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Регенеративна медицина:  
вихід за межі трансплантології

РЕЗЮМЕ. Оскільки можливості трансплантології обмежені, виникла потреба в тканинній інженерії та регенератив-
ній медицині (РМ). У РМ застосовується низка високотехнологічних підходів: використання розчинних молекул, генна 
терапія, пересадка стовбурових клітин, тканинна інженерія, перепрограмування клітин і тканин тощо. Важливою 
складовою стратегій РМ є інноваційні матеріали, які можуть імітувати позаклітинний матрикс тканин, впливаючи  
на поведінку клітин і регулюючи структуру та функцію утвореної тканини, як-от 3D-полімерні каркаси, трансплан-
тати з біоскла, нановолоконні сітки. Існує й безкаркасна тканинна інженерія, наприклад утворення листів клітин  
і вирощування клітин, здатних самоорганізовуватися у відповідні суборганні структури (крипти кишківника, нефрони 
нирки й альвеоли легень). У напрямі безклітинної РМ увагу науковців привертають екзосоми – мікровезикули клі-
тинного походження розміром 40-100 нм. Вони можуть нести «вантаж» білків, ліпідів, РНК та ДНК. Екзосоми мають 
потенціал для застосування в лікуванні нейродегенеративних, інфекційних, м’язово-скелетних і серцево-судинних 
хвороб. Завдяки фізіологічній природі екзосомам притаманні дуже низька імуногенність і потенціал проходження 
крізь гематоенцефалічний бар’єр. Для подальшого розвитку екзосомальної терапії потрібні вдосконалення методів їх 
виділення й очищення, а також дослідження з питань ефективності, безпеки, фармакокінетики та фармакодинаміки. 
Важливим джерелом клітин для РМ є мезенхімальні стовбурові клітини, які здатні диференціюватися практично  
в будь-яку клітинну лінію та реалізувати протизапальну, імунорегуляторну й імуносупресивну дії.
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ABSTRACT. Since the possibilities of transplantology are limited, there is a need for tissue engineering and regenerative 
medicine (RM). Several high-tech approaches are used in RM: the use of soluble molecules, gene therapy, stem cell 
transplantation, tissue engineering, reprogramming of cells and tissues, etc. As an important component, RM strategies 
include innovative materials that can imitate the extracellular matrix of tissues, influencing the behavior of cells and 
regulating the structure and function of the formed tissue, for example, 3D polymer scaffolds, bioglass grafts, and nanofiber 
meshes. There is also no-scaffold tissue engineering, for example, the formation of cell sheets and the cultivation of cells 
capable of self-organization into appropriate sub-organ structures (intestinal crypts, kidney nephrons, and lung alveoli). 
In the direction of cell-free RM, the attention of scientists is attracted by exosomes – microvesicles of cellular origin 
sized 40-100 nm. They can carry a “cargo” of proteins, lipids, RNA, and DNA. Exosomes have the potential for use in the 
treatment of neurodegenerative, infectious, musculoskeletal, and cardiovascular diseases. Due to their physiological 
nature, exosomes have very low immunogenicity and the potential to pass through the blood-brain barrier. For the further 
development of exosomal therapy, it is necessary to improve the methods of their isolation and purification, as well as 
research on efficiency, safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics. An important source of cells for RM is represented 
by mesenchymal stem cells, which are able to differentiate into almost any cell line and exert anti-inflammatory, 
immunoregulatory and immunosuppressive effects.
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