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Позаклітинні  мембранні везикули (ПВ)  це наночастинки сферичної форми, 

які складаються з ліпідної оболонки та мають різноманітний вміст, у залежності від 

джерела їхнього походження.  Цікавість до везикул виникла, коли була помічена 

залученість їх до багатьох фізіологічних процесів клітини та в більшості 

патологічних станів організму.  Відомо, що вони є посередниками  в міжклітин-ному 

спілкуванні  через вантаж, що переносять.  

  Стовбурові клітини в амніотичній рідині  слугують  для реактивації 

ендогенних механізмів відновлення та регенерації тканин та органів.  Сигнали, що 

виділяють стовбурові клітини, впливають на мікросередовище завдяки передачі 

молекул  цитокінів, факторів росту, хемоатрактантів та регуляторної РНК. 

Позаклітинні екзосоми та везикули, що походять зі стовбурових клітин,  є 

переносниками цих молекул.  Вони викликають широкий спектр ефектів, одночасно 

опосередковуючи горизонтальний міжклітинний перенос генетичної інформації на 

клітину-респондента, отже, модулюючи її функцію.  Активність екзосом викликає 

активацію антиапоптотичних та шляхів направлених на виживання клітини, що 

викликають ангіогенні, протизапальні та антифібротичні відповіді, а також 

стимуляцію резидентних ендогенних джерел, загальне посилення функції органів. 

Позаклітинні везикули здатні доставити активні молекули без присутності 



клітин і маючі ті ж самі позитивні ефекти( паракринні ефекти) стовбурових клітин, 

але без потенційних ризиків.  

 В нашій роботі ми виділяли ПВ амніотичної рідини методами 

ультрацентрифугування та преципітації поліетиленгліколем. Було визначено, що 

найбільший вихід позаклітинних везикул спостерігався при використанні метода 

преципітації і становив 0,7 мг білка на мл амніотичної рідини проти  0,01 мг на мл, 

що отримували ультрацентрифугуванням. Недоліком методу преципітації є великий 

вміст супутніх молекул та преципітуючих агентів, що впливають на методологію 

визначення ПВ. Ми застосували метод гель-фільтрації для отримання більш 

гомогенних та чистих ПВ. Після фракціонування елюата з гель-фільтраційної 

колонки ми отримали фракції зі значним вмістом ПВ з подібними розмірами. Ці 

відмінності ми спостерігали за зміною білкового профіля та електронного 

мікроскопіювання. Для точного визначення складу білків в різних фракція ПВ 

необхідно застосувати протеомний аналіз або вестерн-блотинг.  

Методи виділення і очистки ПВ не повинні впливати на наявність та біологічні 

властивості білків і функціональних молекул  в складі ПВ.  В ПВ містилася РНК, 

що за розмірами ми можемо віднести до мікроРНК.  

Ферменти ПВ активно руйнували нуклеїнові кислоти, причому сильна 

активність спостерігалася вже через 1 годину реакції. Здатність до руйнування 

нуклеїнових кислот ПВ   робить їх цікавими і перспективними терапевтичними 

агентами. 

В першому розділі розкриваються теоретичні основи позаклітинних везикул: 

типи, види, методи дослідження позаклітинних везикул. 

В другому розділі опрацьовуються матеріали і методи. 

В третьому розділі адаються результати досліджень та їх обговорення. 

Метою дипломної роботи було вивчити молекулярне карго та визначити 

ферментативні активності, як важливі складові регенеративних властивостей 

позаклітинних везикул амніотичної рідини, дослідити  ензими позаклітинних 



везикул амніотичної рідини як потенційних лікарських засобів, здатних до 

модифікації патологічних агентів і мікроорганізмів.  

Для виконання  поставленої мети застосовували молекулярно-біологічні 

методи. Необхідно було визначити оптимальний метод виділення позаклітинних 

везикул, досягти необхідної чистоти препаратів ПВ, провести  білкове 

профілювання та перевірити наявність ферментативної активності в препаратах 

отриманих  везикул.  

 

 

 

 

 

 

 


