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П
ошкодження перифе-

ричних нервів становить 

дуже важливу біологічну, 

медичну та соціальну 

проблему. В 10% випадків вони 

призводять до інвалідності. Інтерес 

до вивчення відновлення нервів 

значно збільшився за останні 

два десятиліття у зв'язку із впро-

вадженням нових технологій 

в лікуванні постраждалих. Вико-

ристання мікрохірургічних інстру-

ментів, тонких шовних матеріалів 

покращило клінічні результати. 

Проте, незважаючи на технічні 

досягнення, повне відновлення 

нервових функцій у пацієнтів 

майже ніколи не настає. Стало 

ясно, що подальші досягнення 

в лікуванні травм периферичних 

нервів будуть ґрунтуватися на 

біологічній основі. В даний час 

прогрес у вирішенні проблеми 

регенерації нервів пов'язаний 

із фармакологічними під-

ходами, генною терапією 

і стовбуровими клітинами.

На сьогоднішній день стов-

бурові клітини виділяють як 

із ембріонального та фетального 

матеріалу, так і з практично усіх 

органів і тканин дорослих осіб. 

Для лікування пошкоджень нер-

вових стовбурів було використано 

різні джерела. Так, L. Cui та спів-

автори [4] використали модель 

перетину сідничного нерва у щу-

рів, щоб перевірити здатність 

імплантованих ембріональних 

стовбурових клітин відновлювати 

травмовані нервові волокна. Через 

три місяці після операції автори 

відзначили, що стовбурові клітини, 

імплантовані в дефект між прокси-

мальним і дистальним відрізками 

нер ва, вижили і перетворилися 

на нейро лемоцити, які забезпе-

чили мієлінізацію регенеруючих 

аксонів. Електрофізіологічно було 

підтверджено відновлення провід-

ності через місце пошкодження.

Проте руйнування бластоцисти, 

необхідне для ізоляції ембріональ-

них стовбурових клітин, піднімає 

етичні проблеми, а також проб-

леми безпеки через туморогенну 

здатність цих клітин. Мабуть тому 

ембріональні стовбурові клітини не 

знайшли клінічного застосування. 

Плодові стовбурові клітини 

та стовбурові клітини, виділені 

з пуповинної крові або позазарод-

кових органів, розглядаються як 

потенційне джерело для викорис-

тання у регенеративній медицині. 

H.-C. Pan та співавтори [10] 

трансплантували стовбурові 

клітини, отримані з амніотичної 

рідини, у дефект сідничного нер-

ва щурів. За допомогою електро-

фізіологічних та імуногістохіміч-

них методів дослідження було 

доведено ефективність даної 

операції. Автори припустили, що 

це може бути зумовлено нейро-

трофічними або індукційними 

ефектами взаємодії стовбуро-

вих клітин з нейролемоцитами.

Вартонові драглі пуповинного 

канатика розглядаються як по-

тенційне джерело для клітинної 

терапії. Так, J. Peng та співавтори 

[11] обробляли стовбурові клітини 

Вартонових драглів сумішшю глі-

альних факторів росту (основ ний 

фактор росту фібробластів, тром-

боцитарний фактор росту і фор-

сколін). Імуноцитохімічне дослі-

дження та Вестерн-блот показали, 

що клітини експресують маркери 

нейролемоцитів (р75, S100, P0) 

і здатні мієлінізувати аксони 

спинномозкових нейронів у куль-

турі. Крім того, автори ви явили, 

що ці клітини виділяють ней-

ротрофічний фактор головного 

мозку (BDNF), фактор росту нер-

вів (NGF) і нейротрофін-3 (NT-3).

Перевагою даних методів є 

те, що стовбурові клітини можна 

зібрати у великій кількості і збе-

рігати у банках, як було зроблено 

для банків крові. Недоліком, як за 

будь-якої алогенної транспланта-

ції, є необхідність імуносупресії. 

Стовбурові клітини дорослого 

організму знаходять майже в усіх 

органах, включаючи головний 

мозок, внутрішнє вухо, око, пульпу 

зубів, м'язи, кістки, шкіру, різнома-

нітні залози. Їхній терапевтичний 

потенціал широко охарактеризо-

вано [2]. Дорослі стовбурові кліти-

ни можуть бути мультипотентними 

(наприклад, гемопоетичні стовбу-

рові клітини) або уніпотентними 

(так звані клітини-попередниці 

або прогеніторні клітини).

Здається логічним, що се-

ред різних стовбурових клітин 

дорослого організму нервові 

стовбурові клітини були відібрані 

для трансплантації у нервові де-

фекти, оскільки вони є «родича-

ми» гліальних клітин відповідно 

до ембріонального розвитку. При 

трансплантації в пошкоджений 

сідничний нерв щурів нервові стов-

бурові клітини диференціювалися 

в клітини, подібні до шваннівських, 

експресували маркери S100 і Р75, 

забезпечували ріст і мієлінізацію 

регенеруючих аксонів [8]. Однак 

заготовка нервових стовбуро-

вих клітин є важким і сумнівним 

процесом з клінічної точки зору, 

оскільки вони знаходяться у суб-

вентрикулярній зоні неокортексу 

і зубчастій закрутці гіпокампу. 

От чому були відібрані інші «роди-

чі» нейролемоцитів з потенціалом 

для клінічного застосування.

Так, при вивченні реакції 

спинного мозку на перерізання 

нерва було встановлено, що за-

стосування фрагментів нюхового 

епітелію значною мірою запобі-

гає загибелі нейронів [9]. Пізніше 

C. Radtke і співавтори [12] отриму-

вали суспензію стовбурових клітин 

СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ І ПРОБЛЕМА ВІДНОВЛЕННЯ 
ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ

Г.М. Бутенко1, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України та РАМН, д. мед. н., професор;

Ю.Б. Чайковський2, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор

1Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Бутенко 
Геннадій Михайлович
Академік НАМН України, 
член-корес пон дент НАН України та РАМН, 
доктор медичних наук, професор, 
директор ДУ «Інститут  генетичної 
та регенеративної медицини НАМН України», 
лауреат премії імені О.О. Богомольця НАН 
України, Державної премії УРСР в галузі 
науки і техніки, Державної премії України 
в галузі науки і техніки, премії НАМН України 

Чайковський 
Юрій Богданович
Член-кореспондент НАМН України, 
доктор медичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки, завідувач 
кафедри гістології та ембріології 
Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця, лауреат Державної 
премії України і Премії НАМН України



HEALTHY AGING57

№ 4 (34) / 2013 №5 (101) 2013 

із нюхової цибулини або нюхового 

вистелення носової порожнини. 

Автори трансплантували цю сус-

пензію безпосередньо в ушкодже-

ний сідничний нерв і спостерігали 

поліпшення регенерації. Транс-

плантовані клітини інтегрувалися 

в травмований нервовий стовбур. 

Морфометрично та імуногісто-

хімічно було доведено, що дані 

клітини виявляють властивості 

шваннівських клітин і мієлінізують 

регенеруючі аксони. Автори при-

пустити, що у той час як ендоген-

ним клітинам Шванна потрібно 

декілька днів, щоб мобілізуватися 

після пошкодження нерва, транс-

плантовані стовбурові клітини 

можуть забезпечити негайну під-

тримку регенеруючих аксонів. 

Інші «родичі» нейролемоцитів 

є клітинами ектодермального по-

ходження. Це епідермальні стов-

бурові клітини. Волосяний фолікул 

є легкодоступним джерелом стов-

бурових клітин. Останні можуть 

диференціюватися в ней рони, 

гліоцити, кератиноцити, міоцити 

і меланоцити. In vitro доведено 

можливість диференціювання 

цих клітин у клітини, подібні до 

шваннівських [14]. В даний час 

декілька груп дослідників у США 

та Європі займаються вивченням 

можливості застосування стовбу-

рових клітин волосяних фолікулів 

з метою заміщення дефектів пе-

риферичних нервів. Серед них – 

і науковці Інституту генетичної 

та регенеративної медицини НАМН 

України та Національного медич-

ного університету імені О.О. Бого-

мольця. Досліди in vitro, проведені 

науковим співробітником Р.Г. Ва-

сильєвим [1], продемонстрували, 

що протягом тижня спостеріга-

лася проліферація та міграція 

клітинних елементів із експлан-

тату фолікула вібриси миші. Під 

впливом факторів, які додавалися 

до культурального середовища, 

клітини набували типової для 

нейро лемоцитів видовженої бі- 

або триполюсної форми (рис. 1). 

На них була виражена експресія 

маркера шваннівських клітин – біл-

ка S100 (рис. 2). Наступні досліди 

in vivo показали ефективність 

і перспективність даного методу.

Крім клітин ектодермального 

походження, в літературі розгля-

даються мезенхімальні стовбурові 

клітини як фактор поліпшення ре-

генерації нервів. Кістковий мозок 

було використано як їхнє основне 

д жерело. Диференціація стро-

мальних клітин кісткового мозку 

в шваннівські клітини була про-

демонстрована in vitro. Це було 

досягнуто шляхом їхнього спіль-

ного культивування з нейронами 

спинномозкових вузлів [18] або 

при додаванні в культуральне 

середовище фактора росту глії 

[3]. Такі клітини стимулювали ріст 

і мієлінізацію аксонів in vivo [7]. 

Проте отримання стовбуро-

вих клітин із кісткового мозку є 

інвазивною і болючою процеду-

рою. Тому було проведено по-

шук альтернативних джерел.

В останні декілька років жиро-

ва тканина була визначена як по-

тужне джерело стовбурових клі-

тин. Їх виділяють після ліпосакції 

або хірургічного видалення жиро-

вих відкладень. За фенотипічними 

ознаками, експресією генів та 

пластичністю стовбурові кліти-

ни жирової тканини аналогічні 

стромальним клітинам кісткового 

мозку [15]. Однак кількість перших 

у жировій тканині на 2–3 порядки 

вище, ніж кількість других у кіст-

ковому мозку. Цей факт робить їх 

привабливими для використання 

в клітинних технологіях, зокрема 

для пересадки в ділянку травми 

нерва. В експерименті було по-

казано, що стовбурові клітини 

жирової тканини при пересадці 

в ушкоджений нерв щурів дифе-

ренціюються в шваннівські клітини 

і забезпечують мієлінізацію ново-

утворених нервових волокон [6].

В літературі є поодинокі пові-

домлення про експериментальне 

застосування стовбурових клітин 

пульпи зуба [13] та стовбурових 

клітин периферичної крові [5] 

з метою поліпшення регенерації 

периферичних нервів у щурів. 

Проте це скоріше має теоретич-

не значення, ніж може зумовити 

певні практичні наслідки у клініці.

І нарешті – індуковані стовбуро-

ві клітини – захоплюючий прорив 

у біології стовбурових клітин. Со-

матичні клітини дорослого організ-

му, які можна перепрограмувати 

в плюрипотентні стовбурові кліти-

ни шляхом активації обмеженого 

числа генів. Відносно нещодавно 

відкриті, ці клітини є перспек-

тивним джерелом використан-

ня у регенеративній медицині. 

На сьогоднішній день в літературі 

міститься небагато повідомлень 

про використання індукованих 

стовбурових клітин з метою сти-

муляції регенерації периферичних 

нервів. Дві групи дослідників вико-

ристовували їх, поміщаючи в кон-

дуїти, що з’єднували центральний 

і периферичний відрізки пошко-

дженого сідничного нерва щурів 

[16, 17]. Спостерігали пришвид-

шення росту аксонів і їхню більш 

швидку мієлінізацію. Очевидно, 

вивчення особливостей поведінки 

індукованих стовбурових клітин 

за умов трансплантації в нервові 

стовбури тільки починається.

Отже, аналіз експерименталь-

них робіт із розробки ефективних 

методів відновлення нервових 

стовбурів показує, що клітинні 

технології є перспективними і мо-

жуть забезпечити поліпшення 

результатів лікування травм нер-

вів. Однак кількість робіт із ви-

користання клітинних технологій 

стосовно до нерва поки відносно 

невелика. Практично не вико-

ристовуються трансплантації 

стовбурових клітин у пошкоджені 

периферичні нерви в клініці. Ма-

буть, це пов'язано з відсутністю 

віддалених результатів пересадки 

стовбурових клітин і насторо-

женістю щодо можливої їх онко-

трансформації або аутоімунного 

процесу. Таким чином, необхідні 

більш поглиблені фундаментальні 

дослідження в цьому напрямі.
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