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У статті представлено актуальність, теоретичні 

аспекти та особливості застосування стовбурових 

клітин з щелепно-лицевої ділянки у лікуванні сто- 

матологічних захворювань; у результаті аналізу 

літературних джерел узагальнено переваги такого 

методу: менш не травматичний доступний спосіб 

та відсутність перешкод етичного та законодавчого 

характеру щодо виділення матеріалу, висока кон- 

центрація та здатність мезенхімальних стовбуро- 

вих клітин до самовідновлення та диференціюван- 

ня, відповідно ефективність та перспективність 

використання у відновлювальній та регенеративній 

терапії щелепно-лицевої ділянки. Розглянуто також 

характеристики жирових тіл Біша, що зумовлюють 

доцільність використання їх як інноваційного, цін- 

ного, доступного джерела жирових стовбурових 

клітин для тканинних інженерних цілей. 

Водночас, поширення стоматологічних патоло- 

гій та захворювань зумовлює необхідність подаль- 

шого вивчення, теоретичного обґрунтування, екс- 

периментальної апробації даного методу та широ- 

ко застосування стовбурових клітин з щелепно- 

лицевої ділянки у вирішені актуальних клінічних 

завдань, зокрема: хірургія пародонта, реконструк- 

тивна хірургія, дентальна імплантація, регенерати- 

вна ендодонтична терапія, відновлення пошкодже- 

ного дентину, вирощування зубів з використанням 

біоінженерних технологій. 

Мета дослідження – аналіз науково- 

теоретичних та клінічних аспектів застосування 

стовбурових клітин, отриманих з щелепно-лицевої 

ділянки, як інноваційного підходу у стоматології. 

Використано методи теоретичного аналізу лі- 

тературних джерел, представлених у наукових ви- 

даннях, включених до наукометричних баз даних 

PubMed, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals, Go- 

ogle Scholar, Web of Science, Scopus, Medline та ін.; 

узагальнення знань, отриманих під час навчання 

на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно- 

лицевої хірургії НМУ імені О. О. Богомольця. 

Ключові слова: стовбурові клітини, мезенхі- 

мальні стовбурові клітини з щелепно-лицевої діля- 

нки, стоматологія, щелепно-лицева хірургія. 

Інновація відрізняє лідера від послідовника. 

Стівен Пол Джобс 

Студіювання наукової літератури медичного, 

біологічного спрямування свідчить про: актуаль- 

ність проблеми застосування в регенеративній 

медицині та тканинній інженерії стовбурових клі- 

тин, зокрема мезенхімальних, починаючи з момен- 

ту їх відкриття, опису та дослідження; наявність 

даних щодо переваг «стоматологічних» стовбуро- 

вих клітин (виділених з щелепно-лицевої ділянки: 

жирової тканини (жирові тіла Біша), альвеолярної 

кістки, періодонтальної зв'язки, пульпи, слизової 

оболонки ротової порожнини, ясен, окістя тощо), 

що зумовлено порівняно «легким способом» їх 

отримання, високою здатністю до самовідновлення 

та диференціювання, відсутністю суттєвих переш- 

код етичного та законодавчого характеру. 

Вступ. З удосконаленням медичних технологій 

застосування стовбурових клітин з щелепно- 

лицевої ділянки використовується у світі як іннова- 

ційний ефективний підхід до вирішення клінічних 

завдань як в стоматології, щелепно-лицевій хірургії 

(хірургія пародонта, реконструктивна хірургія, ден- 

тальна імплантація, регенеративна ендодонтична 

терапія, відновлення пошкодженого дентину, виро- 

щування зубів з використанням біоінженерних тех- 

нологій), так і в інших галузях медицини, таким чи- 

ном йдеться про міждисциплінарний підхід. Нині 

така технологія апробується і в Україні (рис. 1). 
 

Рис. 1. Актуальність проблеми дослідження 
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Відтак, виникає потреба у вивченні теоретич- 

них та прикладних аспектів застосування стовбуро- 

вих клітин, отриманих з щелепно-лицевої ділянки, 

як інноваційного підходу, зокрема до вирішення 

стоматологічних проблем. 

Актуальність проблеми зумовлює мету даної 

роботи, яка полягає у аналізі науково-теоретичних 

та клінічних аспектів застосування стовбурових 

клітин, отриманих з щелепно-лицевої ділянки, як 

інноваційного підходу у стоматології. 

Використано методи теоретичного аналізу лі- 

тературних джерел та результатів сучасних дослі- 

джень, представлених у електронних наукових ви- 

даннях, включених до наукометричних баз даних 

PubMed, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals, 

Google Scholar, Web of Science, Scopus, Medline та 

ін.; а також узагальнення знань та практичного дос- 

віду, отриманих під час навчання на кафедрі хірур- 

гічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НМУ імені О. О. Богомольця. 

Основу сучасної концепції застосування стов- 

бурових клітин становлять розробки російсько- 

американського гістолога О. Максимова, який пер- 

ший запропонував термін «стовбурова клітина» 

(в оригіналі нім. «Stammzelle») у доповіді 

«Лімфоцит як загальна стовбурова клітина різних 

елементів крові в ембріональному розвитку і пост- 

фетальному житті ссавців» 1 червня 1909 року на 

засіданні гематологів в Берліні [1]. Відповідно до 

сьогоднішнього бачення стовбурові клітини хара- 

ктеризуються як «неспеціалізовані клітини, здатні 

тривалий час оновлюватися без істотних змін їх 

загальних властивостей; вони можуть диференцію- 

ватися на різні спеціалізовані типи клітин за певних 

фізіологічних або експериментальних умов» [2]. 

У межах аналізу проблеми розглянемо особли- 

вості виділення стовбурових клітин: існують два 

джерела стовбурових клітин й відповідно розрізня- 

ють постнатальні стовбурові клітини (клітини до- 

рослих) (mesenchymal stem cells – MSC) та ембріо- 

нальні стовбурові клітини (embryonic stem – ES). 

Крім зазначених стовбурових клітин, які природним 

чином присутні в організмі людини, останнім часом 

штучно генеруються (генетична маніпуляція сома- 

тичних клітин) індуковані плюрипотентні стовбуро- 

ві клітини (іnduced plurіpotent stem cells – ІPS) [3, 4]. 

Етичні та юридичні (законодавчі) проблеми, 

пов'язані з виділенням ES клітин; складність вико- 

ристання IPS клітин, ризик утворення тератом під- 

вищують інтерес до мезенхімальних стовбурових 

клітин (MSC), застосування яких, на відміну від 

вищезазначених, не має суттєвих перешкод. Мезе- 

нхімальні стовбурові клітини (MSC) вперше було 

виділено та описано О. Фріденштейном та його 

колегами у 1974 році, використовується також тер- 

мін «мезенхімальні стромальні клітини». Аналіз 

фахової літератури засвідчує основні властивості 

таких клітин: здатність до самооновлення та бага- 

торядкову диференціацію не лише мезодермічних 

ліній (хондроцити, остеоцити, адипоцити), а й екто- 

дермічних та ендодермічних клітин; порівняно лег- 

кий спосіб виділення з кісткового мозку, жирової 

тканини, альвеолярної кістки, періодонтальної зв’я- 

зки, пульпи, клітини-попередників фолікула зуба 

тощо; успішну диференційованість in vitro. 

У контексті проблеми актуальними є характе- 

ристики жирової тканини, які значною мірою визна- 

чають доцільність її використання як джерела стов- 

бурових клітин. Зокрема, жирова тканина походить 

з ембріональної мезенхіми; у дорослої людини до 

складу жирової тканини входять жирові клітини – 

адипоцити, а також клітини, що утворюють строма- 

льно васкулярну фракцію (СВФ): преадіпоцити, 

ендотеліальні і гладком'язові клітини кровоносних 

судин, періваскулярні фібробласти, підтримуюча 

волокниста колагенова строма. Саме у стромі було 

виявлено популяцію ствобурових / прогеніторних 

клітин з мультилінійним потенціалом диференцію- 

вання, подібних за рядом показників з мезенхі- 

мальними стовбуровими клітинами (МСК), що по- 

ходять з кісткового мозку (КМ). Враховуючи те, що 

жирова тканина в значних обсягах (до 300 мл і  

більше) може бути отримана за порівняно безболі- 

сної косметичної ліпосакції, ліпоаспірації підшкір- 

ного жиру (під місцевою анестезією) або шляхом 

ексцизії жирових відкладень, вона стає альтерна- 

тивним до кісткового мозку джерелом МСК для 

трансплантації, тканинної інженерії [5]. 

У щелепно-лицевій ділянці джерелом жирових 

стовбурових клітин (adipose derived stem cells – 

ASC) виступають жирові тіла Біша (грудочки/ 

грудки Біша) – інкапсульовані жирові утворення, 

розташовані між Musculus buccinator і поверхневи- 

ми м'язами обличчя (musculus masseter, musculus 

zygomaticus major і musculus zygomaticus minor) з 

кожного боку. Особливості жирового тіла Біша на- 

ступні: має три частки (передню, проміжну, задню), 

в свою чергу задня частка містить чотири розгалу- 

ження (buccal, pterygoid, pterygopalatine, temporal) 

[6, 7]; середній об'єм 9,6 мл (діапазон 8,3-11,9 мл); 

середня вага 9,3 г (діапазон 8-11,5 г, у дорослої 

людини до 16-17 г); гістологічно схожі на жирову 

тканину з інших ділянок, однак у разі схуднення їх 

розмір майже не змінюється [8] (рис. 2). 

Окрім жирових стовбурових клітин з комків Бі- 

ша, кейс СК з щелепно-лицевої ділянки також 

представлений альвеолярною кісткою, періодонта- 

льної зв’язкою, пульпою клітинами-попередниками 

фолікула зубів, слизовою оболонкою ротової поро- 

жнини, яснами, окістям тощо. Такі клітини походять 
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Рис. 2. Жирові тіла Біша [9] 

 
від нервового гребеня (neural crest) – двосторонніх 

парних смужок клітин, що виникають у ектодермі 

на межі нервової трубки, отже, мають інше похо- 

дження від мезенхімальних стовбурових клітин, 

отриманих з кісткового мозку, які походять від ме- 

зодерми. Таким чином, виділено та охарактеризо- 

вано близько восьми унікальних популяцій 

«стоматологічних» стовбурових клітин, які предста- 

влено на рисунку 3. 
 

 
 

Рис. 3. Кейс СК з щелепно-лицевої ділянки [10] 

Примітки: ABMSCs: мезенхімальні стовбурові клітини 
альвеолярного відростку; DFPCs: стовбурові клітини 
попередники зубного фолікулу; DPSCs: стовбурові клі- 
тини зубної пульпи; GMSCs: мезенхімальні стовбурові 
клітини ясен; PDLSCs: стовбурові клітини періодонталь- 
ної зв'язки; SCAP: стовбурові клітини, виділенні з апі- 
кальної частини зубного сосочку; SHED: стовбурові клі- 
тини тимчасових зубів; TGPCs: клітини-попередники 
зачатку зубу [10] 

 
У межах дослідження перспективними є науко- 

ві праці Elisabet Farre Guasch, Jenneke Klein-Nulend 

з голландського університету (Vrije University Am- 

sterdam) та інших учених, які акцентують: жирові 

тіла Біша містять популяцію стовбурових клітини, 

що мають аналогічний фенотип з стовбуровими 

клітинами з підшкірної жирової клітковини живота, 

а також здатні диференціюватися на хондрогенні, 

адипогенні та остеогенні лінії. Відтак, жирові тіла 

Біша доцільно розглядати як інноваційне, 

«багате», доступне джерело жирових стовбурових 

клітин для тканинних інженерних цілей. 

Існує два способи видалення грудочок Біша чи 

їх частини, а отже і матеріалу для одержання жи- 

рових стовбурових клітини: 1) через невеликий 

розріз (до 1-1,5 см) на внутрішній поверхні щоки 

(має естетичні переваги); 2) через розріз, який ви- 

конується на зовнішній поверхні щоки в ділянках 

природних складок шкіри (за лініями Лангера). 

Як свідчить аналіз проблеми, підвищенню ефе- 

ктивності проведення оперативного втручання 

сприяє застосування на підготовчому етапі комп'ю- 

терної томографії з метою визначення розміру ма- 

теріалу, що видалятиметься та зменшення після 

операційних ускладнень. Так, за результатами екс- 

перименту Subramaniam S, Gomez M та ін., у ході 

якого використовувалися трупні голови, підтвер- 

джується позитивна кореляція між об'ємом жирово- 

го тіла Біша, визначеним на основі КТ-зображень 

(програмне забезпечення Osirix 9, Швейцарія) та 

довжиною і шириною матеріалу, отриманого під 

час оперативного втручання (кореляція Пірсона, 

r=0,83 та r=0,80 відповідно); як результат – більша 

частина ендоскопічно видаленого жирового тіла 

була обмежена задньою долею, зокрема скроневи- 

ми та птеригоїдними компонентами, з мінімальним 

зміщенням поверхневих компонентів [11]. 

Вважаємо за доцільне зазначити основні етапи 

проведення операції з видалення грудочок Біша 

(бішектомії) інтраоральним способом: спочатку 

проводиться місцеве знеболення, виявляється 

місце розташування Стенсенової протоки; після 

виявлення виходу протоки Стенсена з привушної 

залози, виконується розріз завдовжки 1 см на відс- 

тані 5 мм від протоки, тканини розсікаються за до- 

помогою пінцета Келлі, що дозволяє виявити жиро- 

ве тіло Біша; далі, утримуючи жирову тканину пін- 

цетом Allis, виконуються делікатні бічні тягові рухи, 

що гарантує повне виведення; на завершення краї 

м'яких тканин зіставляються й вшиваються із вико- 

ристанням шовного матеріалу, що розсмоктується 

(приміром Vicryl № 4/0; Ethicon, Johnson & Johnson 

Company). Послідовність проведення операції з 

видалення жирових тіл Біша представлено на ри- 

сунку 4 [12]. 

Після здійснення втручання з видалення жиро- 

вої тканини проводиться безпосередньо виділення 

стовбурових клітин. У межах історичного аналізу 

проблеми розглянемо метод Zuk et al. [13, 14], які 

вперше провели подібний експеримент. Зокрема, з 
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Рис. 4. Послідовність хірургічної методики видалення жирових тіл Біша [12] 

Примітки: (A) Виконання розрізу 1 см; (B) Розсікання тканин без поглиблення, виявлення жирового тіла Біша 
(характерний помаранчевий колір); (C і D) Видалення жирового тіла Біша акуратними повільними рухами в бічному 
і передньому напрямку; (E) Перевірка завершення видалення тканин; (F) ушивання [12] 

 

300 мл матеріалу автори отримували від 10 до  

20×106 клітин, які назвали «СК обробленого ліпоас- 

пірата» (processed lipo aspirate, PLA), оскільки осо- 

бливість методики полягала в обробці ліпоаспірата 

колагеназою (фрагменти жирової тканини інкубува- 

ли при 37°С у 0,075%-му розчині колагенази типу I 

протягом 30 хв). Центріфугування первинної су- 

спензії призводило до її розподілу на дві фракції: у 

верхньому світлому шарі (прошарку) розташовува- 

лися адипоцити; в осаді – клітини СВФ з домішкою 

гемопоетичних клітин. Еритроцити видаляли за 

допомогою інкубації в лізуючому розчині хлориду 

амонію, а інші гемопоетичні клітини, що мають не- 

високу адгезивною здатністю, елімінувалися при 

пасивуванні. 

Сучасні науковці Khojasteh A., Sadeghi N. про- 

понують наступний алгоритм одержання стовбуро- 

вих клітин: після видалення тіл Біша їх доставля- 

ють в лабораторію в середовищі Dulbecco's Modifi- 

ed Eagle Medium (DMEM); розсічені тканини двічі 

подрібнюють і промивають в phosphate buffered 

saline (PBS); потім їх інкубують в 3 мг/мл колагена- 

зи типу I та PBS (GIBCO Laboratories, Grand Island, 

NY, США) при 37°C протягом 30 хв; на наступному 

етапі клітинні суспензії піддають центрифугуванню 

для отримання клітинних гранул, які ресуспенду- 

ють (повертають у суспензію) у культуральному 

середовищі α-MEM (Minimum Essential Medium), 

доповненому 10% людською сироваткою; далі роз- 

міщують в колби з тканиною культурою з подаль- 

шою інкубацією у зволоженій атмосфері, що міс- 

тить 5% СО2 при температурі 37°С. Важлива умо- 

ва: культуральні носії (середовища) змінюють двічі 

на тиждень; після досягнення 85% конфлюенції 

клітин їх видаляють ферментативним травленням 

(0,25% трипсину-ЕДТА) й проводять пасивування; 

МСК третього-четвертого пасивування використо- 

вують в експерименті. Адгезійні клітини поширю- 

ються у вигляді моношарової культури (клітинна 

культура називається «моношаровою» коли щіль- 

ність клітин коливається між 5 і 16×103 на см2) в 

атмосфері 95/5 повітря / CO2 (v/ v) при температурі 

37°C із зміною середовища кожні 3 дні; 85% клітин 

після конфлюенції дисоціюють з трипсином, а по- 

тім їх піддають субкультуруванню у нових 6- 

лункових культуральних чашах при щільності посі- 

ву 6×104 клітин/чаша; причому клітини контролю- 

ють щодня за допомогою світлової мікроскопії [15]. 

У медичній літературі представлено низку екс- 

периментів щодо застосування жирових стовбуро- 

вих клітин із тіл Біша. Зокрема, було проведене 

клінічне дослідження закриття дефекту щелепно- 

лицевої ділянки – одностороннього розщеплення 

верхньої губи та піднебіння, у якому брали участь 

десять пацієнтів (четверо дорослих та шість дітей 

у віці від 8 до 14 років) відібрані за певними крите- 

ріям. Згідно організації експерименту пацієнтів роз- 

поділили на три групи: для лікування групи №1 

A B C 

D E F 
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ну і гідроксилапатиту 

післяопераційні рани загоїлись первинним натягом 

найвищий – порівняно більший – 
(75±3,5%) 

Показник утворення кісткової тканини 
через 6 місяців 

композитним матеріалом, до 
якого вводиться суспензія 

культури аутологічних муль- 
тіпотентних мезенхімальних 
стромальних клітин жирової 

тканини 

рогатої худоби + композитним трансплан- 
колагенова мем- таційним матеріалом на 
брана основі кісткового колаге- 

частина гілки ниж- 
ньої щелепи + мезан- 
хімальні стовбурові 
клітини, розташовані 
на мінеральних гра- 
нулах з кісток великої 
рогатої худоби 

гребінь клу- 
бової кістки + 
колагенова 
мембрана 

застосовували аутотрансплантат у вигляді гребня 

клубової кістки (anterior iliac crest) та колагенова 

мембрана; для групи №2 у якості аутологічного 

трансплантата використовували частину гілки ниж- 

ньої щелепи в поєднанні з мезанхімальними стов- 

буровими клітинами, які були розміщенні на міне- 

ральних гранулах з кісток великої рогатої худоби; в 

групі №3 було застосовано передній гребінь клубо- 

вої кістки та мезанхімальні стовбурові клітини, роз- 

ташовані на мінеральних гранулах з кісток великої 

рогатої худоби, плюс колагенова мембрана. Кіль- 

кість регенерованої кісткової тканини вимірювали 

за допомогою комп’ютерної томографії через 6 

місяців після оперативного втручання. Результати 

експерименту: група №1 показала найменший по- 

казник утворення кістки (70±10,40%), група №2 

продемонструвала кращий результат в заміщенні 

дефекту та відповідно більший відсоток утворення 

кісткової тканини (75±3,5%), але менший ніж група 

№3 (82,5±6,45%) (табл. 1) [16]. 

Таблиця 1 - Експеримент щодо застосування жирових 

стовбурових клітин з тіл Біша 

 
 

гребінь клубової 
кістки + мезанхі- 
мальні стовбурові 
клітини, розташо- 
вані на мінераль- 
них гранулах з 
кісток великої 

рено локальний пародонтит. Згодом тваринам про- 

водилась остеогінгівопластика, при цьому в конт- 

рольній групі післяопераційна кісткова порожнина 

заповнювалася композитним трансплантаційним 

матеріалом на основі кісткового колагену і гідрок- 

силапатиту в рівних вагових пропорціях, а в експе- 

риментальній кістковий дефект заміщувався ком- 

позитним матеріалом, що відрізнявся тим, що в 

нього додатково вводилася суспензія культури 

аутологічних мультіпотентних мезенхімальних 

стромальних клітин жирової тканини. За результа- 

тами експерименту було отримано такі дані: після- 

операційні рани у тварин контрольної групи загої- 

лись первинним натягом на 11 добу; в експеримен- 

тальній групі – на 8 добу після операції. Рентгено- 

логічне дослідження показало, що більш інтенсив- 

на репаративна регенерація в післяопераційній 

кістковій порожнині спостерігалася у тварин експе- 

риментальної групи, де кістковий дефект запов- 

нювався композитом на основі аутологічних мульті- 

потентних мезенхімальних стромальних клітин жи- 

рової тканини, кісткового колагену і гідроксилапа- 

титу. В цьому випадку зріла кісткова тканина була 

сформована до 90 діб від початку експерименту (у 

контрольній групі через 90 діб регенераторні про- 

цеси були далекі від завершення) (табл. 2) [17]. 

Таблиця 2 – Дослідження застосування МСК жирової 
тканини у лікуванні пародонтиту 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

(82,5±6,45%) 

Результати даного дослідження дозволяють 

припустити, що використання мезенхімальних сто- 

вбурових клітин, отриманих з жирового тіла Біша 

може посилювати регенерацію кісткової тканини, 

однак варто зазначити, що статистичні дані демон- 

струють незначні відмінності у порівнянні результа- 

тів між трьома групами. 

Сьогодні, з огляду на поширення пародонтиту 

та його «провідну роль» у втраті зубів, а також  

складність в індукванні регенерації комплексу па- 

родонтальних тканин – ясна, кісткова тканина ко- 

мірки, цемент кореня, періодонтальна зв’язка 

 
на 11 добу 

 

 
 

 
Таким чином, за результатами експеримента- 

льної роботи підтверджено ефективність та перс- 

пективність використання жирових стовбурових 

клітин в хірургії пародонта. 

(десмодонт) набуває актуальності пошук нових 

підходів у лікуванні даного захворювання. 

У НМУ імені С. Д. Асфедярова (Казахстан) бу- 

ло проведено перспективне експериментальне 

дослідження, в ході якого 18 кроликам було відтво- 

Низку досліджень було побудовано на основі 

того, що стовбурові клітини, отриманні з пульпи, 

можуть диференціюватися в остеобласти або це- 

ментобласти, адипоцити і сприяти регенерації па- 

родонта як in vitro, так і in vivo та відповідно можуть 

менш інтенсивна 

через 90 діб від початку експерименту 

більш інтенсивна 

за даними рентгенологічного дослідження 
репаративна регенерація в післяопераційній 

кістковій порожнині 

післяопераційна кісткова порожнина заповнюється 

Експериментальна група Контрольна група 

Аутологічний трансплантат, що застосовували 

Група №3 Група №2 Група №1 

регенераторні процеси 
далекі від завершення 

зріла кісткова тканина сфор- 
мована 

на 8 добу 

найменший – 
(70±5,40%) 
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бути використанні для лікування пародонтиту. При- 

чому, в якості джерела стовбурових клітин з пуль- 

пи зуба можливо також використовувати зуби, що 

видаляються за ортодонтичними показаннями. 

Зазначимо, що переважна більшість джерел 

вказує на те, що з віком стовбурові клітини з пуль- 

пи втрачають свої диференціальні, регенераторні 

можливості, відтак застосування даної методики в 

осіб старшого віку вимагає використання алотранс- 

плантації. У National Autonomous University of Mex- 

ico (Мексика) був продемонстрований клінічний 

випадок лікування локального пародонтиту у 61- 

річного реципієнта із застосуванням стовбурових 

клітин, виділених із пульпи тимчасового зуба 7- 

річного донора. Мезенхімальні стовбурові клітини 

із зубної пульпи донора відокремлювали від пуль- 

пової камери та обробляли шляхом ферментатив- 

ного травлення та центрифугування, далі пасиву- 

вали та культивували в Eagle's minimal essential 

medium (синтетичне середовище для культивуван- 

ня клітин, розроблене Гаррі Іглом). Після досягнен- 

ня 80%-вої конфлюенції клітин, 5х106 алогенних 

dental pulp stem cells (DPSC) розчинених в 250 мкл 

PBS поміщували на ліофілізовану колаген- 

полівінілпіролідонову губку, яку відповідно розта- 

шовували в ділянці дефекту (пародонтиту). Хірургі- 

чний доступ проводився за «клаптевою методи- 

кою». До проведеного лікування пародонтальна 

кишеня становила 6,5 мм, рухомість зуба II ступеня 

за Мілером, площа пошкодження кісткової тканини 

18,30 мм2. Оцінка результатів проведеного лікуван- 

ня проводилось через 3 та 6 місяців: через 3 місяці 

було зафіксовано такі показники – пародонтальна 

кишеня 3,6 мм, рухомість I ступеня, площа кістко- 

вого дефекту зменшилась до 5,73 мм2; через 6  

місяців продемонстрований наступний результат – 

пародонтальна кишеня 3,5 мм, рухомість I ступінь, 

площа кісткового дефекту 4,58 мм2. Також протя- 

гом року було зафіксовано стійкість отриманого 

результату, відсутність відторгнення транспланта- 

ту як результату імунної відповіді (табл. 3) [18]. 

У ході роботи було проаналізовано спеціальну 

літературу з використанням електронних наукомет- 

ричних баз даних PubMed, Index Copernicus, 

Ulrich's Periodicals, Google Scholar, Web of Science, 

Scopus, Medline та ін., друкованих наукових статей, 

посібників, присвячених проблемі використання 

стовбурових клітин у стоматології та щелепно- 

лицевій хірургії; також було узагальнено знання та 

практичний досвід, отримані під час  навчання на 

Таблиця 3 – Клінічний випадок лікування локального 
пародонтиту із застосування СК з пульпи 

 

до лікування через 3 місяці через 6 місяців 

пародонтальна кишеня (мм) 

6,5 3,6 3,5 

рухомість зуба за Мілером 

II ступінь I ступінь I ступінь 

площа пошкодження кісткової тканини (мм2) 

18,30 5,73 4,58 

 
кафедрі хірургічної стоматології та щелепно- 

лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця. Ре- 

зультати оформлено у вигляді статті та презентації 

для доповіді. 

Заключення та перспективи подальших до- 

сліджень. Аналіз фахової літератури свідчить про 

актуальність проблеми виділення та застосування 

стовбурових клітин з щелепно-лицевої ділянки у 

світовій та національній медичні практиці, наяв- 

ність даних про суттєві переваги такого методу, 

зокрема: не травматичний доступний спосіб та від- 

сутність перешкод етичного та законодавчого ха- 

рактеру щодо виділення матеріалу, висока концен- 

трація та здатність мезенхімальних стовбурових 

клітин до самовідновлення та диференціювання, 

відповідно ефективність та перспективність вико- 

ристання у відновлювальній та регенеративній те- 

рапії щелепно-лицевої ділянки. За результатами 

узагальнення результатів експериментальних дос- 

ліджень можна констатувати, що жирова тканина, 

зокрема жирові тіла Біша, завдяки своїм характе- 

ристикам є цінним та доступним джерело стовбу- 

рових клітин для тканинних інженерних цілей. 

Водночас, поширення стоматологічних патоло- 

гій та захворювань зумовлює необхідність подаль- 

шого вивчення, теоретичного обґрунтування, екс- 

периментальної апробації даного методу та широ- 

ко застосування стовбурових клітин з щелепно- 

лицевої ділянки у вирішені актуальних клінічних 

завдань, зокрема: хірургія пародонта, реконструк- 

тивна хірургія, дентальна імплантація, регенера- 

тивна ендодонтична терапія, відновлення пошко- 

дженого дентину, вирощування зубів з використан- 

ням біоінженерних технологій. 

Дана робота не висвітлює проблему застосу- 

вання мезенхімальних стовбурових клітин з щелеп- 

но-лицевої ділянки повною мірою, представляє 

найбільш актуальні її аспекти, що і стане перспек- 

тивою подальших досліджень. 
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ИЗ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Литовченко В. П. 

Резюме. В статье представлены актуальность, теоретические аспекты и особенности практического 

применения стволовых клеток челюстно-лицевой области в лечении стоматологических заболеваний; в 

результате анализа литературы обобщенно преимущества такого метода: доступный способ и отсутст- 

вие препятствий этического и законодательного характера относительно выделения материала, высокая 

концентрация и способность мезенхимальных стволовых клеток к самовосстановлению и дифференци- 

ровки, соответственно эффективность и перспективность использования в восстановительной и регене- 

ративной терапии челюстно-лицевой области. Рассмотрены также характеристики жировых тел Биша, 

которые предопределяют целесообразность использования их в качестве инновационного, ценного, дос- 

тупного источника жировых стволовых клеток для тканевых инженерных целей. 

В то же время, распространение стоматологических патологий и заболеваний вызывает необходи- 

мость дальнейшего изучения, теоретического обоснования, экспериментальной апробации данного 
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метода и широко применения стволовых клеток с челюстно-лицевой области в решении актуальных кли- 

нических задач, в частности: хирургия пародонта, реконструктивная хирургия, дентальная имплантация, 

регенеративная эндодонтическая терапия, восстановление поврежденного дентина, выращивания зубов 

с использованием биоинженерных технологий. 

Цель исследования – анализ научно-теоретических и клинических аспектов применения стволовых 

клеток, полученных из челюстно-лицевой области, как инновационного подхода в стоматологии. 

Использованы методы теоретического анализа литературных источников, представленных в научных 

изданиях, включенных в наукометрические базы данных PubMed, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals, 

Google Scholar, Web of Science, Scopus, Medline и др.; обобщение знаний, полученных во время обучения 

на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НМУ имени Богомольца. 

Ключевые слова: стволовые клетки, мезенхимальные стволовые клетки из челюстно-лицевой об- 

ласти, стоматология, челюстно-лицевая хирургия. 
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Stem Cells from the Maxillofacial Area: Features and Perspectives of Application 

Lytovchenko V. 

Abstract. The article presents the topicality, theoretical aspects and features of the use of stem cells from 

the maxillofacial area in the treatment of dental diseases. The analysis of literature generalizes the advantages 

of this method: a less traumatic accessible method and no obstacles of ethical and legislative nature in the allo- 

cation of material, high concentration and ability of mesenchymal stem cells to self-renewal and differentiation, 

respectively, the effectiveness and prospect of use in restorative therapy facial area. We also considered the 

characteristics of fat pad determining the appropriateness of using them as an innovative, valuable, affordable 

source of fat stem cells for tissue engineering purposes. 

At the same time, the spread of dental pathologies and diseases causes the need for further study, theoreti- 

cal substantiation, experimental testing of this method and widespread use of stem cells from the maxillofacial 

area in solving topical clinical problems, in particular: restoration of damaged dentin, growing teeth using bioen- 

gineering technologies. 

The article describes the characteristics of adipose tissue, which largely determine the feasibility of its use 

as a source of stem cells; selection features and basic properties of stem cells; case of stem cells from the max- 

illofacial area (about eight unique populations of «dental» stem cells). As a result of literature analysis, the se- 

quence of surgical technique for removal of fat bodies is presented; modern algorithm for obtaining stem cells 

from of fat pad; a number of experiments on the use of adipose stem cells (clinical study of the closure of the 

maxillofacial area defect, the study of using mesenchymal stem cells of adipose tissue in the treatment of perio- 

dontitis, the clinical case of the local periodontitis treatment using stem cells from the pulp). 

The purpose of the study was to analyze the scientific-theoretical and clinical aspects of using stem cells 

derived from the maxillofacial area as an innovative approach in dentistry. 

Methods of theoretical analysis of the literature sources presented in scientific publications included in sci- 

entometric databases PubMed, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals, Google Scholar, Web of Science, Sco- 

pus, Medline, etc. were used; generalization of the knowledge obtained during the training at the Department of 

Surgical Dentistry and Oral and Maxillofacial Surgery of the Bogomolets National Medical University. 

Keywords: stem cells, mesenchymal stem cells from maxillofacial area, dentistry, maxillofacial surgery. 
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