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Остеоартрит є придбаним скелетно-м’язовим порушенням, як прийнято вважати, незапального походження та розвивається,
коли швидкість деградації хряща перевершує швидкість його регенерації. Це призводить до ерозії хряща, потовщення субхондральної кістки та пошкодження суглобів [4]. На сьогодні в області біотехнології, клітинної терапії та інших біологічних дисциплін
використання МСК людини є дуже важливим та актуальним, особливо при розробках методів, що спрямовані на залучення процесів самовідтворення тканин власного організму. У переважній більшості ефекти видужування спостерігались при використанні
аллогенної трансплантації МСК жирової тканини [3], клітин крові [4], лімфоїдних клітин [1].
Мета роботи. Серед переваг використання для трансплантації аутологічних МСК безумовно можна назвати відсутність проблем імунологічної сумісності. Проте не завжди можна взяти у хворого матеріал для трансплантації в бажаному об’ємі, тому використання вартоновського гелю пуповини, що у великій кількості містить МСК, є перспективним для подальших досліджень.

Матеріали та методи досліджень. Модельний остеоартрит було отримано на щурах лінії Wistar (N=45) шляхом одноразового внутрішньо
суглобного введення йод оцтової кислоти (6 мг йод оцтової кислоти в
100 мкл 0,9 % фізіологічного розчину) в праве коліно [2]. Ін’єкції проводились під контролем відеорентгенографу. Розвиток хвороби в динаміці вивчали гістологічними, рентгенологічними (рентген та УЗД) та фізіологічними методами (замір суглобів тварин). Модельним тваринам
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Рис. 1. Фотографії гістологічних препаратів правих суглобів щурів віком 6 місяців: А) суглоб тварин контрольної групи; Б) суглоб
тварин із індукованим ОА на 7 добу після введення йод оцтової кислоти; В) суглоб тварини із індукованим ОА після введення МСК
на 14 добу; Г) суглоб інтактної тварини після введення МСК на 14 добу.
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з індукованим ОА здійснювали ін’єкцію МСК вартоновського гелю людини в кількості 1,5 млн в об’ємі 100 мкл середовища DMEM в середину
пошкодженого суглобу [3]. Вивчення процесів регенерації здійснювали клінічними та гістологічним методами. Для з’ясування питання як швидко
зникають МСК людини із пошкодженого суглобу проводили молекулярно-генетичні дослідження синовіальної рідини. Статистичну обробку даних
здійснювали за стандартними методиками з використанням Excel 2003.

Результати досліджень. У результаті клінічного аналізу розміру суглобів після введення йод оцтової кислоти у правий суглоб
щурів на 7 добу спостерігається збільшення розміру правого суглобу – 13,5 мм., що є більшим на 2,05 мм., порівняно з контрольними тваринами (р<0,1). Відомо, що первинна деградація хряща приводить до змін в інших тканинах суглобу: субхондральної кістки –
з її потовщенням та розростанням, синовіальної оболонки – з розвитком реактивної гіперемії [4]. Наші данні, щодо змін розміру
суглобу в сторону збільшення зафіксованих на 7, 14, 21 добу після введення туди йод оцтової кислоти показують на постійно прогресуючий характер патогенезу хвороби, який нагадує розвиток остеоартриту у людини. Аналізуючи розвиток ОА у щурів в динаміці
після введення йод оцтової кислоти і методом УЗД і рентгенологічними дослідженнями були відмічені уже на 7 добу чітко виражені
зміни характерні для хвороби людини: звуження суглобового простору, виражена дегенерація та стоншення суглобового хрящу.
Такі порушення залишаються незмінними на протязі подальшого спостереження за розвитком ОА у щурів.
В результаті гістологічного аналізу правого колінного суглобу щурів було відмічено на 7 добу після введення йод оцтової кислоти
появу поверхневих фібрил, вертикальних тріщин, хондронних утворень, некротизованих хондроцитів і часткову або повну втратою
суглобового хряща (рис. 1Б).
Результати фізіологічних, рентгенологічних та гістологічних досліджень правих суглобів щурів із індукованим ОА свідчать про
розвиток хвороби вже на 7 добу після введення йод оцтової кислоти схожої із остеоартритом людини. Ін’єкцію МСК модельним
тваринам із вираженим індукованим ОА проводили у дослідний суглоб у кількості 1,5х106 клітин
(2-й пасаж) в об’ємі 0,1 мл буферу. Введення суспензії МСК вартоновського гелю пуповини людини тваринам із явно вираженим
індукованим ОА проводили на 7 добу розвитку хвороби. Для порівняння аналогічний об’єм МСК вартоновського гелю вводили і
групі інтактних тварин. За тваринами велося щоденне клінічне спостереження. Терапевтичний ефект МСК спостерігався и підтверджувався в динаміці на протязі всього досліду через кожні 7 діб вищеназваними методами. Через тиждень після введення
МСК розміри правого суглобу у тварин із індукованим ОА зменшились у середньому по групі на 1,3 мм. (р<0,05) та стали у норму
(у порівнянні із початком експерименту). Розміри правих суглобів у тварин із індукованим ОА та інтактних тварин із введеним МСК
залишались без змін. Рентгенограма, що була зроблена тваринам на 7 добу після введення МСК свідчить про утворення хрящової
тканини, інтенсивний остео- та хондрогенез, а у тварин із ОА були присутні всі признаки хвороби. Позитивні зміни у динаміці (загоєння хряща у тварин), яким були введені МСК вартоновського гелю пуповини людини спостерігалися на 21 добу, що було підтверджено клінічними та гістологічними методами (рис. 1В). Через
3 місяці спостерігається відновлення хрящової тканини, яке зафіксоване гістологічними аналізами. На відміну від цього, у групі
інтактних тварин, яким було введено МСК, не знайдено артрозних змін на макропрепаратах і на контрольних рентгенограмах
колінних суглобів (рис. 1Г).
Висновки. Індукований ОА у щурів з явно вираженими змінами, характерними для хвороби людини, виявлений на 7 добу від
початку досліду.
Позитивні зміни в динаміці загоєння хряща, зменшення розміру суглобу спостерігалися на 21 добу, що було підтверджено
фізіологічними, цитологічними, гістологічними та клінічними (рентген та УЗД) методами. Повне видужування тварини наступає на
3-й місяць після введення МСК
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There was received model of osteoarthritis (OA) on rats by a single intraarticular introduction of CH3COOI acid. There changes in joints were studied
by histological and clinical methods. Induced OA in rats was detected on the 7th day.Experimental animals with induced OA were injected intra articularly
with MSCs. During the experiment, the positive changes in the joints (cartilage healing, reduced size) were observed on the 21st day after injection of
MSCs, which was confirmed by histological and clinical methods.
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