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Плацента як цінна біологічна сировина для виготовлення лікар-
ських засобів представляла інтерес ще для медиків Стародавнього 
світу, а традиція зберігати висушену плаценту була поширеною у ба-
гатьох древніх народів [2]. Задовго до опису біохімічного та цитоло-
гічного складу плаценти плацентарні препарати широко використо-
вувалися для стимуляції загоєння ран [2, 8]. 

Плацента містить велику кількість важливих біологічно активних 
речовин, серед яких васкулоендотеліальний та епідермальний факто-
ри росту, трансформуючий фактор росту-бета, фактор росту фібро-
бластів, деякі гормони, антикоагулянти, ферменти, мінерали та віта-
міни [2, 8, 21, 23]. Екстракти плаценти володіють імунорегулюючи-
ми, регенеративними, нейропротекторними, протизапальними, зне-
болюючими властивостями, можуть чинити протиалергічну та про-
типухлинну дію, нормалізують гормональну функцію у жінок [2]. 
На основі екстрактів плаценти розроблено та комерціалізовано чис-
ленні лікарські засоби, що знайшли широке застосування в сучасній 
медицині та косметології [8]. Амніотична оболонка плаценти засто-
совується у лікуванні ран, опіків, уражень слизової оболонки рото-
вої порожнини [20].

Плацентарна, чи, як її частіше називають, пуповинна кров визна-
на альтернативним кістковому мозку трансплантатом гемопоетичних 
стовбурових клітин [1, 3, 4]. Станом на 2013 рік у світі виконано по-
над 30 000 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин пупо-
винної крові [5]. Проте в останнє десятиліття доведено, що не менш 
цінним джерелом гемопоетичних і мезенхімальних стовбурових клі-

тин для потенційного застосування в медичній практиці є тканина 
плаценти [7, 15, 28]. 

Мезенхімальні стовбурові клітини плаценти онтогенетично близь-
кі до ембріональних стовбурових клітин, проте їх отримання й за-
стосування абсолютно етичні, неінвазивні й економічні [20, 22]. 
Показано також, що мезенхімальні стовбурові клітини плаценти ха-
рактеризуються більшою пластичністю і вищою здатністю до пролі-
ферації порівняно зі стовбуровими клітинами, виділеними з тканин 
дорослого індивіда [10, 14, 20]. Фенотипічно мезенхімальні стовбу-
рові клітини плаценти в залежності від локалізації схожі до кістково-
го мозку та жирової тканини [14]. Мезенхімальні стовбурові кліти-
ни, виділені з хоріонічних ворсин доношеної плаценти людини, екс-
пресували CD44, CD90, CD105, CD146, CD166, HLA-ABC, дуже низькі 
рівні CD29 та не експресували CD14, CD19, CD45,CD80, CD83, CD86, 
HLA-DR [14, 24]. Показано також, що МСК плаценти секретують ци-
токіни IL-1Ra, IL-6, IL-8, IL-10, IL-11, IL-15, деякі молекули адгезії, хе-
мокіни та їх рецептори здатні до міграції у відповідь на хемотактич-
ні чинники, включаючи фактор стромальних клітин-1, тромбоцитар-
ний фактор росту, фактор росту гепатоцитів та моноцитарний хемо-
таксичний білок-1 [14].

МЕЗЕНХІМАЛЬНІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ПЛАЦЕНТИ 
В БІОІНЖЕНЕРІЇ КІСТКОВО-ХРЯЩОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Актуальною проблемою сучасної травматології та ортопедії є по-

шук оптимального замісного матеріалу для реконструкції кісткової 

РЕЗЮМЕ

В огляді проведено аналіз сучасного стану експериментальних досліджень, що стосуються біологічних властивостей та перспек-
тив застосування стовбурових клітин плаценти. Згідно з даними літератури, плацента є багатим джерелом стовбурових клітин, що 
фенотипічно відповідають мезенхімальним стовбуровим клітинам людини. Мезенхімальні стовбурові клітини плаценти представля-
ють особливий інтерес для біоінженерії кістково-хрящових конструкцій, оскільки володіють найвищим потенціалом остеогенної ди-
ференціації порівняно зі стовбуровими клітинами з інших джерел. Також дослідниками доведена можливість гепатогенної диферен-
ціації мезенхімальних стовбурових клітин плаценти, як і їх трансформації в кардіоміоцити, адипоцити. Перевагами стовбурових клі-
тин плаценти з огляду клінічного застосування є етичність та неінвазивність отримання, економічність, високий проліферативний по-
тенціал, імуномодулюючі властивості.
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тканини, що дозволяв би уникнути імунологічних ускладнень, за-
палення, дисторції [21]. У цьому напрямку активно досліджуються 
не імуногенні стовбурові клітини з хондрогенним потенціалом [16]. 
Так, доведено, що з 500 мг мезенхімальних стовбурових клітин утво-
рюється 3 кг кісткової тканини [3]. Особливий інтерес для біоінже-
нерії кістково-хрящових конструкцій представляють мезенхімальні 
стовбурові клітини плаценти, що, як доведено вченими, володіють 
високою здатністю до остеогенної диференціації [16, 24, 27].

В дослідженні на кролях показано, що плацентарні мезенхімаль-
ні стовбурові клітини ростуть на шовковому волокнистому біомате-
ріалі, який може застосовуватися в якості носія цієї клітинної фрак-
ції. Шовковий фіброїновий комплексний біоматеріал, що містив ме-
зенхімальні стовбурові клітини плаценти людини, було імплантова-
но тваринам із експериментальним пошкодженням колінного сугло-
ба. Ознак дегенерації чи запалення у ділянці імплантації не спостері-
галося, як і через 12 тижнів не було виявлено шовкового фіброїново-
го матеріалу. Показано відновлення ураженого колінного суглоба но-
воутвореним гіаліновим хрящем [16].

В іншому дослідженні на моделі сегментарних остео-
періостеальних дефектів у кролів порівняно властивості тканинно-
інженерних фрагментів кісток, отриманих із мезенхімальних стов-
бурових клітин плаценти і кісткового мозку. Мезенхімальні стовбу-
рові клітини з плаценти кроля виділяли методом градієнтного цен-
трифугування і одношарового культивування in vitro. Стовбурові клі-
тини кісткового мозку виділяли з кісткового мозку задньої кінців-
ки новонароджених кролів. Клітини з обох джерел характеризува-
лися фенотипом CD44+, CD105+ та CD34-, CD40L-, що підтверджува-
ло, що це мезенхімальні клітини. Виділені клітини, мічені BrdU, од-
ночасно культивували в напрямку утворення тканинно-інженерної 
кістки. Отриманими кістковими імплантатами заповнювали експери-
ментальні остео-періостеальні дефекти у піддослідних тварин. Через 
2, 4, 8 та 12 тижнів після трансплантації радіографічні, гістологічні 
та імуногістохімічні методи досліджень, визначення активності луж-
ної фосфатази та вмісту остеокальцину, як і дослідження біомеха-
нічних властивостей тканинно-інженерних кісток, не виявили суттє-
вих відмінностей між групами кролів, яким трансплантували кістко-
ві конструкції [10].

Тканинно-інженерні кістки, вирощені зі стовбурових клітин кіст-
кового мозку, застосовуються і в клінічних дослідженнях [10]. Зі-
ставлення кістково-хрящових конструкцій, отриманих як із клітин 
кісткового мозку, так і плаценти, дозволяє рекомендувати останні 
для клінічних досліджень. Адже порівняно із кістковим мозком пла-
цента є значно доступнішою біологічною сировиною, отримання якої 
не передбачає жодних інвазивних маніпуляцій.

Показано також, що екстракт плаценти завдяки високому вміс-
ту цитокінів та хемокінів може слугувати оптимальним середовищем 
для культивування клітин фібробластів у тканинній інженерії кістко-
вої тканини [21].

ПІДХОДИ ДО КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПЛАЦЕНТИ 
У ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ
З точки зору сучасної науки клітинна терапія володіє потенціа-

лом радикально змінити підходи до лікування серцево-судинної па-
тології і досягнути того, що ще декілька років тому вважалося не-
можливим – регенерації міокарду [26]. У клінічних дослідженнях по-
казано безпечність й ефективність внутрішньовенного, внутрішньо-
коронарного, трансендокардіального та епікардіального застосуван-
ня стовбурових клітин у лікуванні ішемічної хвороби серця, інфаркту 
міокарду, кардіоміопатій [26]. Привабливим джерелом стовбурових 
клітин для регенерації міокарду є плацента [17, 23, 25]. Так, у дослі-
дженнях in vitro із 80% мезенхімальних стовбурових клітин плацен-
ти було отримано кардіоміоцити [17]. У іншому дослідженні інду-
ковані клітини плаценти на 20-й день культивування експресували 
альфа-саркомерний актин та антитіла до серцевого тропоніну [17]. 

В дослідженнях на мишах із експериментальним інфарктом міо-
карда показано високу терапевтичну ефективність застосування ре-
комбінантного людського плацентарного фактора росту, що є гомо-
логом васкулярного ендотеліального фактора росту. Введення пла-
центарного фактора росту підвищувало показник виживання тварин 
та сприяло збереженню функціональної здатності міокарда на рівні, 
близькому до контрольних тварин [25].

На моделі стандартної ішемії кінцівки у мишей показано, що за-
стосування мезенхімальних стовбурових клітин плаценти людини, 
культивованих в біореакторі, значно покращувало кровотік, зменшу-
вало оксидативний стрес та ступінь пошкодження ендотелію [23].

Таким чином, дані експериментальних досліджень вказують на 
перспективність застосування стовбурових клітин плаценти у ліку-
ванні хвороб серцево-судинної системи.

Два порівняльні дослідження можливості диференціації мезен-
хімальних стовбурових клітин плаценти, кісткового мозку, жирової 
тканини та пуповинної крові в гепатоцити показали, що мезенхімаль-
ні стовбурові клітини плаценти володіли найбільш вираженим про-
ліферативним потенціалом, також у них відзначено найвищий сту-
пінь експресії маркерів гепатоцитів порівняно з клітинами із вказаних 
вище джерел. Після гепатогенної диференціації у плацентарних стов-
бурових клітинах зростала експресія фактора росту гепатоцитів [15].

Порівняльне дослідження імуномодулюючої дії стовбуро-
вих клітин плаценти, кісткового мозку та жирової тканини показа-
ли, що стовбурові клітини плаценти характеризуються вищим рів-
нем експресії HLA-ABC та HLA-G, а також цитокінів IL-2, IL-4, IL-13 
та гранулоцитарно-макрофагального колонієстимулюючого фактора 
росту. Вчені роблять висновок, що імуномодулюючі властивості ме-
зенхімальних стовбурових клітин плаценти є ще однією перевагою 
їх застосування в медичній практиці [14].

ПІДХОДИ ДО КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПЛАЦЕНТИ 
У ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
У міжнародному реєстрі клінічних досліджень зареєстровано 

близько 150 проектів по вивченню безпечності та ефективності клі-
тинної терапії у лікуванні захворювань нервової системи – дитячого 
церебрального паралічу, інсульту, хвороби Паркінсона, Альцгеймера, 
аутизму та ін. [29]. 

При хворобі Паркінсона спостерігається прогресивна втрата 
дофамінергічних нейронів в мезенцефальній чорній речовині го-
ловного мозку. Загальноприйнятим лікуванням хвороби Паркін-
сона є застосування L-дигідроксифенілаланіну, проте останній ха-
рактеризується численними побічними діями. Як альтернативу 
L-дигідроксифенілаланіну показано ефективність застосування фе-
тальної мезенцефальної тканини, проте походження даного біологіч-
ного матеріалу обумовлює пошуки більш етичного клітинного транс-
плантату з такою ж високою здатністю до самовідновлення та дифе-
ренціації [22].

На моделі хвороби Паркінсона у щурів досліджено ефективність 
трансплантації в corpus striatum нейральних клітин-попередників, 
отриманих in vitro із мезенхімальних стовбурових клітин плаценти. 
Через 2 тижні в експериментальних тварин відзначено зменшення 
ротаційної асиметрії, а через 24 тижні після трансплантації вдалося 
досягнути майже нормальних моторних функцій. Імуногістохімічно 
та методом позитронно-емісійної томографії доведено дофамінер-
гічну диференціацію трансплантованих клітин. Таким чином, автори 
роблять висновок, що плацента –  потенційне джерело стовбурових 
клітин для лікування неврологічних захворювань [22]. В іншому до-
слідженні підтверджено диференціацію стовбурових клітин плацен-
ти в клітини, що експресують маркери нейронів і продукують дофа-
мін, а також показано збереження нормального каріотипу в процесі 
культивування [19].

Стовбурові клітини плаценти, введені на 4-у годину після експе-
риментального інсульту, значно покращували функціональний стан 
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тальних тварин. Мишей-самок було поділено на 3 групи: контрольну 
і 2 дослідні групи В і С, яким внутрішньочеревинно вводили стовбу-
рові клітини, виділені з їхніх плацент в 15-місячному віці. Обом до-
слідним групам мезенхімальні стовбурові клітини плаценти вводили 
тричі з інтервалом в 10 днів, після чого групі С введення стовбурових 
клітин продовжували до кінця життя. Мишам проводили електрокар-
діографію, внутрішні органи тварин досліджували методом ультра-
сонографії та гістопатологічно, визначали активність ферментів ан-
тиоксидантного захисту (супероксиддисмутази, глутатіонпероксида-
зи, інтенсивність перекисного окиснення ліпідів за рівнем малоно-
вого альдегіду). Стовбурові клітини було виявлено у багатьох орга-
нах тварин із груп В і С. Тривалість життя мишей групи В була в 1,7 
разу вищою порівняно з контрольними тваринами, яким не проводи-
лася клітинна терапія, проте не було різниці в тривалості життя між 
групами В і С. Показано також, що застосування стовбурових клітин 
плаценти запобігало погіршенню функції серця, підвищувало антиок-
сидантний захист організму, зменшувало інтенсивність перекисного 
окиснення ліпідів [18].

щурів, достовірно зменшували площу ураження головного мозку, 
збільшували рівень експресії васкулоендотеліального фактора рос-
ту в ділянці ішемічного ураження [9].

При експериментальному енцефаломієліті, що є мишиною мо-
деллю розсіяного склерозу, досліджено ефективність внутрішньо-
мозочкової трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин пла-
центи через 5 і 10 днів після індукції захворювання. Спостережен-
ня за експериментальними тваринами протягом 1 місяця дозволило 
відзначити значне покращення стану мишей, яким проводилася клі-
тинна терапія порівняно із дією плацебо. Терапевтичний ефект вну-
трішньомозочкової трансплантації мезенхімальних стовбурових клі-
тин плаценти вчені пов’язують із зменшенням рівня прозапального 
білка TSG-6 [12]. Нейропротективну та імуномодулюючу дію мезен-
хімальних стовбурових клітин при експериментальному розсіяному 
склерозі продемонстровано й іншими авторами [6].

У роботі Li J. та співавт. (2011) показано також, що застосування 
мезенхімальних стовбурових клітин плаценти чинить виражену про-
тивікову дію та позитивно впливає на тривалість життя експеримен-

ОГЛЯДИ

ВИСНОВКИ

ДАНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ І КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВІДЧАТЬ, ЩО НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ СТВОРЕНО ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕДУ-
МОВИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПЛАЦЕНТИ В ЛІКУВАННІ НИЗКИ ЗАХВОРЮВАНЬ, А ТАКОЖ І ПРИ 
ДЕЯКИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ ВЖЕ НАПРАЦЬОВАНО ПОЗИТИВНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯМИ ПРИ КЛІНІЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПЛАЦЕНТИ Є ТЕ, ЩО ЦІЛА ТКАНИНА ПЛАЦЕНТИ МІСТИТЬ, 
КРІМ МАТЕРИНСЬКИХ КЛІТИН, КЛІТИНИ ПЛОДА [11]. ВАЖЛИВОЮ УМОВОЮ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН 
ПЛАЦЕНТИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ Є СТВОРЕННЯ КЛІТИННИХ ПРЕПАРАТІВ ЗГІДНО НОРМАТИВІВ GMP, ЯКІ Б ВІДПОВІДАЛИ ВИМОГАМ 
МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ [13].

ЛІТЕРАТУРА

1. Насадюк К. М. Клеточные технологии в репродуктологии, акушерстве и гинекологии [Текст] / К. М. Насадюк // Клеточная и органная трансплантоло-
гия. – 2013. – Т. 1, № 1. – С. 56-60.

2. Насадюк Х. М. Біохімічна характеристика та підходи до застосування екстрактів плаценти в медичній практиці [Текст] / Х. М. Насадюк // З турботою про 
жінку. – 2013. – Вип. 4, № 43. – С. 54-56.

3. Насадюк Х. М. Пуповинна кров: медико-біологічна характеристика, зберігання, клінічне застосування [Текст] / Х. М. Насадюк // Жіночий лікар. – 
2009. – Вип. 5. – С. 53-56.

4. Насадюк Х. М. Стовбурові клітини пуповинної крові в регенеративній терапії хвороб серцево-судинної системи [Текст] / Х. М. Насадюк // Жіночий 
лікар. – 2009. – Вип. 6. – С. 48 – 51.

5. Обзор докладов, представленных на Всемирном конгрессе по пуповинной крови и инновационным подходам к лечению серповидноклеточной анемии 
в Монако 24–27 октября 2013 года [Текст] // Клеточная и органная трансплантология. – 2014. – Т. 2, № 1. – C. 90-94.

6. Abumaree M. H. The Immunomodulatory and Neuroprotective Effects of Mesenchymal Stem Cells (MSCs) in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE): 
A Model of Multiple Sclerosis (MS) [Text] / M. H. Abumaree, A. l. Jumah. // Int J Mol Sci. – 2012. – Vol. 13, № 7. – Р. 9298 – 9331.

7. Barcena A. Human placenta and chorion: potential additional sources of hematopoietic stem cells for transplantation. [Text] / A. Barcena, M. O. Muench, 
M. Kapidzic, et al. // Transfusion. – 2011. – Vol. 51, № 4. – P. 94S-105S.

8. Chakraborty P. D. Human aqueous placental extract as a wound healer [Text] / P. D. Chakraborty, D. De, S. Bandyopadhyay, et al. // J. Wound Care. – 2009. – 
Vol. 18. – P. 462-467.

9. Chen J. Neuroprotective effect of human placenta-derived cell treatment of stroke in rats [Text] / J. Chen, A. Shehadah, A. Pal, et al. // Cell Transplant. – 2013. – 
Vol. 22, № 5. – P. 871. 

10. Fan Z. X. Placenta- versus bone-marrow-derived mesenchymal cells for the repair of segmental bone defects in a rabbit model [Text] / Z.X. Fan, Y. Lu, L. Deng, et 
al. // FEBS J. –2012. – Vol. 279, № 13. – P. 2455-2465.

11. Fazekasova H. Placenta derived MSCs are partially immunogenic and less immunomodulatory than bone marrow-derived MSCs [Text] / H. Fazekasova, R. Lechler, 
K. Langford, et al. // J. Tissue Eng. and Regen. Med. – 2011. – Vol. 5, № 9. – P. 684-694.

12. Fisher-Shoval Y. Transplantation of placenta-derived mesenchymal stem cells in the EAE mouse model of MS [Text] / Y. Fisher-Shoval, Y. Barhum, O. Sadan, et 
al. // J. Mol. Neurosci. – 2012. – Vol. 48, № 1. – P. 176-184.

13. Ilic N. Manufacture of clinical grade human placenta-derived multipotent mesenchymal stromal cells [Text] / N. Ilic, G. Brooke, P. Murray, et al. // Methods Mol. 
Biol. – 2011. – Vol. 698. – P. 89-106. 

14. Lee J. M. Comparison of immunomodulatory effects of placenta mesenchymal stem cells with bone marrow and adipose mesenchymal stem cells [Text] 
/ J. M. Lee, J. Jung, H. J. Lee, et al. // Int. Immunopharmacol. – Vol. 13, № 2. – P. 219-224. 

15. Lee H. J. Comparison of in vitro hepatogenic differentiation potential between various placenta-derived stem cells and other adult stem cells as an alternative 
source of functional hepatocytes [Text] / H.J. Lee, J. Jung, K.J. Cho, et al. // Differentiation. – 2012. – Vol. 84, № 3. – P. 223-231. 

16. Li F. Human placenta-derived mesenchymal stem cells with silk fibroin biomaterial in the repair of articular cartilage defects [Text] / F. Li, Y. Z. Chen, Z. N. Miao, 
et al. // Cell Reprogram. – 2012. – Vol. 14, № 4. – P. 334-341.



139 

www.transplantology.org 

Клітинна та органна трансплантологія    Том 2, № 2, листопад 2014

17. Li K. The effects of dan-shen root on cardiomyogenic differentiation of human placenta-derived mesenchymal stem cells [Text] / K. Li, S. Z. Li, Y. L. Zhang, et al. 
// Biochem. Biophys. Res. Commun. – 2011; Vol. 415, № 1. – P. 147-151.

18. Li J. Research on anti-aging effect of mouse placenta cells transplantation [Text] / J. Li, H. Zhang, G. Liu // Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. – 2010. – 
Vol. 27, № 6. – P. 1312-6.

19. Lu G. H. Human placental decidua basalis-derived mesenchymal stem cells differentiate into dopamine neuron-like cells with no response to long-term culture 
in vitro [Text] / G. H. Lu, W. S. Yong, Z. M. Xu, et al. // Neuroreport. – 2012. – Vol. 30; № 23. – P. 513-518. 

20. Malek A. Human placental stem cells: biomedical potential and clinical relevance [Text] / A. Malek, N. A. Bersinger // J. Stem Cells. – 2011. – Vol. 6, № 2. – P. 75-92.
21. Biologic filler using human fibroblasts and placenta extracts [Text] / E.J. Oh, T.K. Kim, J.H. Shin, et al. // J. Craniofac. Surg. – 2011. – Vol. 22, № 5. – P. 1557-1560.
22. Park S. Dopaminergic differentiation of neural progenitors derived from placental mesenchymal stem cells in the brains of Parkinson’s disease model rats and 

alleviation of asymmetric rotational behavior [Text] / S. Park, E. Kim, S.E. Koh // Brain Res. – 2012. – Vol. 1466. – P. 158-166.
23. The role of placental-derived adherent stromal cell (PLX-PAD) in the treatment of critical limb ischemia [Text] / W.R. Prather, A. Toren, M. Meiron, et al. // 

Cytotherapy. – 2009. – Vol.11, № 4. – P. 427-34. 
24. Sun N.Z. In vitro differentiation of osteocytes and adipocytes from human placenta-derived cells [Text] / N.Z. Sun, H. Ji  // J. Int. Med. Res. – 2012. – 

Vol. 40, № 2. – P. 761-767.
25. Treatment with recombinant placental growth factor (PlGF) enhances both angiogenesis and arterogenesis andimproves survival after myocardial infarction [Text] 

/ Y. Takeda, S. Uemura, H. Iwama, et al. // Circ. J. – 2009. – Vol. 73, № 9. – P. 1674-1682.
26. Young P.P. Cell-based therapies for cardiac disease: a cellular therapist’s perspective [Text] / P.P. Young, R. Schafer // Transfusion. – 2014. – 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cell-based+therapies+for+cardiac+disease%3A+a+cellular+therapist%27s+perspective.
27. Osteogenic differentiation of human placenta-derived mesenchymal stem cells (PMSCs) on electrospun nanofiber meshes [Text] / D. Zhang, A.Tong, L. Zhou, 

et al. // Cytotechnology. – 2012. – Vol. 64, № 6. – P. 701-710.
28. Potential of placenta-derive mesenchymal stem cells for bone tissue engineering: preliminary study of osteoblastic differentiation and immunogenicity [Text] 

/ Z.N. Zhong, S.F. Zhu, A.D. Yuan, et al. // Orthopedics. – 2012. – Vol. 35, № 9. – P. 779-788. 
29. http://clinicaltrials.gov/

Автор підтверджує відсутність можливих конфліктів інтересів.

Надійшла до редакції 08.09.2014 р.

Прийнята до друку 27.10.2014 р.
СТАТТЯ НА САЙТІ 
TRANSPLANTOLOGY.ORG



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




