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Проведені експериментальні дослідження засвідчують, що гемостатична губка «Геласпон» під 

час сумісного культивування із стовбуровими клітинами кісткового мозку кролів на перших паса-
жах не викликає пригнічення їх проліферативної активності і не впливає на зміну морфологічних 
характеристик. 
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Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Порівняно нескладна методика отримання 
мультипотентних стовбурових клітин (МСК) кіст-
кового мозку, здатність цих клітин до розмножен-
ня in vitro і широкі потенції до цитодиференцію-
вання роблять їх досить привабливими для тера-
певтичного застосування при лікуванні тварин із 
захворюваннями різноманітних органів і тканин. 
Окрім цього, МСК володіють імуносупресивними 
властивостями, уникаючи тим самим відповіді 
імунокомпетентної системи тварини-реципієнта, 
що дозволяє їх використовувати не лише для 
алогенної та ксеногенної трансплантації, але і з 
метою пригнічення реакції «трансплантат проти 
господаря» [10]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Му-
льтипотентні стовбурові клітини, трансплантовані 
у ділянку ушкодження органу чи тканини, під 
впливом факторів мікрооточення набувають зда-
тності до проліферації і диференціювання. Як 
наслідок, вони заміщують ушкоджені клітини, 
забезпечуючи тим самим заживлення дефекту. 

У окремих випадках для отримання терапев-
тичного ефекту достатньо ввести клітини в ушко-
джену тканину у вигляді суспензії [8, 11]. У той же 
час, із аналізу літературних джерел відомо, що 
безпосереднє уведення культури МСК у осередок 
ушкодження у вигляді суспензії не призводить до 
бажаного терапевтичного ефекту, оскільки при 
такому способі застосування вони швидко елімі-
нуються із зони ушкодження, особливо, якщо це 
стосується кісткової тканини [2, 5]. 

З метою підвищення ефективності відновлю-

вальної дії МСК у місці їх застосування запропо-
новано цілий ряд методів. Вони полягають у по-
передній іммобілізації використовуваних МСК у 
тому чи іншому носієві. Вибір того чи іншого носія 
у першу чергу диктується особливостями ушко-
дження чи патологічного процесу. 

Проблема пошуку ефективного способу ім-
мобілізації та методу доставки мультипотентних 
стовбурових клітин у осередок ушкодження є 
актуальною при різних патологічних процесах: 
захворюваннях серцево-судинної, нервової сис-
тем, опорно-рухового апарату та ін. [2, 3]. Вико-
ристання нетоксичних біосумісних структур, які 
могли б забезпечити оптимальні умови для адге-
зії та  експансії іммобілізованих клітин, і сприяти 
повній інтеграції імплантату із оточуючими ткани-
нами, вирішує у відповідній мірі дану проблему. 
Разом з тим, при використанні матриксів, які не 
володіють біодеградуючими властивостями, мо-
жливі ускладнення, пов’язані із довготривалою 
присутністю чужорідного матеріалу. Тому, при  
використанні матриксів доцільно застосовувати 
матеріали, які уже сертифіковані і допущені до 
використання у клініці. Основними характеристи-
ками біологічно сумісних матриксів для створення 
тканинно-інженерних конструкцій мають бути: 
відсутність цитотоксичних властивостей по від-
ношенню до іммобілізованих клітин, підтримання 
адгезивних властивостей, проліферації і дифе-
ренціювання цих клітин, відсутність запальної 
реакції з боку тканин на імплантований матеріал, 
достатня його біодеградація та біоінтеграція. При 
цьому бажано, щоб біоносій мав трьохмірну стру-
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ктуру і пролонгований термін біодеградації, щоб 
трансплантовані клітини не вимивалися транссу-
датом із місця введення. Всі необхідні властивос-
ті біоматриксу визначаються властивостями пер-
винного матеріалу і технологією його обробки [5, 
7].  

Отже, вивчення біосумісності МСК тварин із 
потенційними біоносіями під час in vitro культиву-
вання являється своєчасним і актуальним за-
вданням. 

Мета роботи: дослідити біосумісність гемос-
татичних губок із  недиференційованими стовбу-
ровими клітинами кісткового мозку кролів під час 
культивування in vitro з метою подальшого вико-
ристання досліджених гемостатичних губок у 
якості носія для цих клітин. 

Матеріали і методи дослідження. Мультипо-
тентні стовбурові клітини одержували з кісткового 
мозку стегнової кістки кролів [6]. Одержану клі-
тинну масу культивували у стандартному сере-
довищі: DМЕМ – 80 %, сироватка ембріонів телят 
– 20 % (виробництва “Sigma”, США) з додаван-
ням 10 мкл/см3 середовища антибіотика-
антимікотика. Культивування проводили у СО2-
інкубаторі за 37 0С та 5 % концентрації СО2. При 
цьому МСК осідали, прикріплюючись до поверхні 
культуральних чашок Петрі і розпластувались. 
Суспензовану культуру гемопоетичних клітин 
згодом видаляли, після чого продовжували куль-
тивувати лише ті клітини, що мають адгезивні 

властивості. Після культивування отримували 
суспензію клітин, використовувуючи 0,5/0,2 % 
розчин трипсину/ЕДТА [4]. Мікроскопічний аналіз і 
оцінку культури здійснювали за допомогою інвер-
тованого мікроскопа Axiovert 40 (Карл Цейс).  

Підрахунок кількості клітин проводили у ка-
мері Горяєва. Загальну концентрацію клітин об-
числювали за формулою: 

Х = А × 1000 
     0,9 

де Х – кількість клітин у 1 см3 досліджуваної 
суспензії; 

А – кількість клітин, підрахованих у камері 
Горяєва; 

1000 – кількість кубічних міліметрів у 1 см3; 
0,9 – об’єм рахункової камери Горяєва, мм3. 
Загальну кількість клітин вираховували мно-

женням отриманого числа «Х» на об’єм дослі-
джуваної клітинної суспензії.  

Число клітинних генерацій вираховували за 
формулою N=2n. 

N – загальна кількість клітин на 1см2 
n – число генерацій. 
Після отримання у процесі культивування ві-

дповідної кількості клітин, проводили їх культиву-
вання у присутності гемостатичної колагенової 
пластини (виробник: ВАТ Лужський завод «Бел-
козин», Росія) та гемостатичної желатинової губ-
ки «Геласпон» («Gelaspon», виробник: Шовен 
анкерфарм ГмБХ, Німеччина) (рис.1- а, б). 

 

  
а б 

Рис. 1. Мікрофотографії гемостатичних губок: а – гемостатична колагенова пластина;  
б – гемостатична желатинова губка, х 200 

 

Проведено три досліди. У першому досліді 
вивчали вплив гемостатичної колагенової плас-
тини, внесеної у поживне середовище з культи-
вованими протягом 24 год. мультипотентними 
стовбуровими клітинами, на їх проліферативну 
активність. У другому досліді вивчали вплив ге-
мостатичної желатинової губки, внесеної у пожи-
вне середовище з культивованими протягом 24 
год. мультипотентними стовбуровими клітинами, 
на їх проліферативну активність. У третьому дос-

лідженні вивчали вплив поживного середовища, 
попередньо інкубованого гемостатичною желати-
новою губкою (тривалість інкубації – 72 год.), на 
проліферативну активність МСК кроля. 

Результати власних досліджень. У першому 
досліджені після 24 годин культивування клітин 
ми вносили у поживне середовище кровозупиня-
ючу колагенову пластину. Під час внесення кола-
генової пластини у поживне середовище із куль-
тивованими клітинами нами було встановлено, 
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що вона змінювала свою форму: зменшувалась у 
розмірах, відбувалось її швидке розволокнення 
та змінювались розміри пор, що являється не-
сприятливим показником для іммобілізованих 
клітин під час її використання у якості біодегра-
дуючого носія. При цьому культивовані клітини 
втрачали адгезивні властивості, що призводило 
до відкріплення їх від пластику та накопичення у 
культуральному середовищі. На нашу думку, 
негативний вплив  гемостатичної колагенової 
пластини на біологічні властивості МСК кроля під 
час культивування in vitro виникає у результаті дії 

на клітини борної кислоти, яка входить до складу 
досліджуваного гемостатичного засобу. 

Отже, гемостатична колагенова пластина в 
процесі культивування із стовбуровими клітинами 
кроля виявляє на них негативний ефект. 

У другому досліджені під час культивування 
стовбурових клітин кроля із гемостатичною жела-
тиновою губкою ми спостерігали, що клітини не 
втрачали своїх адгезивних властивостей, активно 
проліферували, морфологічно не відрізнялись від 
клітин, які культивувались у контрольних чашках 
Петрі (рис. 2 - а, б).  

 

  
а а 

Рис. 2. Моношар культивованих мультипотентних стовбурових клітин у присутності гемостатичної губки  
(а – контроль; б – дослід), х 100 

 

Кількість клітин та число їх генерацій у дос-
лідних чашках Петрі мали тенденцію до зниження 
проти таких у контрольних, що на нашу думку, 
може виникати у зв’язку із прикріпленням окре-
мих клітин під час мітотичного ділення до воло-
кон гемостатичної губки (табл. 1). При мікроскопі-

чному дослідженні желатинової губки «Геласпон» 
у поживне середовище, було встановлено, що 
вона не змінювалась у розмірах, її пори були 
симетричні та не змінювали свого діаметру і фо-
рми (рис. 1- б, 2- б). 

 Таблиця 1. 
Проліферативна активність мультипотентних стовбурових клітин кроля  

під час їх сумісного культивування із гемостатичною губкою протягом 96 годин (M±m, n=3) 
Умови культивування Кількість клітин,  

висіяних на 1 см2, тис 
Кількість клітин,  

отриманих на 1 см2, тис 
Число клітинних генерацій 

Контроль 23,4 79,2*** 1,69 
Дослід 23,4 77,8*** 1,66 

Примітка: ***- р<0,001  
 

У третьому дослідженні через 24 год. куль-
тивування МСК кроля у поживному середовищі, 
попередньо інкубованому протягом 72 год із ге-
мостатичною желатиновою губкою, нами було 
встановлено, що пересаджені клітини на ІІІ паса-
жі активно проявляли свої адгезивні властивості, 
подібно до клітин у контрольних чашках Петрі.   

Культивовані клітини активно проліферували, що 
підтверджується мікроскопічними дослідженнями 
(рис. 3). При цьому число генерацій у дослідних 
чашках Петрі незначно перевищувало контроль 
(<0,01), що підтверджує нетоксичність досліджу-
ваного біоматриксу (табл. 2). 

 
Таблиця 2.  

Вплив поживного середовища, попередньо інкубованого протягом 72 годин  
із гемостатичною желатиновою губкою, на проліферативну активність МСК кроля  

протягом 96 годин культивування (M±m, n=3) 
Умови культивування Кількість клітин,  

висіянихна 1 см2, тис 
Кількість клітин, 

отриманих на 1 см2, тис 
Число клітинних генера-

цій 
Контроль 26,5 82,0*** 1,55 
Дослід 26,5 82,4*** 1,56 

Примітка:  ***- р<0,001 
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Рис. 3. Моношар клітин, культивованих у поживному середовищі, попередньо інкубованому  
протягом 72 годин  гемостатичною желатиновою губкою (а – контроль; б – дослід), х 100 

 

 
Рис. 4. Гемостатична губка із поодинокими  

стовбуровими клітинами, адгезованими до пластику, х 40 
 

Варто відзначити, що після перенесення же-
латинової губки із чашки Петрі №1, у якій висіва-
лись та культивувались мезенхімальні стовбурові 
клітини протягом 24 год, у чашку Петрі №2 із ку-
льтуральним середовищем без клітин, у чашці 
Петрі із перенесеною гемостатичною желатино-

вою губкою через 24 год культивування прослід-
ковувались поодинокі, адгезовані до пластику, 
веретеноподібні клітини, які активно проліферу-
вали (рис. 4). Це свідчить про насиченість жела-
тинізованої губки «Геласпон» живими клітинами 
та послідуючою їх міграцією і адгезією до дна 
чашок Петрі. 

Висновки. 
1. Гемостатична колагенова пластина не 

може бути використана у вигляді біоматриксу, 
оскільки вона проявляє негативну дію на мульти-
потентні стовбурові клітини кісткового мозку кро-
ля під час культивування in vitro. 

2. Гемостатична губка «Геласпон» являється 
біосумісною для мультипотентних стовбурових 
клітин кісткового мозку кроля на ранніх пасажах 
культивування in vitro і може бути використана у 
якості експериментального біодеградуючого мат-
риксу для стовбурових клітин. 
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Мазуркевич А.И., Малюк М.О., Ткаченко С.Н., Харкевич Ю.О. ИЗУЧЕНИЕ БИОСОВМЕСТИ-

МОСТИ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ГУБОК СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ КОСТНОГО МОЗГА КРОЛЯ 
ВО ВРЕМЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ IN VITRO 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что гемостатическая губка «Геласпон» 
во время совместного культивирования со стволовыми клетками костного мозга кролей при пер-
вых пассажах не вызывает угнетения их пролиферативной активности и не влияет на изменение 
морфологических характеристик. 

Ключевые слова: мультипотентные стволовые клетки, костный мозг, гемостатическая 
губка, алогенная трансплантаиія, ксеногенная трансплантаиія, биоматрикс, биодеградация. 
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БІЛКОВИЙ СКЛАД СИРОВАТКИ КРОВІ ПЕРЕПІЛОК  
ЗА РІЗНОГО РІВНЯ АМІНОКИСЛОТ ТА ВІТАМІНУ Е У РАЦІОНІ 

 
Л. С. Стовбецька, аспірант*, Білоцерківський національний аграрний університет 
*Науковий керівник – д.вет.н., професор М.П. Ніщеменко 
 
У статті приведені результати згодовування комплексу незамінних амінокислот, таких як лі-

зин, метіонін, треонін в поєднанні з вітаміном Е перепілкам японської породи. Встановлено пози-
тивний вплив застосування амінокислот з вітаміном Е на такі показники білкового обміну, як зага-
льний білок, альбуміни та імуноглобуліни. 

Ключові слова: перепілки, загальний білок, альбуміни, імуноглобуліни, амінокислоти, вітамін Е. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. У зв’язку з тим, що останнім часом інтерес 
до виробництва продукції перепелівництва в 
нашій країні підвищився, ця галузь птахівництва 
набуває широкого розповсюдження у господар-
ствах всіх форм власності. Розробці питань, що 
стосуються забезпечення високих приростів маси 
тіла та яєчної продукції перепелів при мінімаль-
них витратах кормів, без шкідливого впливу на 
організм птиці надається особлива увага. 

Висока продуктивність (швидкість росту, не-
сучість) перепелів значною мірою залежать від 
забезпеченості їх поживними речовинами і, на-
самперед, повноцінним білком та вітамінами.  

Відомо, що основою живої матерії є білки. У 
функціонуванні будь-якого організму вони відіг-

рають першорядну роль і виконують структурну 
та функціональну роль у живому організмі. За-
вдяки їх функції забезпечуються основні прояви 
життя, такі як здатність рости, розвиватися, роз-
множуватися.   

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Білок в організмі тварин знаходиться в стані ди-
намічної рівноваги між тканинами тіла і амінокис-
лотами плазми крові та клітинами [1]. Білки за-
знають постійних змін, тобто розпаду та синтезу, 
вони в організмі тварини, досить швидко онов-
люються. Відомо, що коли з кормами не надхо-
дить хоча б одна з незамінних амінокислот, то 
синтез білків органів і тканин значно погіршуєть-
ся. 


