
166 Клітинна та органна трансплантологія    Том 8, № 2, листопад 2020

Динаміка морфологічних змін  
в культурі нейральних клітин  
з моделлю нейротравми in vitro  
за впливу кондиційованих 
середовищ нейрогенних клітин 
фетального мозку щура

УДК 591.881:591.481.1:616-001:591.3:616-092.9
doi: 10.22494/cot.v8i2.114

Педаченко Є. Г., Любич Л. Д., Стайно Л. П., Єгорова Д. М.

e-mail: lyubichld@gmail.com

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», Київ, Україна

РЕЗЮМЕ

Потенційною стратегією відновлення і регенерації ушкоджень головного мозку внаслідок черепно-мозкової травми вважається  
трансплантація нейрогенних стовбурових та/або прогеніторних клітин (НСК/НПК). До ключових чинників регенеративної дії НСК/НПК 
(bystander-ефектів) відносять продуковані ними в позаклітинне середовище сигнальні молекули – секретом.

МЕТА РОБОТИ – встановити вплив кондиційованих середовищ нейрогенних клітин фетального мозку (НКФМ) щура на моделі нейро-
травми в культурі нейральних клітин in vitro.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. На культурі нейральних клітин з фетального мозку (НКФМ) плодів щурів (Е14-16) моделювали нейротравму  
in vitro шляхом транссекції моношару та додавали кондиційоване середовище, отримане з 24-год культур НКФМ. Оцінювали фенотип 
клітин за морфологічними ознаками та шляхом імуноцитохімічного забарвлення на Nestin і GFAP. Порівнювали щільність і довжину 
відростків, міграційну здатність, щільність моношару у зоні транссекції, швидкість зарощення зони транссекції. Морфометричне до-
слідження включало аналіз ширини зони транссекції, кількості мігруючих клітин, дистанції їх міграції та мітотичної активності в не-
ушкодженій ділянці культури.

РЕЗУЛЬТАТИ. За умов стандартного складу поживного середовища (ДМЕМ з 20 % фетальної телячої сироватки, 8 мг/мл глюко-
зи) на відтвореній моделі нейротравми in vitro в зоні транссекції виявили ознаки ендогенного регенеративного процесу вже після  
24-48 год культивування (проростання відростків клітин з моношару, міграція одиночних недиференційованих або малодиференційо-
ваних клітин на невелику відстань) та його зменшення у наступні 72-96 год спостереження (дегенерація виселених у зону транссекції 
клітин і відростків). При однократному додаванні після транссекції кондиційованих середовищ від 24-год культур НКФМ щура (кон-
центрація білка 0,1 мг/мл) спостерігали стимуляцію регенеративних процесів у динаміці спостереження до 7-ї доби включно: міграція 
з моношару відростків клітин одночасно з недиференційованими або малодиференційованими клітинами (через 24 год), формування 
кластерів клітин та їх диференціювання (через 48 год), моношарові розрощення диференційованих клітин, часткове або повне за-
рощення терміналей зони транссекції (протягом 72-168 год культивування). Морфологічні ознаки дегенеративних явищ виселених  
у зону транссекції клітин з’являлись лише на 8-у добу культивування. Кондиційовані середовища не впливали на якісний і кількісний 
клітинний склад зони росту культури в неушкодженій ділянці, при цьому зберігався середній рівень мітотичної активності клітин.

ВИСНОВКИ. Кондиційоване середовище від 24-год культур НКФМ щура здатне стимулювати репаративні процеси на моделі нейро-
травми в культурі нейральних клітин in vitro протягом не менше 7 діб при однократному додаванні, не впливаючи на клітинний склад  
та мітотичну активність неушкодженої ділянки культури.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: культура нейральних клітин, транссекція, нейрогенні клітини фетального мозку, кондиційоване середовище
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Черепно-мозкова травма (ЧМТ) – пошкодження головного мозку 
за впливу зовнішньої механічної сили внаслідок сильного забою –  
є глобальною медичною і соціально-економічною проблемою [1]. 
ЧМТ призводить до первинних зворотних або незворотних ушкоджень 
головного мозку, що викликають вторинні реакції на ультраструктур-
ному, клітинному, тканинному, органному рівнях, які впливають на 
весь організм. Важкість клінічних проявів і наслідків ЧМТ визначаєть-
ся супутніми морфологічними змінами речовини головного мозку: 
поява вогнищ деструкції нервової тканини, її набряк та дифузне роз-
рихлення, гіперемія судин кори і підкіркової білої речовини, крово-
виливи, деструктивно-дистрофічні зміни нейронів та астроцитів, на-
бряк мієлінових волокон [2]. Загальноприйняті схеми лікування ЧМТ 
не дають можливості повністю забезпечити функціональну і струк-
турну регенерацію головного мозку, а розроблені на тваринних мо-
делях ЧМТ in vivo технології поки що не виявили достовірного ефекту  
в клінічних дослідженнях [3].

Потенційною стратегією відновлення і регенерації пошкоджено-
го мозку вважається трансплантація нейрогенних стовбурових та/
або прогеніторних клітин (НСК/НПК) [4-6], що розміщуються у не-
йрогенних зонах мозку дорослих ссавців і здатні залучатися до ре-
генеративних та репараційних процесів у відповідь на ушкодження 
ЦНС. На тваринних моделях ЧМТ трансплантовані ало- і ксеногенні 
фетальні НСК/НПК здатні до виживання, міграції та диференціації  
у нейрони і астроцити, а також трансплантація НСК/НПК може сприя-
ти відновленню рухових і когнітивних функцій [7-9]. Останнім часом 
парадигма регенеративного впливу НСК/НПК змістилася від концепції 
«клітинного заміщення» (ремоделювання) до концепції «функціо-
нальної або терапевтичної пластичності» (модуляція мікросередови-
ща), яка грунтується на широкому спектрі регуляторних паракринних 
впливів цих клітин – так званих bystander-ефектів, що забезпечують 
нейропротекцію, модуляцію запалення та імунної відповіді, сприяють 
відновленню ушкодженої нервової тканини [10-13]. У зв’язку з цим 
велику увагу викликають дослідження факторів, що продукуються 
НСК/НПК і тим самим збагачують середовище під час культивуван-
ня у вигляді вивільнених молекул або у складі екстрацелюлярних 
мембранних везикул – нейротрофічні, фактори росту, морфогени, 
імуномодуляторні цитокіни (NGF, BDNF, NT-3, GDNF, TGF-β1, TGF-β2, 
VEGF, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17, IFN-γ TNF-α), хемокіни 
(CXCL12), простагландини (PGE2), мікроРНК та ін. [10-19]. Зазначені 
секретовані фактори, або секретом НСК/НПК [11, 20], є чинниками 
bystander-ефектів, здатні регулювати широкий спектр процесів на 
клітинному, тканинному, органному і системному рівнях та вважа-
ються ключовою їх складовою [12, 21-23]. З огляду на лімітованість 
клінічного застосування клітинної терапії у лікуванні ЧМТ на даному 
етапі, видається перспективним дослідження ефективності регене-
ративного впливу кондиційованих середовищ НСК/НПК – джерела їх 
секретому, як можливої альтернативи безпосередньої трансплантації 
клітин.

Розробка нових методів лікування пошкоджень ЦНС потребує 
обов’язкової попередньої апробації їх ефективності в експериментах 
in vitro та in vivo. Клітинні моделі in vitro на 90 % наближені до про-
цесів у природних умовах in vivo [24], тому актуальним завданням  
є пошук та створення оптимальної моделі травми головного мозку 
для дослідження власного відновного потенціалу за рахунок ендо-
генних репараційних механізмів та оцінки можливих терапевтичних 
впливів при трансплантації екзогенних клітин з регенеративним по-
тенціалом. Така модель має бути стійкою та відтворюваною з можли-
вістю адаптації під завдання конкретного експерименту.

Для моделювання деструктивних процесів в нервовій тканині при 
ЧМТ використовують механічне статичне (транссекція, стискування, 
розтягування, баротравма) або динамічне (прискорення/гальмуван-
ня) пошкодження, гідродинамічний вплив, хімічне ушкодження; за-
стосовують різні способи культивування нейральних клітин («мозок-
на-чипі», іморталізовані клітинні лінії, первинні та органотипові 
культури, дво- (2D) і тривимірні (3D) системи) [25]. Для імітації умов 

навантаження, що відповідають клінічній ЧМТ, та для мікроскопіч-
ного дослідження клітинних реакцій в режимі реального часу наяв-
ні такі моделі in vitro: травма «розтягуванням» в 2D-культурах [26, 
27]; проста деформація зсуву та травмування падаючою краплею 
3D-матриксів, що містять клітини [28, 29]; розтягування і позбавлен-
ня кисню та глюкози мікросудинних ендотеліальних клітин гематоен-
цефалічного бар’єру [30-32]; моделі вибухової ЧМТ [33].

Більшість травм головного мозку супроводжується локальними 
розривами тканини, які важко дослідити в динаміці in vivo. Для адек-
ватного відтворення моделі розриву тканини in vitro застосовують ме-
ханічне пересічення (транссекція) на органотипових зрізах головного 
мозку [34] або модель «травми-подряпини» (scratch injury model) на 
культурі нейральних клітин кори фетального головного мозку мишей 
[35, 36]. При розрізі зони росту клітини піддаються впливу як здав-
лення, так і пошкодження від перерізання їх відростків, при цьому по-
рушуються вже встановлені міжклітинні контакти. Регенерація трав-
мованої тканини відбувається за рахунок міграції клітин, а також їх 
інтенсивної проліферації. Простота моделі транссекції або подряпи-
ни не відображає повною мірою складність процесів в ушкодженому 
мозку, проте її важливою перевагою є висока відтворюваність і чіткі 
краї пошкодження, що дозволяє порівняти вплив на клітини, що без-
посередньо прилягають до ділянки ушкодження, а також на клітини 
неушкодженої ділянки [35, 36]. Нами для дослідження обрано екс-
периментальну модель нейротравми шляхом механічної транссекції, 
відтворену на стандартизованій культурі нейральних клітин з тканини 
головного мозку щурів 14-16-ї доби гестації (Е14-16).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – встановити вплив кондиційованих сере-
довищ нейрогенних клітин фетального мозку (НКФМ) щура на моделі 
нейротравми в культурі нейральних клітин in vitro.

В роботі використані аутбредні статевозрілі самки щурів віком  
3 міс. з масою тіла  220 ± 10 г (n = 9). Тварин утримували у стан-
дартних умовах акредитованого віварію ДУ «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова». Усі роботи з експериментальними твари-
нами проводили з дотриманням законодавчих норм та вимог Закону 
України № 3447 IV «Про захист тварин від жорстокого поводження», 
«Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використо-
вуються для дослідних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), 
з урахуванням принципів біоетики та норм біологічної безпеки. Зне-
болення проводили під ефірним наркозом, евтаназію – його передо-
зуванням.

Виділення НКФМ та отримання їх кондиційованого середовища. 
Вагітних самок щура на 14-16 добу після спарювання наркотизували 
ефіром. Операційне поле обробляли 96 % етанолом. Стерильними 
ножицями розкривали черевну порожнину, виймали обидва роги 
матки з плодами на стерильну серветку, розсікали стінку та дістава-
ли плоди (n = 89). В стерильних умовах вилучали тканину головно-
го мозку плодів, промивали у безсироватковому середовищі DМЕМ 
(Sigma, Німеччина), звільняли від судин та оболонок, переносили  
у свіже живильне середовище і механічно дисоціювали багатократ-
ним піпетуванням. Отримані клітинні суспензії осаджували центри-
фугуванням протягом 5 хв при 1500 об/хв, до осаду клітин додавали 
свіже середовище DMEM та ресуспендували. Кількість та життєздат-
ність отриманих клітин визначали шляхом підрахунку в камері Горя-
єва після забарвлення 0,2 % водним розчином трипанового синього 
(Merck, Німеччина). Об’єм отриманої клітинної суспензії в концентра-
ції 6,0 • 106 клітин доводили до 6 мл додаванням безсироваткового 
середовища ДМЕМ з 0,1 мг/мл конканаваліну А (Serva, Німеччина), 
інкубували 2 год в СО2-інкубаторі (Nuve, Туреччина) в стандартних 
умовах (95 % вологості, 5 % СО2, 37 0С). Далі клітини осаджували 
центрифугуванням 5 хв при 1500 об/хв, ресуспендувати осаджені 
клітини в безсироватковому середовищі ДМЕМ та висівали на дно 
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пластикових чашок Петрі діаметром 35 мм (SPL, Корея) у кількості  
2 • 106 клітин на чашку. Культури утримували в СО2-інкубаторі в стан-
дартних умовах. 

Після 24-год інкубування культур збирали кондиційовані сере-
довища НКФМ піпеткою Пастера, визначали концентрацію білка за 
Лоурі, аліквотизували та зберігали при -20 0С. Культури фіксували 
в 10 % розчині нейтрального формаліну (Bio-Optica, Італія) та за-
барвлювали на білок проміжних філаментів типу IV nestin, як маркер 
НСК/НПК, за допомогою кролячих anti-nestin антитіл (Sigma-Aldrich, 
США) у розведенні 1:100. Візуалізацію імуноцитохімічної реакції про-
водили за допомогою набору «Immunoperoxidase Secondary Detection 
System» (Millipore, США). Кількість Nestin-позитивних клітин у куль-
турах НКФМ  за даними підрахунку у 10 довільно вибраних полях 
зору забарвлених препаратів становила 49,2 ± 10,6 %.

Отримання культури нейральних клітин щура (Е14-16). Джерелом 
матеріалу для отримання культур нервової тканини була кора голов-
ного мозку та зона гіпокампа плодів щура. З головного мозку плодів 
мікроножицями знімали м’які оболонки, виділяли кору та гіпокамп, 
подрібнювали мікроножицями на фрагменти 1-2 мм3 в розчині CMF 
(BioWest, Франція), після чого багаторазовим піпетуванням піпет-
ками Пастера дисоціювали тканину. Отримані клітини осаджували 
центрифугуванням протягом 5 хв при 1000 об/хв. Осад клітин ре-
суспендували в середовищі ДМЕМ (Sigma, Німеччина) з додаванням  
20 % фетальної телячої сироватки (BioWest, Франція), 8 мг/мл глю-
кози, 100 од/мл пеніциліну, 100 мкг/мл стрептоміцину (все – Sigma-
Aldrich, США). Кількість та життєздатність отриманих клітин визна-
чали шляхом підрахунку в камері Горяєва після забарвлення 0,2 % 
водним розчином трипанового синього (Merck, ФРН). Клітини висі-
вали у кількості 2 • 106 на покривні скельця, поміщені у чашки Петрі 
діаметром 35 мм (SPL, Корея), які були попередньо покриті розчи-
ном поліетиленіміну (Sigma, Німеччина) для адгезії клітин. Культури 
утримували в СО2-інкубаторі (Nuve, Туреччина) в стандартних умовах  
(95 % вологості, 5 % СО2, 37 0С). Прижиттєве спостереження та мі-
крофотореєстрацію проводили впродовж експерименту за допомо-
гою інвертованого мікроскопа TS100 (Nikon, Японія).

Відтворення моделі нейротравми in vitro. Після досягнення ефек-
тивного росту культури, коли вона набувала вигляд моношару або 
щільної мережі (5-7-а доба культивування), проводили транссекцію 
шляхом пересічення зони росту клітин металевим лезом. Клітини, які 
внаслідок пересічення відкріплялися з поверхні, видаляли однократ-
ним промиванням чашок Петрі живильним середовищем. В результа-
ті утворювалася зона пошкодження моношару (ділянка транссекції) 
шириною в середньому ~450 μм.

Дослідження впливу кондиційованих середовищ НКФМ на моде-
лі нейротравми in vitro. В дослідні культури з моделлю нейротравми 
одразу після пересічення однократно додавали кондиційовані сере-
довища НКФМ. Ефективна доза 0,1 мг/мл за концентрацією білка 
була підібрана у попередніх експериментах. В контрольні культури 
після транссекції зони росту додавали живильне середовище ДМЕМ 
з 20 % фетальної телячої сироватки та 8 мг/мл глюкози загальним 
об’ємом 2 мл (стандартні умови культивування). Відповідно, форму-
вали дослідні групи:

1) нейротравма in vitro (контроль) – культура нейральних клітин 
щура (Е14-16) з відтвореною механічною моделлю нейротравми за 
стандартних умов культивування (n = 30); 

2) нейротравма in vitro + кондиційовані середовища НКФМ – 
культура нейральних клітин щура (Е14-16) з відтвореною механіч-
ною моделлю нейротравми за умов однократного додавання одразу 
після транссекції кондиційованих середовищ НКФМ в концентрації  
0,1 мг/мл (n = 30).

Культури утримувались в СО2-інкубаторі (Nuve, Туреччина)  
в стандартних умовах (95 % вологості, 5 % СО2, 37 0С). Прижиттєве 
спостереження за динамікою росту культур проводили за допомогою 
інвертованого мікроскопа ТS100 (Nikon, Японія). Після закінчення 
експерименту (13-15-а доба культивування, 8-а доба після транс-

секції) культури фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну 
(Bio-Optica, Італія) та забарвлювали гематоксилін-еозином за Караччі 
і тіоніном за Нісслем. Також проводили імуноцитохімічне забарвлен-
ня на nestin (як маркер НСК/НПК, постмітотичних нейронів і ранніх 
нейробластів) та GFAP (маркер глії і астроцитів). Для цього вико-
ристано кролячі поліклональні антитіла anti-nestin (Sigma-Aldrich, 
США) в титрі 1:100 та anti-GFAP (Millipore, США) в титрі 1:1000. Візу-
алізацію імуноцитохімічної реакції проводили за допомогою набору 
“Immunoperoxidase secondary Detection System” (Millipore, США).

Мікроскопічні та морфометричні дослідження. Мікроскопічне 
дослідження та фотореєстрацію цитологічних препаратів культур 
здійснювали на світлооптичному фотомікроскопі Eclipse E200 (Nikon,  
Японія). Кількісні дослідження контрольних та дослідних культур 
проводили в 10 репрезентативних полях зору зі стандартною вимі-
рювальною шкалою об’єкт-мікрометра. Цифрові зображення аналі-
зували за допомогою програмного забезпечення ImageView. У препа-
ратах культур визначали цитологічні зміни, а саме: загальну кількість 
клітин, мітотичну активність та морфометричні показники.

Клітинний склад зони росту культур оцінювали за фенотиповими 
особливостями клітин (форма цитоплазматичних тіл клітин; наяв-
ність, вираженість та щільність відростків; наявність ознак диферен-
ціювання за морфологічними характеристиками та експресією мар-
керних протеїнів) та їх здатністю утворювати просторові гістотипові 
структури. В усіх культурах оцінювали міграційну здатність клітин, 
аналізуючи зарощення зони транссекції. За допомогою інвертова-
ного мікроскопа щоденно оцінювали, як відбувалася міграція клітин  
в складі багатоклітинних кластерів, пластів чи на рівні окремої кліти-
ни, а також щільність виселених клітин, швидкість зарощення зони 
транссекції за впливу дослідних умов.

Морфометричний аналіз проводили за допомогою обробки циф-
рових зображень культур в 10 довільно вибраних полях зору для 
кожного зразка при однаковому збільшенні х800, визначаючи на 
тестовій площі 0,04 мм2 ширину зони транссекції (траншеї), кількість 
виселених клітин, дистанцію їх міграції.

Статистичні методи досліджень. Статистичний аналіз отриманих 
в результаті дослідження даних проводили з використанням пакету 
статистичних програм «Statistica 8.0» (StatSoft, Inc., США). Засто-
совували непараметричні методи варіаційної статистики: ранговий 
дискримінантний аналіз ANOVA Краскела-Уолліса для множинного 
порівняння кількох незалежних груп, U-критерій Манна-Уітні для по-
парного порівняння незалежних груп, тест Вілкоксона для попарного 
порівняння залежних груп в динаміці спостереження. Нормальність 
розподілу даних визначали за критерієм Шапіро-Уілка. Дані пред-
ставлено у вигляді M ± m, де M – середнє значення; m – стандарт-
не відхилення від середнього значення; а також у вигляді Мe (25 %;  
75 %), де Мe – медіана, (25 %; 75 %) – інтерквартильний інтервал 
між 25-м і 75-м процентилями. Статистично значущими вважали від-
мінності при p < 0,05, статистично високозначущими – при p < 0,01.

Прижиттєве спостереження культур нейральних клітин щура 
(Е14-16) засвідчило через 24 год культивування наявність переважно 
клітин округлої форми без відростків, а також поодиноких краплепо-
дібних клітин з одним коротким відростком (рис. 1а). На 2-3-ю добу 
культивування спостерігали міграцію клітин з формуванням мікро-
агрегатів, що були оточені поодинокими або розташованими пучками 
тонкими відростками, які з’єднувались між собою. По поверхні цих 
структур активно мігрували клітини крапле- та грушовидної форми 
(рис. 1b), які з часом набували численних відростків. На 3-5-у добу 
культивування в зоні росту культур переважали моношарові розро-
щення малодиференційованих гліоцитів, на поверхні яких персис-
тували острівці нейробластів з оптично щільним тілом уніполярної, 
пірамідної та грушеподібної форми, зі світлими ядрами з великим 
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ядерцем. Тіла клітин були вузькі, з характерним розгалуженням від-
ростків (рис. 1c). Водночас виявляли моношарові комплекси меду-
лобластів характерного фенотипу (рис. 1d). Надалі (5-7-а доба) роз-
рощення гліальних клітин становили фідерний шар для нейроцитів 
мультиполярної форми з видовженими відростками (рис. 1e). Імуно-
цитохімічне забарвлення засвідчило переважання в культурах Nestin+ 
та GFAP+ клітин (рис. 1f-g). 

Морфологічні характеристики отриманих нами культур нейраль-
них клітин щура (Е14-16) загалом подібні до отриманих Lööv C. та 
ін. (2012, 2013) культур з кори головного мозку мишей Е14, що після 
культивування у вигляді нейросфер і подальшого висівання на по-
кривні скельця упродовж 8 діб диференціювались в основні клітинні 
типи нервової тканини, у т.ч. нейрони і астроцити [35, 36]. З отрима-
ними нами даними співвідноситься також спостереження щодо на-
явності в культурах нейрогенних клітин мишей Е14 незрілих форм 
астроцитів з наявністю внутрішньоцитоплазматичних філаментів, що 
містять Nestin та GFAP [35, 36].

ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН В КУЛЬТУРІ НЕЙРАЛЬНИХ 
КЛІТИН З ВІДТВОРЕНОЮ МЕХАНІЧНОЮ МОДЕЛЛЮ  
НЕЙРОТРАВМИ ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ
Нейротравма in vitro (контроль). Після утворення щільного моно-

шару нейральних клітин (рис. 2а) на 5-7-у добу культивування зону 
росту перерізали, отримуючи ділянку транссекції з рівними краями 

(рис. 2b). Через 24 год після транссекції в контрольних культурах 
спостерігали виселення багаточисельних довгих гіллястих відростків 
клітин з країв зони росту по всій довжині перерізу (рис. 2с). При цьо-
му тіла клітин, переважно, не залишали моношар зони росту і в зону 
транссекції не мігрували. За цей період не спостерігали істотної зміни 
ширини зони транссекції.

Через 48 год після нанесення травми в зону транссекції мігрува-
ли поодинокі клітини, які мали цитоплазматичні тіла округлої або кра-
плевидної форми з чітким ядром та довгими відростками. Водночас 
спостерігали багаточисельні виселені відростки, які розгалужувалися  
з формуванням вуалеподібної сітки (рис. 2d). Направленість відростків, 
в основному, була перпендикулярною до моношару, спрямована на-
зустріч відросткам з їншого краю транссекції. В більшості випадків зону 
транссекції повністю не заселяли клітини та їх відростки; лише в одно-
му випадку відзначили локальне заповнення відростками всієї ширини 
зони розсічення, але були і ділянки, які зовсім не містили відростків.

Через 72 год після транссекції у зоні травми спостерігали окремі 
ділянки спустошення, редукцію більшої частини виселених відростків, 
а також дегенеровані клітини з редукованими відростками (рис. 2e). 
Через 96 год після транссекції у зоні травми спостерігали зростання 
деструктивних змін виселених клітин (рис. 2f), мітотично активних 
клітин у зоні транссекції не було виявлено. Деструктивні явища в зоні 
транссекції посилювались до 7-ї доби. Водночас в неушкоджених ді-
лянках, поза зоною травми, клітини культури продовжували свій ріст. 

Рис. 1. Мікрофотографії цитопрепаратів культури нейрогенних клітин з головного мозку щура  
(Е14-16). Світлова мікроскопія, шкала – 20 мкм.
а – 24 год культивування, незабарвлена культура. Загальний вигляд зони росту.
b – 3-а доба культивування, незабарвлена культура. Міграція клітин крапле- та грушовидної  
форми (позначено стрілками білого кольору).
c – 3-а доба культивування, забарвлення гематоксиліном Карачі. Розрощення епітеліоподібних 
гліоцитів (позначено стрілками білого кольору); клітина у стані мітотичного поділу (стрілка  
червоного кольору).
d – 3-а доба культивування, забарвлення гематоксиліном Карачі. Моношарові комплекси 
медулобластів (позначено стрілками білого кольору).
e – 5-а доба культивування, забарвлення гематоксиліном Карачі. Нейроцити (стрілки чорного 
кольору) на шарі гліоцитів (стрілки білого кольору).
f – 7-а доба культивування, клітини з Nestin+ філаментами в цитоплазмі (коричневий колір); 
імуноцитохімічне забарвлення, дозабарвлення гематоксиліном.
g – 7-а доба культивування, клітини з GFAP+ філаментами в цитоплазмі (коричневий колір); 
імуноцитохімічне забарвлення, дозабарвлення гематоксиліном.
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ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

В зоні росту спостерігали збереження щільноклітинної структури,  
в якій були наявні клітини нейроно- та гліобластичного ряду на різних 
стадіях диференціювання за маркерами nestin+ та GFAP+ (рис. 2g, h),  
в т.ч. 1-2 клітини на поле зору в стані мітотичного поділу (рис. 2i).

Отже, після транссекції зони росту в контрольних культурах ней-
ральних клітин головного мозку щура (Е14-16) в зону травми виселя-
лися здебільшого відростки клітин, тіла яких залишалися в моноша-
рі, а також поодинокі недиференційовані або малодиференційовані 
клітини, які мігрували на незначну відстань. Повного зарощення зони 
транссекції з формуванням нейрогліальної сітки упродовж терміну 

дослідження (7 діб) не спостерігали. Ймовірно, наявність щільного 
контакту між клітинами в моношарі зони росту ускладнює міграцію 
клітин у вільний простір, або ширина пошкодження занадто велика, 
що унеможливлює контакти відростків клітин. Водночас, зона росту 
в неушкодженій ділянці мала щільноклітинну структуру або набувала 
вигляду характерної нейро-гліальної сітки, клітини зберігали здат-
ність до мітотичного поділу.

Наші спостереження значною мірою відповідають даним Lööv 
C. та ін. (2012, 2013), отриманим при пересіченні клітинного шару 
культур з кори головного мозку мишей Е14. Автори за допомогою 

Рис. 2. Мікрофотографії цитопрепаратів культури нейрогенних клітин з головного мозку щура (Е14-16). Модель нейротравми in vitro, контроль. 
Світлова мікроскопія.
а – зона росту культури нейральних клітин щура (Е14-16), 6-а доба культивування (загальний вигляд); незабарвлена культура.
b – ділянка транссекції (краї позначено пунктирною лінією) одразу після перерізу зони росту культури, 6-а доба культивування; незабарвлена 
культура.
c – виселення відростків клітин (чорні стрілки) та одиночних клітин (білі стрілки) з країв ділянки транссекції, 24 год після перерізу зони росту 
культури, 7-а доба культивування; незабарвлена культура.
d – виселення клітин (білі стрілки) у зону транссекції і формування мережі відростків (чорні стрілки), 48 год після перерізу зони росту культури, 
8-а доба культивування; незабарвлена культура.
e, f – редукція відростків (чорні стрілки) і дегенерація клітин (білі стрілки) у зоні транссекції, 72 (е) та 96 (f) год після перерізу зони росту  
культури, 9-а (е) та 10-а (f) доба культивування; незабарвлена культура.
g – неушкоджена ділянка зони росту культури, клітини з Nestin+ філаментами в цитоплазмі (коричневий колір), 96 год після перерізу зони росту, 
10-а доба культивування; імуноцитохімічне забарвлення, дозабарвлення гематоксиліном.
h – неушкоджена ділянка зони росту культури, клітини з GFAP+ філаментами в цитоплазмі (коричневий колір); 96 год після перерізу зони росту, 
10-а доба культивування; імуноцитохімічне забарвлення, дозабарвлення гематоксиліном.
i – неушкоджена ділянка зони росту культури, клітина в стані мітотичного поділу (червона стрілка); 48 год після перерізу зони росту, 8-а доба 
культивування; забарвлення гематоксиліном Карачі.
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уповільненої зйомки показали, що упродовж 24 год після розсічен-
ня зони росту астроцити і нейрони витягували відростки і рухались  
у напрямках до і вздовж пошкодження, не вростаючи у зону розриву 
і не зарощуючи її [35, 36]. Якщо розріз не зачіпав безпосередньо ядра 
клітин або близькі до них ділянки цитоплазматичного тіла, клітини 
не гинули. Нейрити, які регенерували, росли уздовж пошкодження. 
Нейрони, які ідентифікували за кругло-овальними клітинними тілами 
та виразними аксонами, мігрували у напрямках до і вздовж розрізу 
та активно проліферували. Більшість клітин у культурі експресували 
nestin і не були повністю дозрілими. Подібно до нейронів, астроци-
ти регенерували відростки швидко після травми, але не мігрували 
у відповідь на пошкодження і дуже рідко перетинали лінію розрізу, 
спрямовуючи відростки переважно уздовж неї [35, 36]. 

Цікаво, що на відміну від культур із розсіченою зоною росту,  
в неушкоджених культурах міграція нейронів не мала визначеного 
напрямку, що, на думку авторів, свідчить про індукцію міграції вна-
слідок екстрацелюлярних розчинних сигналів після розрізу. Важливо 
також відзначити, що астроцити кори головного мозку мишей Е14, 
маючи фенотип зрілої клітини, експресували Nestin [35]. Автори про-
понують розрізняти клітини за їх характерною формою і поведінкою  
в культурі: астроцити щільно прикріплялись до культуральної по-
верхні, тоді як нейрони мігрували на великі дистанції по поверхні клі-
тинного шару астроцитів, що відповідає нашим даним (рис. 1е). Але 
в нашому дослідженні культури нейральних клітин щура (Е14-16), що 
тривало 7 діб після розсічення зони росту, клітини упродовж пер-
ших 24-48 год спрямовували свої відростки не тільки уздовж країв 
розсічення зони росту культури, але й перпендикулярно до неї, спря-
мовуючи їх до протилежного краю зони розсічення, а також клітини 
мігрували і виселялись у зону транссекції.

Нейротравма in vitro + кондиційовані середовища НКФМ. У до-
слідні культури нейральних клітин щура одразу після пересічення 
зони росту на 5-7-у добу культивування однократно додавали кон-
диційовані середовища алогенних НКФМ у дозі 0,1 мг/мл за вмістом 
білка. Через 24 год після транссекції і додавання кондиційованих се-
редовищ НКФМ спостерігали розшаровування країв розсіченої зони 
росту та активне виселення відростків клітин з неї по всій довжи-
ні зони транссекції одночасно в двох напрямках: перпендикулярно 
до моношару, до протилежного боку ділянки розсічення, і вздовж 
моношару. Одночасно з виселенням відростків відбувалася міграція  
з моношару недиференційованих клітин (рис. 3а).

Через 48 год після транссекції і додавання кондиційованих сере-
довищ НКФМ спостерігали проростання відростків клітин на значну 
відстань від країв травмованої зони росту і заселення великої пло-
щі вільного простору в зоні транссекції (рис. 3b). Водночас вияви-
ли активну міграцію малодиференційованих клітин, як окремих, так  
і сумісно, з утворенням кластерів (рис. 3c). Серед виселених клітин 
спостерігали GFAP+ клітини гліального фенотипу з кількома від-
ростками (рис. 3d).

Через 72 год після транссекції і додавання кондиційованих сере-
довищ НКФМ у ділянці пошкодження спостерігали процес «зшиван-
ня» країв зони транссекції за допомогою тонких ланцюжків, звитих  
з відрощатих клітин (рис. 3е, f), та ділянки зсуву цілих пластів, з яких 
відбувалися масові виселення GFAP+ диференційованих клітин глі-
альноподібного фенотипу (рис. 3g).

Через 96 год після транссекції і додавання кондиційованих сере-
довищ НКФМ спостерігали подальше розшарування країв моношару  
з виселенням цілих пластів клітин з відростками (рис. 3h), у тому числі 
GFAP+ гліального фенотипу (рис. 3i). В окремих ділянках спостерігали 
повне зарощення зони транссекції, а в кількох випадках – моношаро-
ве зарощення обох її терміналей (рис. 3j, k). Зазначені процеси зберіга-
лись на 7-8-у добу спостереження (рис. 3l, m, n, o). Морфологічні озна-
ки дегенеративних явищ деяких виселених у зону транссекції клітин 
з’являлись лише на 8-у добу культивування (рис. 3р).

Водночас, поза зоною травми додавання кондиційованих сере-
довищ НКФМ суттєвим чином не впливало на подальший ріст куль-

тури нейральних клітин головного мозку щура (Е14-16): моношарова 
структура зони росту та її щільний клітинний склад не відрізнялись 
від контрольних культур; клітини на різних стадіях мітозу – 1-2 в полі 
зору (рис. 3r).

Отже, після транссекції і додавання кондиційованих середовищ 
НКФМ, на відміну від стандартних дослідних умов, у зоні транссекції 
спостерігали активну міграцію з моношару відростків клітин одночас-
но з недиференційованими або малодиференційованими клітинами,  
а також міграцію кластерів клітин. За впливу кондиційованих сере- 
довищ НКФМ диференційовані клітини в зоні транссекції виявили уже 
через 48 год спостереження, на відміну від контрольних культур, де 
їх взагалі не виявили. На відміну від стандартних дослідних умов, за 
впливу кондиційованих середовищ НКФМ спостерігали моношарові 
розрощення диференційованих клітин одразу з країв травмованого 
моношару, а також, в кількох випадках, відбувалось повне зарощення 
терміналей «рани» моношару. Але, переважно, зарощення зони транс-
секції спостерігали локально: по всій довжині зони розрізу ділянки 
повного зарощення чергувались з ділянками без ознак міграції клітин.

Таким чином, дослідження динаміки морфологічних змін в куль-
турі нейральних клітин головного мозку щурів (Е14-16) з відтворе-
ною механічною моделлю нейротравми in vitro шляхом транссекції 
зони росту показало, що упродовж 24-48 год культивування за умов 
стандартного складу поживного середовища в зону травми пророс-
тають відростки клітин, тіла яких залишаються в моношарі, а також 
виселяються поодинокі недиференційовані або малодиференційова-
ні клітини, які мігрують на незначну відстань. У наступні 72-96 год 
спостереження виселені у зону транссекції клітини і відростки деге-
нерують. Зарощення зони транссекції з формуванням нейрогліальної 
сітки упродовж терміну спостереження (96 год) не відбувається.

За впливу кондиційованих середовищ від 24-год культур НКФМ 
щура (Е14-16) у динаміці спостереження (24-96 год), на відміну від 
стандартних дослідних умов, у зоні транссекції відбувається активна 
міграція з моношару відростків клітин одночасно з недиференційо-
ваними або малодиференційованими клітинами, кластерів клітин 
та їх диференціювання (48 год спостереження), моношарові розро-
щення диференційованих клітин, зарощення окремих ділянок зони 
транссекції по всій її довжині, а в кількох випадках – повне зарощен-
ня терміналей зони транссекції. Отже, кондиційовані середовища від 
24-год культур НКФМ щура (Е14-16), що містять біологічно активні 
сигнальні медіатори у вільному розчинному стані та у складі екстра-
целюлярних везикул (секретом НКФМ), стимулюють процеси ендо-
генної регенерації в зоні ушкодження культури нейральних клітин, 
зокрема міграцію клітин, проростання відростків, моношарові роз-
рощення та диференціацію клітин, і як результат – зарощення діля-
нок зони транссекції. Водночас кондиційовані середовища від 24-год 
культур НКФМ щура (Е14-16) не впливають на зону росту культури 
нейральних клітин головного мозку щурів (Е14-16) в неушкодженій 
ділянці: клітинний склад та розміри зони росту не змінюються, збері-
гається здатність клітин до мітотичного поділу.

МОРФОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН  
В КУЛЬТУРІ НЕЙРАЛЬНИХ КЛІТИН З ВІДТВОРЕНОЮ МЕХАНІЧНОЮ 
МОДЕЛЛЮ НЕЙРОТРАВМИ ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ
У контрольних культурах з відтвореною нейротравмою упро-

довж перших 3-х діб культивування кількість виселених клітин у зону 
транссекції суттєво не змінювалась, надалі зменшуючись з 4-ї по 7-у 
добу (табл. 1). Дистанція, на яку вони мігрували із зони росту, зна-
чуще зростала від 24 до 48 год культивування (в 1,7 рази), надалі 
зменшуючись з 3-ї по 7-у добу (в 1,5 рази).

За умов додавання кондиційованих середовищ НКФМ спо-
стерігали збільшення кількості виселених клітин у зону транссекції  
у період  з 1-ї до 7-ї доби культивування: удвічі через 72 год, майже 
утричі через 96 год, учетверо – до 7-ї доби спостереження (табл. 1). 
Дистанція міграції клітин із зони росту значуще зростала у динаміці спо-
стереження (в 1,5-2,0 рази на 2-7-у добу культивування), перевищуючи 
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показник у контрольних культурах в 1,4-2,0 рази через 96-168 год 
культивування.

Отже, проведені морфометричні дослідження дали можливість 
кількісно підтвердити отримані закономірності стимулювання заро-
щення зони транссекції (посилення і прискорення процесів ендоген-
ної регенерації) в культурі нейральних клітин головного мозку щурів 
(Е14-16) з відтвореною механічною моделлю нейротравми in vitro 
за впливу кондиційного середовища від 24-год культур НКФМ щура 
(Е14-16).

Вочевидь, виявлений вплив кондиційованих середовищ від 24-
год культур НКФМ щура, більшість з яких є НСК/НПК, на процеси 
ендогенної регенерації в культурі нейральних клітин головного мозку 
щурів з відтвореною механічною моделлю нейротравми in vitro має 
в своїй основі кумулятивний ефект продукованих цими клітинами  
у середовище культивування біологічно активних паракринних медіа-
торів та сигнальних молекул – секретому [11, 20, 22, 37-40]. Секрето-
вані медіатори відповідальні за один із основних механізмів дії НСК/
НПК, що полягає у модуляції локального мікросередовища навколо 
зони ураження та активації основних запальних та регенеративних 
програм ЦНС [11, 14, 21], тобто непрямий опосередкований вплив, 
який в науковій літературі отримав назву «bystander» (з англ. – сві-
док). Під bystander-ефектами розуміють здатність цих клітин до се-
креції факторів, активно задіяних у процесах регенерації, до числа 
яких зараховують нейропротективні та імуномодуляторні цитокіни, 

нейротрофічні та ростові фактори, морфогени, хемокіни тощо [10, 
12]. За даними різних джерел, до числа таких медіаторів можуть на-
лежати IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17, IFN-γ TGF-β1, TGF-β2, 
TNF-α, NGF, BDNF, NT-3, VEGF [14-17, 40]. Зазначені фактори можуть 
міститись і виявляти свої ефекти у складі кондиційованих сере- 
довищ НКФМ у вільному розчинному стані, а також належати до вну-
трішнього вмісту екстрацелюлярних везикул (клітинних сигнальних 
органел) [11, 39, 40]. Оскільки біологічно активні речовини у складі 
кондиційованих середовищ культивування цих клітин є чинниками їх 
модулювального і відновлювального впливу, кондиційоване сере- 
довище як джерело секретому можна вважати ключовим компонен-
том мікрооточення («ніші») цих клітин, що відтворює регулювальні 
ефекти НСК/НПК у модельних системах in vitro та in vivo.

Раніше нами показано, що кондиційоване середовище НКФМ 
щура (Е12-16) у перерахунку на 1 мг білка містило 1150 пг/мл BDNF, 
120 пг/мл TGF-β1, 74,0 пг/мл IFN-α, а також малі кількості IL-1β та 
IL-4 [15]. Найбільш ймовірними кандидатами з цього переліку, від-
повідальними за стимулюючий вплив кондиційованих середовищ 
від 24-год культур НКФМ щура (Е14-16), на нашу думку, є BDNF та 
TGF-β1, відомі за своїми плейотропними ефектами на процеси клі-
тинної проліферації, диференціації та виживання/або апоптозу, а та-
кож роллю в морфогенезі нервової тканини [41, 42].

Слід зазначити, що безпосередні прицільні дослідження точно-
го складу повних кондиційованих середовищ НСК/НПК (секретому, 

а – міграція недиференційованих клітин (білі стрілки) і відростків (чорні стрілки – перпендикулярно до моношару, сині стрілки – паралельно до мо-
ношару) із зони росту культури нейральних клітин щура (Е14-16). 24 год після перерізу зони росту і додавання кондиційованих середовищ НКФМ, 
7-а доба культивування; незабарвлена культура.
b – заселення зони транссекції клітинами (білі стрілки) і відростками (чорні стрілки). 48 год після перерізу зони росту і додавання кондиційованих 
середовищ НКФМ, 8-а доба культивування; незабарвлена культура.
c – міграція малодиференційованих клітин (білі стрілки), як окремих, так і сумісно, з утворенням кластерів. 48 год після перерізу зони росту і до-
давання кондиційованих середовищ НКФМ, 8-а доба культивування; незабарвлена культура.
d – виселені GFAP+клітини гліального фенотипу з кількома відростками (коричневий колір); 48 год після перерізу зони росту і додавання 
кондиційованих середовищ НКФМ, 8-а доба культивування; імуноцитохімічне забарвлення, дозабарвлення гематоксиліном.
e, f – «зшивання» країв зони транссекції ланцюжками клітин (білі стрілки) та їх відростків (чорні стрілки). 72 год після перерізу зони росту і дода-
вання кондиційованих середовищ НКФМ, 9-а доба культивування; незабарвлена культура.
g – виселення пластів відрощатих GFAP+клітин гліального фенотипу у зоні транссекції, (коричневий колір); 72 год після перерізу зони росту і дода-
вання кондиційованих середовищ НКФМ, 9-а доба культивування; імуноцитохімічне забарвлення, дозабарвлення гематоксиліном.
h, i – виселення пластів (білі стрілки) відрощатих клітин гліального фенотипу у зоні транссекції. 96 год після перерізу зони росту і додавання 
кондиційованих середовищ НКФМ, 10-а доба культивування; незабарвлена культура (h) та імуноцитохімічне забарвлення на GFAP+, дозабарвлення 
гематоксиліном (і).
j, k - повне зарощення зони транссекції (краї позначено пунктирною лінією, виселені клітини – білими стрілками). 96 год після перерізу зони росту і 
додавання кондиційованих середовищ НКФМ, 10-а доба культивування); забарвлення гематоксиліном.
l, m, n – виселені клітини в зоні транссекції (білі стрілки). 7-а доба після перерізу зони росту і додавання кондиційованих середовищ НКФМ, 13-а 
доба культивування; незабарвлена культура.
o – виселені клітини в зоні транссекції (білі стрілки). 8-а доба після перерізу зони росту і додавання кондиційованих середовищ НКФМ, 14-а доба 
культивування; незабарвлена культура.
p - виселені клітини в зоні транссекції з ознаками дегенерації (білі стрілки). 8-а доба після перерізу зони росту і додавання кондиційованих середо-
вищ НКФМ, 14-а доба культивування; незабарвлена культура.
r – неушкоджена ділянка зони росту культури нейральних клітин щура (Е14-16), у полі зору 2 клітини в стані мітотичного поділу (червоні стрілки). 
8-а доба після перерізу зони росту і додавання кондиційованих середовищ НКФМ, 14-а доба культивування; забарвлення гематоксиліном Карачі.

Рис. 3. Мікрофотографії цитопрепаратів 
культури нейрогенних клітин з головного 
мозку щура (Е14-16). Модель нейротрав-
ми за впливу кондиційованих середовищ 
НКФМ. Світлова мікроскопія.

p r
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протеїнових профілів, бібліотек протеому) знаходяться на початковій 
стадії [11]. Попередні відомі дослідження in vitro у цьому напрямку 
стосувались впливу безпосередньо самих НСК/НПК на інших мо-
делях  нейротравми (органотипові зрізи) [34] та захворювань ЦНС, 
зокрема, спинальної травми [13, 37, 43, 44]. Наступні дослідження 
in vitro були присвячені дослідженню впливу кондиційованих сере-
довищ НСК/НПК на моделях інсульту (глутамат-індукована екзайто-
токсичність кортикальних нейронів) [22], ішемічної гіпоксії (орга-
нотипові зрізи гіпокампа) [45], хвороби Хантінгтона (трансфекція 
нейронів хантінгтіном) [46], травми спинного мозку (органотипові 
зрізи, культури сенсорних нейронів ганглія спинного корінця щура 
[13, 44]) або нейромодулюючих та потенціюючих ефектів [47]. Так, 
кондиційоване середовище НСК підвищувало рівень життєздатнос-
ті нейронів за рахунок антиапоптотичних ефектів [22], виявляло 
нейропротективний вплив [45, 46], посилювало ріст аксонів [44]. 
Додавання екзосом, отриманих з кондиційованих середовищ НСК,  
в культуру клітин ендотелію мікросудин спинного мозку (spinal cord 
microvascular endothelial cells – SCMECs) у тесті зарощення дефекту 
моношару посилювало міграцію SCMECs, а також їх проліферацію 

і формування капілярних трубочок [40]. Кондиційоване середови-
ще НСК індукувало трансдиференціацію мультипотентних мезенхі-
мальних стромальних клітин у НСК-подібні клітини in vitro [48]. Крім 
того, кондиційовані середовища НСК/НПК посилювали нейрогенний 
потенціал інших стовбурових клітин: 7-денне культивування стовбу-
рових клітин зубної пульпи за впливу кондиційованого середовища 
іморталізованих НПК людини ReNCell VM сприяло утворенню клітин 
з характеристиками дофамінергічних нейронів – біполярних клітин  
з великими відростками, що експресували нейрональні маркери NES, 
NR4A2, MSI1, TH [47].

Загалом, отримані нами результати щодо регенеративного впли-
ву кондиційованих середовищ НСК/НПК, на нашу думку, можуть ста-
ти теоретичним підгрунтям подальших перспективних розробок їх 
дослідження з метою застосування у лікуванні ЧМТ як можливої аль-
тернативи безпосередньої трансплантації клітин. Варто також взяти 
до уваги, що кондиційовані середовища, на відміну від самих клітин, 
відносно легше виготовити, зберігати, пакувати і транспортувати, що 
є важливим з огляду на економічну складову можливого клінічного 
застосування.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

№ УМОВИ ДОСЛІДУ
СТРОК  

СПОСТЕРЕЖЕННЯ, 
ГОД

КІЛЬКІСТЬ ВИСЕЛЕНИХ КЛІТИН ДИСТАНЦІЯ МІГРАЦІЇ, μM

MEDIAN 
(25%; 75%)

P (U-КРИТЕРІЙ МАННА-
УЇТНІ)

MEDIAN 
(25%; 75%)

P (U-КРИТЕРІЙ  
МАННА-УЇТНІ)

1
НТ in vitro  
(контроль,  
n = 30)

24 39,0
(27,0;49,0) 

*1 – p1,2 = 2,0.10-5

&1 – p1,1 = 0,009

&2 – p2,2 = 0,015
&3 – p2,2 = 0,005
&4 – p2,2 = 2,0.10-4

&5 – p2,2 = 0,02
&6 – p2,2 = 8,0.10-5

&7 – p2,2 = 0,001

169,8
(110,1; 238,6)

&8&9&10

*2 – p1,2 = 1,5.10-11

*3 – p1,2 = 0,012
*4 – p1,2 = 0,001

&8 – p1,1 = 5,7.10-10

&9 – p1,1 = 3,4.10-5

&10 – p1,1 = 0,036
&11 – p1,1 = 0,001
&12 – p1,1 = 3,0.10-6

&13 – p2,2 = 0,007
&14 – p2,2 = 0,015
&15 – p2,2 = 1,5.10-11

&16 – p2,2 = 1,5.10-11

&17 – p2,2 = 0,025
&18 – p2,2 = 0,01

48 29,0
(21,0;73,0)

290,3
(266,7;322,5)

*2&8&11&12

72
45,0

(36,0;78,0)
&1 

221,2
(190,0;301,5)

&9&11

96 25,5
(8,0;157,0)

220,4
(180,2;250,6)

*3 &10&12

168
24,0

(19,0;33,0)
*1 &1 

189,4
(70,5;250,3)

*4

2

НТ in vitro + 
КОНДИЦІЙОВАНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 
НКФМ  
(n = 30)

24
32,0

(25,0;56,0)
&2&3&4

192,5
(157,9;230,4)

&13 &15

48
56,0

(32,0;82,0)
&5

248,6
(208,9;274,2)

*2 &14 &16

72
68,0

(42,0;99,0)
&2&6

325,2
(116,7;468,4)

&17

96
90,0

(57,0;95,0)
&3&7 

316,9
(192,5;409,7) 
*3 &13&14&18

168
139,0

(135,0;188,0)
*1 &4&5&6&7 

386,6
(273,2;454,1) 

*4 &15&16&17&18

 Примітка: Ме (25 %; 75 %), де Ме – медіана; (;) – інтерквартильний діапазон;
* – відмінності статистично значущі у порівнянні з контролем;
& – відмінності статистично значущі між показниками в межах групи у різні терміни спостереження.

Таблиця 1. Показники зарощення зони транссекції за різних дослідних умов на моделі НТ in vitro.
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ВИСНОВКИ

1. За умов стандартного складу поживного середовища на моделі нейротравми в культурі нейральних клітин фетального головного 
мозку щура in vitro виявлено ознаки ендогенного регенеративного процесу впродовж 24-48 год культивування та його зменшення 
у наступні 72-96 год спостереження.

2. Після однократного додавання кондиційованих середовищ НКФМ щура встановлено посилення репаративних процесів в культурі 
нейральних клітин з моделлю нейротравми in vitro протягом не менше 7 діб. При цьому кондиційовані середовища не впливають 
на клітинний склад та мітотичну активність клітин неушкодженої ділянки культури.
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