
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
№ 2 • 2020 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

 
 
 
 
 
 
original article    UDC 602.9:591.81:636.92.09:616.718.49–001     
doi: 10.31210/visnyk2020.02.25 
 
INFLUENCE OF ALLOGENEIC STEM CELLS ON CHANGES OF SYNOVIAL FLUID IN THE 
KNEE JOINT OF RABBITS AT EXPERIMENTAL OSTEOARTHROSIS 
 
Yu. V. Demiantseva ORCID  0000-0001-6298-551X 
 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 16, building 12, Potekhina str.,  
Kyiv, 03127 
E-mail: juliademianseva@nubip.edu.ua 
 

How to Cite 
Demiantseva, Yu. V. (2020). Influence of allogeneic stem cells on changes of synovial 

fluid in the knee joint of rabbits at experimental osteoarthrosis. Bulletin of Poltava 
State Agrarian Academy, (2), 202–209. doi: 10.31210/visnyk2020.02.25 

 
The article presents the results of analyzing synovial fluid in rabbits with simulated osteoarthrosis using 

allogeneic stem cells and the traditional method of treatment (using meloxicam). Three groups of animals 
were formed: control group – isotonic sodium chloride solution was applied; the first experimental group – 
the traditional method of treatment was used; the second experimental group – allogeneic mesenchymal stem 
cells were used. A model of osteoarthritis of the knee joint was reproduced on animals of three groups by 
double injecting retinol acetate into the joint cavity – 3.44 % at a dose of 1 ml with an interval of 7 days. 
Synovial fluid of animals was taken on the 7th, 14th and 28th days after the last administration of prepara-
tions. It was found that under traditional treatment inflammatory process was more pronounced than in oth-
er groups, but the number of foamy macrophages, and then synoviacytes was reduced. It may indicate the 
inhibitory effect of non-steroidal anti–inflammatory preparation (meloxicam), which was used in treatment. 
A similar situation was registered in the control group, only all stages were slower than in the first and sec-
ond experimental groups. With introducing AMSC – the number of synoviocytes in the synovial fluid was 
much higher (on the 14th day), which indicated accelerated differentiation of synoviacytes. An increased 
number of foamy macrophages (more active process of fat droplets resorption) were detected. On the 28th 
day, areas of synovial cells accumulation in the synovia and completion of the inflammatory process were 
observed. In the synovial fluid aspirate in all groups of rabbits, it was found that the repair process took 
place: from the beginning there was a large number of fat droplets (after introducing retinol acetate at the 
stage of osteoarthritis simulation), which activated macrophages to absorb and utilize the fat droplets; after 
that cellularity sharply decreased, but the number of synoviacytes increased. Thus, according to the re-
search, local administration of allogeneic mesenchymal stem cells under experimental knee joint osteoarthri-
tis increases the activity of recovery processes, as it is evidenced by the increased number of synoviocytes in 
the synovial fluid and accelerated completion of the inflammatory process. 
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ВПЛИВ АЛОГЕННИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА ЗМІНИ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ В 
КОЛІННОМУ СУГЛОБІ КРОЛІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОАРТРОЗУ 
 
Ю. В. Дем’янцева 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 

 
У статті представлені результати аналізу синовіальної рідини у кролів за умови модельованого 

остеоартрозу при використанні алогенних стовбурових клітин та традиційного методу лікування 
(використання мелоксикаму). Було сформовано три групи тварин: контрольна група – застосовували 
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ізотонічний розчин хлориду натрію; перша дослідна група – застосовували традиційний метод ліку-
вання; друга дослідна група – застосовували алогенні мезенхімальні стовбурові клітини. На тваринах 
трьох груп була відтворена модель остеоартрозу колінного суглоба шляхом дворазового введення в 
порожнину суглоба ретинол ацетату – 3,44 % в дозі 1 мл з інтервалом у 7 діб. У тварин відбирали 
синовіальну рідину на 7, 14 і 28 доби після останнього введення препаратів. Встановлено, що за умо-
ви традиційного лікування запальний процес виражений більш активно, ніж в інших групах, але кіль-
кість пінистих макрофагів, а потім і  синовіацитів зменшена, що може свідчити про гальмінівний 
вплив нестероїдного протизапального засобу (мелоксикаму), який використовували при лікуванні. У 
разі введення АМСК кількість синовіоцитів у синовіальній рідині значно більша (на 14 добу), що вка-
зує на пришвидшену диференціацію синовіацитів. Виявлено збільшену кількість пінистих макрофагів 
(більш активний процес розсмоктування крапель жиру). На 28 добу спостерігали острівці скупчення 
синовіальних клітин у синовії та завершення запального процесу. У аспіраті синовіальної рідини у 
всіх групах кролів було виявлено, що відбувається процес репарації: з початку наявна велика кіль-
кість крапель жиру (після введення ретинол ацетату на етапі моделювання остеоартрозу), що ак-
тивує макрофаги на поглинання та утилізацію цих жирових крапель; після цього клітинність різко 
знижується, але підвищується кількість синовіацитів. Отже, як свідчать результати досліджень, 
місцеве введення алогенних мезенхімальних стовбурових клітин за умови експериментального остео-
артрозу колінного суглоба підвищує активність репаративних процесів, що підтверджується збіль-
шеною кількістю синовіоцитів у синовіальній рідині та пришвидшене завершення запального процесу. 

Ключові слова: остеоартроз, аллогенні мезенхімальні клітини, мелоксикам, синовіальна рідина. 
 

ВЛИЯНИЕ АЛЛОГЕННЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА ИЗМЕНЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ КРОЛИКОВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ОСТЕОАРТРОЗЕ 
 
Ю. В. Демьянцева 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 

 
В статье представлены результаты анализа синовиальной жидкости у кроликов при моделиру-

емом остеоартрозе и использовании аллогенных стволовых клеток, а также традиционного метода 
лечения (использование мелоксикама). Установлено, что при традиционном лечении воспалительный 
процесс выражен более активно, чем в других группах, но количество пенистых макрофагов, а затем 
и синовиацитив уменьшено, что может свидетельствовать о тормозящем влиянии НПВП (мелок-
сикама), который использовали при лечении. При введении МСК – количество синовиоцитов в сино-
виальной жидкости значительно больше (на 14 сутки). Обнаружено увеличение количества пенис-
тых макрофагов (более активный процесс рассасывания капель жира). На 28 сутки наблюдали ост-
ровки скопления синовиальных клеток в синовии и завершение воспалительного процесса. Как свиде-
тельствуют результаты исследований, местное введение аллогенных мезенхимальных стволовых 
клеток при экспериментальном остеоартрозе коленного сустава повышает активность репарати-
вных процессов, что подтверждается возросшим количеством синовиоцитов в синовиальной жид-
кости и, как следствие, ускоренное завершение воспалительного процесса. 

Ключевые слова: остеоартроз, аллогенные мезенхимальные клетки, мелоксикам, синовиальная 
жидкость. 

 
Вступ 
Синовіальна рідина, або синовія (від грец. syn – разом і ovum – яйце, тобто «нагадує яєчний бі-

лок»), є своєрідним індикатором життєдіяльності суглоба, утворюється і поповнюється через речови-
ни, що надходять із плазми крові і секретуються покривним шаром суглобової мембрани. Синовія є 
проміжним шаром між синовіальною оболонкою, хрящем і субхондральної кісткою. На жаль, дослі-
дження синовіальної рідини у разі патології суглобів проводиться досить рідко, лікарі мало орієнто-
вані в можливостях такого дослідження, а трактування його параметрів викликає чималі труднощі. 
Оскільки синовія практично відразу ж реагує на структурні зміни тканин суглобів, властиві тим чи 
тим захворюванням апарату руху, тому немає сумнівів щодо актуальності  дослідження синовії у тва-
рин, хворих на остеоартрит. Особливу клінічну роль аналізу синовіальної рідини відводять у разі гос-
трих моноартритів [1, 3, 12, 18]. 
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Синовіальна оболонка, суглобовий хрящ і синовія взаємопов’язані між собою і функціонують спі-
льно. Процеси, які відбуваються в будь-якому з цих компонентів, неминуче тягнуть за собою зміни 
складу синовіальної рідини. За даними літератури, для діагностики «запальних» і «незапальних» за-
хворювань суглобів повною мірою може бути використаний цитологічний метод [11, 16, 20]. Одним з 
найбільш чутливих критеріїв диференційної діагностики є цитоз. При «механічній» патології сугло-
бів спостерігають незначний цитоз (менше 1000 клітин/мм3), а при запальних захворюваннях він зна-
чно вищий (більше 1000 або 2000 клітин/мм3) [11]. Крім загальної кількості клітинних елементів, іс-
тотне значення в діагностиці патології суглобів має якісний склад синовіальної рідини. Відомо, що 
збільшення вмісту поліморфноядерних нейтрофілів, лімфоцитів, еозинофілів і моноцитів вказує на 
запальний характер змін суглобів [7], а переважання тканинних клітинних елементів свідчить про де-
струкцію хряща в суглобі [24]. Отже, розвиток дегенеративно-дистрофічних змін у суглобі відбува-
ється через запальні процеси – артрити і синовіїти [18], а характер перебігу захворювання залежить 
від співвідношення тих чи тих клітинних елементів синовіальної рідини. Тому дослідження  синовії 
дає змогу об’єктивно оцінювати характер перебігу патологічного процесу в суглобах і прогнозувати 
подальший розвиток їх дегенеративно-дистрофічних змін. 

Значний інтерес останніми роками дослідники проявляють до застосування клітинних технологій 
для лікування тварин з пошкодженням хрящової тканини суглобів [5, 21, 22]. Велика частина з них 
заснована на введенні в зону дефекту суспензії мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) [21, 22]. 

Мезенхімальні стовбурові клітини характеризуються низькою імуногенністю та імуносупресив-
ними властивостями, а також мають роль модуляторів міжлімфоцитарних взаємодій. Ці властивості 
МСК широко використовують у клітинній терапії [14, 15, 18–20].  

Тому пошук нових засобів і методів лікування остеоартрозу у тварин є актуальним і потребує по-
дальших досліджень [4, 9]. 

Мета роботи ‒ провести аналіз синовіальної рідини колінного суглоба кролів у разі експеримен-
тального остеоартрозу при застосуванні традиційного метода лікування та використання алогенних 
мезенхімальних стовбурових клітин. 

Завдання досліджень – вивчити вплив алогених мезенхімальних стовбурових клітин на зміни си-
новіальної рідини колінного суглоба в умовах експерементального остеоартрозу у кролів. 

 
Матеріал і методи досліджень 
Об’єктом дослідження служили 18 кроликів каліфорнійської породи (самці), вагою від 2,8 до 

3,3 кг, клінічно здорові. Раціон був збалансований.  
Було сформовано три групи тварин (по 6 тварин у кожній групі): контрольна група – застосовува-

ли ізотонічний розчин хлориду натрію; перша дослідна група – застосовували традиційний метод лі-
кування; друга дослідна група – застосовували алогенні мезенхімальні стовбурові клітини. На твари-
нах трьох груп була відтворена модель остеоартрозу колінного суглоба шляхом дворазового введення 
в порожнину суглоба ретинол ацетату – 3,44 % в дозі 1 мл з інтервалом у 7 діб [13]. Через 28 діб після 
другого введення ретинол ацетату тваринам контрольної групи вводили внутрішньосуглобово 0,5 мл 
0,9 % ізотонічного розчину натрій хлориду; першій дослідній групі – підшкірно вводили ін’єкції 
«Мелоксикаму» в дозі 0,4 мг на 1 кг маси тіла тварини в першу добу з подальшим введенням 0,2 мг 
на 1 кг маси тіла тварини протягом 6 діб [10]; другій дослідній групі – вводили внутрішньосуглобово 
3,5 млн алогенних мезенхімальних стовбурових клітин (АМСК). Експерименти на тваринах проведе-
ні з дотриманням вимог «Загальних етичних принципів проведення експериментів на тваринах», 
схвалених I Національним конгресом з біоетики (20.09.04 р., Київ, Україна) та положень «Європейсь-
кої конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших 
наукових цілях» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 
(Відомості ВР, 2010). 

У тварин відбирали синовіальну рідину на 7, 14 і 28 доби після останнього введення препаратів. 
Алогенні стовбурові клітини одержували з кісткового мозку стегнової кістки кролів. За 15 хв. до 

відбору кісткового мозку тварину седують (в/м введення ксилазин-ацепромазинової суміші з розра-
хунку 3 мг ксилазину та 1 мг ацепромазину на 1 кг маси тіла тварини) у ділянці оперативного досту-
пу проводять місцеве знеболення, шкіру вибривають та обробляють 5 % розчином йоду, прокол шкі-
ри та м’яких тканин кінцівки виконують за допомогою медичної голки для спінальної анестезії та 
діагностичної пункції зі зрізом типу «Пенсіл». 

Одержану клітинну масу культивували у стандартному середовищі: DМЕМ – 80 %, сироватка ем-
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бріонів телят – 20 % (виробництва «Sigma», США) з додаванням 10 мкл/см3 середовища антибіотика-
антимікотика. Культивування проводили в СО2–інкубаторі за 37 °С та 5 % концентрації СО2. Водно-
час, МСК осідали, прикріплюючись до поверхні культуральних чашок Петрі і розпластувались. Су-
спензовану культуру гемопоетичних клітин згодом видаляли, після чого продовжували культивувати 
лише ті клітини, що мають адгезивні властивості. Після культивування отримували суспензію клітин, 
використовувуючи 0,25 / 0,02 % розчин трипсину/ЕДТА. 

Мікроскопічний аналіз і оцінку культури здійснювали за допомогою інвертованого мікроскопа 
Axiovert 40. Підрахунок кількості клітин проводили в камері із сіткою Горяєва. 

Матеріалом дослідження слугувала синовіальна рідина, яку отримували з порожнини суглоба 
шляхом пункції в асептичних умовах. Лабораторний аналіз передбачав макроскопічний аналіз (обсяг, 
колір, характер, в’язкість, прозорість), а також проведення мікроскопічного дослідження. Виготовле-
ні мазки фарбували за Романовським-Гімзою. Візуальну оцінку стану синовіальної рідини і її 
в’язкості робили під час пункції. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Синовіальна рідина має сталі фізико-хімічні та мікроскопічні властивості і містить основні ком-

поненти плазми крові. Будь-які зміни суглобового хряща відображаються на складі синовіальної рі-
дини. При багатьох захворюваннях, що супроводжуються ураженням суглобів, зміни суглобової рі-
дини типові для тієї чи тієї нозології і спостерігаються до появи розгорнутої клінічної картини, тому 
можуть бути використані в діагностичному процесі [17]. 

Клітинний склад синовільної рідини представлений у табл. 1, 2, 3. У цитограмі наявні еозинофіли, 
лімфоцити, макрофаги, нейтрофіли, моноцити та тканинні клітини, включаючи клітини покривного 
шару – синовіоцити. 

На 3-ю добу ми спостерігали такі результати клітинного аналізу синовіальної рідини: в контроль-
ній групі – активний запальний процес, який характеризується тенденцією до збільшення кількості 
макрофагів та лімфоцитів при зменшеній кількості синовіальних клітин, також виявлені поодинокі 
макрофаги з краплинами жиру в цитоплазмі, що вказує на недостатню активацію макрофагів у процес 
поглинання та утилізацію жирових крапель. У першої дослідної групи було виявлено, що практично 
відсутнє диференціювання моноцитів у макрофаги з пінистою цитоплазмою, на що вказує достовірне 
збільшення кількість лімфоцитів та зниження макрофагів, спостерігався активний запальний процес 
(табл. 1).  

1. Аналіз синовіальної рідини за умови експериментального остеоартрозу кролів  
на 3-ю добу експерименту, (M±m, n=18) 

Показники Контрольна група 1 дослідна група 2 дослідна група 
Колір рожевий рожевий рожева 
В’язкість +++ +++ +++ 
Прозорість мутна мутна мутна 
Клітинність висока невисока висока 
Еозинофіли, % 0 0 0 
Лімфоцити, % 27,3±1,5 41,6±3,1** 35,1±1,5** 

Макрофаги, % 32,3±1,1 5,5±2,2*** 39,8±2,5* 

Синовіальні клітини, % 4,6±0,7 5±1,2 3,1±0,8 

Нейтрофіли, % 0 2,6±0,7*** 0 
Моноцити, % 37,7±1,5 43,2±2,3 26,6±1,6** 

Примітки: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 порівняно з контрольною групою. 
 
Також у першій дослідній групі клітинність очевидно нижче порівняно з контролем та другою до-

слідною групою. У другій дослідній групі були виявленні зрілі макрофаги з пінистою цитоплазмою 
та достовірне збільшення кількісті макрофагів при достовірному зменшенні кількості моноцитів, що 
підтверджує активне диференціювання моноцитів у макрофаги. Відсутність нейтрофілів при достові-
рному збільшенні макрофагів вказує на зниження гостроти місцевої запальної реакції. Фізичні показ-
ники (колір, в’язкість, прозорість) вказували на запальний процес: мутна, рожевого кольору і в’язка 
синовіальна рідина (табл. 1).  

На 14-у добу дослідження було виявлено такі зміни у клітинному складі синовіальної рідини: в 
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контрольній групі та в першій дослідній була виявлена тенденція до збільшення еозинофілів. У дру-
гій дослідній групі, на противагу двом іншим, спостерігалась низька клітинність, відсутність жирових 
крапель та макрофагів, достовірне збільшення кількості синовіальних клітин, що вказує на активне 
диференціювання синовіальних клітин, які забезпечують звільнення порожнини суглоба від продук-
тів життєдіяльності, підтримуючи стабільний гомеостаз у порожнині суглоба. Фізичні показники вка-
зували на зміну кольору на солом’яний, що є наближенням до вихідного стану (таб. 2).  

2. Результати аналізу синовіальної рідини на 14 добу, (M±m, n=18) 
Показники Контрольна група 1 дослідна група 2 дослідна група 

Колір рожевий рожевий солом’яний 
Вязкість ++ + ++ 
Прозорість мутна мутна мутна 
Клітинність висока невисока низька 
Еозинофіли, % 0,7±0,4 0,6±0,5 0 
Лімфоцити, % 21,6±1,2 30,8±3,7* 24,3±1,8 
Макрофаги, % 18,3±1,8 0,6±0,5*** 0 
Синовіальні клітини, % 14,1±1,5 16,3±1,7 28,1±2,3*** 
Нейтрофіли, % 0 0 0 
Моноцити, % 34,8±2,7 50,3±2,3** 35,1±3,4 
Краплини жиру мало поодинокі відсутні 

Примітки: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 порівняно з контрольною групою. 
 
На 28-у добу було виявлено такі зміни у клітинному складі синовіальної рідини: в контрольній та 

першій дослідній групі все ще триває запальний процес, який проявляється збільшеною кількістю 
лімфоцитів та еозинофілів. У першій дослідній групі ситуація гірша, ніж у контрольній групі, виявле-
но тенденцію до збільшення нейтрофілів, еозинофілів та достовірне збільшення лімфоцитів і змен-
шення синовіальних клітин на противагу двом іншим дослідним групам. Така тенденція вказує на 
гальмівний вплив нестероїдного протизапального засобу (мелоксикаму), який використовували для 
лікування експериментального остеоартрозу. У другій дослідній групі спостерігали завершення запа-
льного процесу, а саме достовірне зменшення лімфоцитів та тенденція до зменшення нейтрофілів, 
відсутні макрофаги, які є активними учасниками запального процесу в порожнині суглобу. Кількість 
синовіальних клітин зменшилася, при цьому були виявленні острівці скупчення синовіальних клітин 
у синовії (рис.).  

 
Рис. Скупчення синовіальних клітин у другій дослідній групі на 28 добу, х 200 

 
Отже, можна зробити висновок про активізацію репаративного процесу в порожнині суглоба. За 

фізичними показниками змінилися колір, в’язкість, прозорість у всіх групах тварин (табл. 3), а саме у 
другій дослідній групі колір, прозорість та в’язкість наближені до фізіологічної норми. 

206



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
№ 2 • 2020 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

3. Результати аналізу синовіальної рідини на 28 добу, % (M±m, n=6) 
Показники Контрольна група 1 дослідна група 2 дослідна група 

Колір безколірний світло–рожевий світло–солом’яний 
Вязкість ++ ++ ++ 
Прозорість мутна мутна прозора 
Клітинність низька низька низька 
Еозинофіли, % 1,5±0,6 1,5±0,6 0 
Лімфоцити, % 22±2,4 43,6±3,1*** 8,8±1,5** 
Макрофаги, % 0 0 0 
Синовіальні клітини, % 22,8±2,5 8,3±3** 19,8±5,1 
Нейтрофіли, % 0,6±0,3 3,5±0,9 1±0,3 
Моноцити, % 29,5±4,5 37,3±3,5 48,8±4 
Краплини жиру відсутні майже немає відсутні 

Примітки: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 порівняно з контрольною групою. 
 
Отримані результати щодо впливу алогенних мезенхімальних стовбурових клітин на зміни складу 

синовіальної рідини в колінному суглобі в умовах остеоартрозу узгоджуються з дослідженнями ін-
ших науковців. Зокрема, показано здатність стовбурових клітин прискорювати регенерацію всіх тка-
нин суглоба у разі хвороби на остеоартроз [2, 6, 8, 18, 19, 23, 25]. 

В аспіраті синовіальної рідини у всіх групах кролів було виявлено, що відбувається процес репа-
рації: з початку наявна велика кількість крапель жиру (після введення ретинол ацетату на етапі моде-
лювання остеоартрозу), що активує макрофаги на поглинання та утилізацію цих жирових крапель; 
після цього клітинність різко знижується, але підвищується кількість синовіоцитів. 

Встановлено, що за умови традиційного лікування  запальний процес виражений більш активно, 
ніж в інших групах, але кількість пінистих макрофагів, а потім і  синовіацитів зменшена. Це може 
свідчити про гальмівний вплив нестероїдного протизапального засобу (мелоксикаму), який викорис-
товували для лікування. Схожа ситуація відбувається і в контрольній групі, тільки всі етапи протіка-
ли повільніше, ніж у першій та другій дослідних групах.  

При введенні АМСК кількість синовіоцитів у синовіальній рідині значно більша (на 14-у добу), 
що вказує на пришвидшену диференціацію синовіацитів. Виявлена збільшена кількість пінистих мак-
рофагів (більш активний процес розсмоктування крапель жиру). На 28-у добу спостерігали острівці 
скупчення синовіальних клітин у синовії та завершення запального процесу (рис. 1). 

Як свідчать результати досліджень, місцеве введення алогенних мезенхімальних стовбурових клі-
тин за умови експериментального остеоартрозу колінного суглоба підвищує активність репаративних 
процесів, що підтверджується збільшеною кількістю синовіоцитів у синовіальній рідині та пришвид-
шеним завершенням запального процесу. 

 
Висновки 
Місцеве введення алогенних мезенхімальних стовбурових клітин за умови експериментального 

остеоартрозу колінного суглоба підвищує активність реперативних процесів. На 28-у добу спостері-
гаємо завершення запального процесу, фізичні показники синовії (колір, прозорість та в’язкість) на-
ближені до фізіологічної норми, а також виявлено острівці скупчення синовіальних клітин у синовії, 
що вказує на активний репаративний процес у порожнині суглобу. Використання мелоксикаму в умо-
вах експериментального остеоартрозу колінного суглоба призводить до пригнічення та сповільнення 
реперативних процесів  порівняно з використанням стовбурових клітин. Запальний процес проходить 
більш гостро та тривало порівняно з другою групою (де використовували алогенні стовбурові кліти-
ни). Зменшена кількість пінистих макрофагів і синовіацитів у тварин першої дослідної групи свідчить 
про гальмівний вплив нестероїдного протизапального засобу (мелоксикаму). 

Перспективи подальших досліджень. Майбутні дослідження в цьому напрямі стосуватимуться ви-
вчення можливості використання алогенних стовбурових клітин для лікування остеоартрозу у клініч-
ній практиці. 
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