
0,1 мг/мл КС ФК ЖТ сприяло значущому посиленню ступеня i три-

валостi цих процесiв: через 4 доби культивування довжина зарощеної
дiлянки транссекцiї збiльшувалась в 1,7 разу (p = 0,005, U-Критерiй
Манна–Уїтнi), порiвняно з контрольними умовами. Середня довжина
зарощеної дiлянки за впливу КС ФК ЖТ становила 23,7 % всiєї довжини дiлянки розсiчення, тодi як за контрольних умов — 9,2 % її довжини.
При додаваннi збiльшеної концентрацiї КС ФК ЖТ (0,3 мг/мл) середня довжина зарощеної дiлянки транссекцiї зростала учетверо, тобто
вiдбувалось майже повне її зарощення.
Висновки. КС вiд 24-год культур ФК ЖТ щура (серед яких переважають CD105+ , вiрогiдно, ММСК) дозозалежно стимулюють мiграцiйнi
процеси в культурi нейральних клiтин щура. Чинниками виявлених стимулювальних ефектiв є продукованi ФК ЖТ щура сигнальнi молекули,
що модулюють мiкросередовище i активують ендогеннi репарацiйнi механiзми в культурi, сприяючи зарощенню механiчного дефекту (модель
регенерацiї нервової тканини in vitro).

