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Втрата однієї з головних сенсорних
систем – слухової може мати руйнівні наслідки у взаємодії людини з навколишнім
світом. Вважається, що основна проблема
полягає в тому, що критична маса клітин
завитки і нейронів спірального ганглію формується тільки в процесі ембріогенезу, а
після пошкодження вони не можуть бути
замінені. У даний час варіанти для лікування з приводу цього стану дуже обмежені і в
основному представлені протезами – слуховими апаратами та кохлеарними імплантатами. Існує необхідність у терапевтичному
прориві при лікуванні глухих, який допоможе мільйонам людей, що постраждали від
втрати слуху. Досягнення в галузі стовбуровоклітинної технології дають надію для
вирішення цієї проблеми. У зростаючому
обсягу літератури проводиться спроба прокласти шлях для терапії глухих стовбуровими клітинами. Багато факторів слід мати
на увазі при розробці цього підходу, два з
яких мають першорядне значення. Поперше, різні осередки типу потенційно будуть використані, усі з яких мають свої переваги і недоліки. По-друге, з метою виявлення такого маленького і відокремленого
органа, як завитка, технічно важкі хірургічні методи повинні бути розроблені [11, 16,
24].
Орган слуху належить до органів чуття другого типу (вторинно-чутливі).
Сприймаючими елементами є спеціалізовані
епітеліальні
клітини
(сенсорно80

епітеліальні), збудження від яких передається до нервових клітин спірального ганглію [1]. Сенсорно-епітеліальні клітини слухової частини лабіринту внутрішнього вуха
називаються волосковими (внутрішні і зовнішні кохлеоцити).
Сенсорно-епітеліальні клітини і нейрони спірального ганглію розвиваються зі
слухової плакоди (ділянка ектодерми по
боках зачатка довгастого мозку). Нейрогенез регулюється мережею зовнішніх і внутрішніх факторів, які включають трофічні
фактори (фактор росту фібробластів, нейротрофіни, родина інсуліно-подібних пептидів) та транскрипційні шляхи [52]. Розуміння і визначення ключових факторів і генних
мереж у розвитку і функції внутрішнього
вуха являє собою важливий крок у напрямку перемоги над глухотою, яка зумовлена
ураженням сенсорно-епітеліальних і нервових структур внутрішнього вуха.
Певну роль у розвитку внутрішнього
вуха, як і в ембріональному розвитку інших
клітин, відіграють транскрипційні фактори
родини SoxE [10]. Sox10 спочатку експресується у слухових пухирцях, а пізніше – в
підтримуючих клітинах під час диференціації клітин спірального органа. Наводяться
генетичні докази того, що Sox10 в залежності від концентрації може відігравати певну
роль у регуляції Jagged1 – гена, як відомо,
важливого для prosensory розвитку внутрішнього вуха. Представлені результати показують, що Sox10 регулює біологію раннього
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розвитку кохлеарних попередників у внутрішньому вусі, але на відміну від клітин,
отриманих з нервового гребеня, цей транскрипційний фактор є необов'язковим для
їхньої диференціації, а його ефект реалізується за рахунок активації гена Jagged1.
Основу вивчення відтворення клітин
спірального органа було закладено в 1975
р., коли Sobkowicz і співавтори [57] описали
довгострокову органотипову культуру клітин органа Корті у новонародженої миші з
детальним описом методів дисекції та вирощування спірального органа разом із спіральним ганглієм.
Була висловлена гіпотеза, що у внутрішньому вусі, незважаючи на обмежені
можливості, існують стовбурові слухові і
вестибулярні клітини [5, 42]. Ці клітини
здатні до утворення нейросфер і в подальшому з використанням маркерів клітин–
попередників їх можна диференціювати на
волоскові і нервові клітини вестибулярного
і завиткового лабіринту [18, 35, 36, 54].
Проліферація стовбурових клітин у культурі надає їм здатності самооновлення і формування нейросфер, які утворилися з клонально відтворених клітин. Однак їх пошкодження in vivo не легко відновити, оскільки
слухові стовбурові клітини для регенерації
отримати важко. Стовбурові клітини
cпірального ганглію є плюрипотентними з
потенціалом диференціювання на волоскові
клітини і нейрони кохлеарного осередку,
втрата яких викликає глухоту [29].
Диференціація клітин-попередників у
культурі повторює шляхи розвитку ембріональних сенсорних нейронів. Ретиноєва
кислота збільшує можливості утворення
нейронів і частки отриманих сенсорних клітин, що викликано різким збільшенням
Pax2, який є ключовим фактором транскрипції черепних плакод. Маркери ембріональних слухових та інших сенсорних нейронів
(GATA3, Brn3a і islet1) можуть бути виявлені через 3 доби диференціації клітин, а
маркери фенотипу сенсорних клітин
(peripherin, кальретинін, TrkC, і TrkB) – через 10 діб [37]. Для диференційованих клітин з рецепторами функціонального типу
AMPA-глутамату додатково вказано, що
вони далі розвиваються як клітини з нейронними рисами. Одночасно нейрони, які
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диференціювалися від цих стовбурових клітин, можна спрямувати на ріст у культурі
волоскових клітин. Розвиток функціональної активності клітин з маркерами сенсорних нейронів припускає потенціал стовбурових клітин внутрішнього вуха в заміні
уражених в результаті нейрональної дегенерації клітин [36].
Про мультипотентні кохлеарні клітини-попередники нейронів та умови їхньої
диференціації є не так багато відомостей.
Lin та співавтори [30] повідомили, що відразу після народження у мишей в спіральному органі виявлено клітини, здатні до
самовідновлення і до диференціації у нейроно– і волосковоподібні клітини (експресія
факторів Sonic hedgehog, епідермального
фактора росту, ретиноєвої кислоти і нейротрофічного фактора головного мозку) з можливістю симетричного і асиметричного
поділу клонованих нащадків. Диференціація
цих клітин у волоскові клітини залежала від
сигнального шляху ERK. Але автори не
виявили їхніх можливостей до подальшої
диференціації в нейрони.
Останні дослідження показали, що
мультипотентні стовбурові клітини і клітини-попередники, які здатні до проліферації і
регенерації, присутні в завитці ссавців. Досліджено проліферативний потенціал клітин, отриманих із завитки у новонароджених щурів різного віку. Визначення розходжень між проліферативними клітинами у
щурів різного віку може дати ключ до розгадки механізмів, контролюючих долю цих
клітин. Проліферативні клітини були ізольовані від завитки щурят віком 1, 7 і 14
днів та ідентифіковані на підставі даних
ультраструктури клітин з кожної вікової
групи методами проточної цитометрії та
трансмісійної електронної мікроскопії. Протягом перших двох тижнів після народження кількість проліферативних клітин поступово зменшилася до нуля. Це зниження відбулося паралельно з погіршенням стану
проліферативного потенціалу клітин і накопиченням клітин у G0/G1 фазах циклу. Крім
того, деякі з клітин вийшли з клітинного
циклу шляхом апоптозу [67]. Під час диференціювання у них кохлеарних стовбурових
клітин від немовлят до дорослих зменшується рівень цикліну А2, який відіграє вели81

ку роль у модуляції клітинного циклу
[12].
Декілька груп дослідників у даний час
вивчають можливості для ембріональних та
дорослих стовбурових клітин щодо заміни
пошкоджених сенсорних елементів у завитці глухих людей. Останніми досягненнями в
галузі наших знань про стовбурові клітини і
розвиток індукованих плюрипотентних клітин є те, що Такахасі і Яманака в 2006 р.
відкрили нову галузь науки, орієнтовану на
використання індукованих плюрипотентних
стовбурових (плюрипотентних) клітин у
терапевтичних цілях. Існують потенційні
вигоди використання плюрипотентних клітин у поєднанні з кохлеарними імплантатами для лікування хворих з втратою слуху, у
тому числі й диференціації плюрипотентних клітин у слухові нейронного походження та клінічно значущі підходи до їхньої
трансплантації [19].
При вивченні потенціалу індукованих
плюрипотентних стовбурових клітин в якості джерела трансплантатів для відновлення
слухових нейронів спірального ганглію було простежено ex vivo за зростанням аксонів від індукованих клітин-попередників –
нейронних похідних до і в результаті їхньої
трансплантації мишам in vivo. Нейрони,
отримані з плюрипотентних клітин, спрямовували нейрити до кохлеарних волоскових
клітин. Урегулювання стану нейронів,
отриманих з індукованих клітин, відбувалося через один тиждень після трансплантації
в завитку. У деяких трансплантатах виявлено везикулярно–глутаматний транспортер 1,
який є маркером глутаматергічних нейронів. Ці результати показують, що плюрипотентні клітини можуть бути використані в
якості джерела трансплантатів для регенерації нейронів спірального ганглію [40].
Можливості і швидкість росту аксонів
у дисоційованому спіральному ганглії та
його культурі можна проаналізувати в скануючому електронному мікроскопі і за допомогою відеомікроскопії. Рух аксона був
оцінений за появою конусів росту на їхніх
ламелоподіях і аксонах, а також мікрошипиків, які перемежовувалися з круговими
спайками. Нейрони та їхні конуси росту
експресували DCC-рецептор задля дії на
молекулу Netrin–1, і було висловлено при82

пущення, що цей атрактант у дорослих
впливає на процес регенерації нейритів
нейронів спірального ганглію [2, 49]. Імуноцитохімічний і сповільнений аналіз проліферації клітин спірального ганглію виявив
пересування слухових нейронів та їхніх
конусів росту групами, подібними до гангліонарних утворень. Аксони, що локалізувалися жмутками, інколи були "склеєні" S–
100 / гліальним кислим фібрилярним білком, який експресується клітинами. Деякі
нейрони були нестин–позитивні, а іноді
виявляли маркери проліферації клітин Ki67
і 5'-бром–2–дезоксиуридин. Нейрони під час
цього процесу експресували маркери і транскрипційні фактори, характерні для нейрального розвитку – neurogenin 1, нейрогенний фактор диференціації 1, Brn3a і GATA–
зв'язуючий білок 3, а також нейронні маркери – бета–III тубулін, NeuN і нейрофіламентів 160 [8].
Rak та співавтори [48] вивчали потенційні нейронні стовбурові клітини з нейросфер кохлеарного ядра і проаналізували
гістологічні зрізи, щоб довести здатність до
самооновлення і диференціювання в клітини–попередники нейронної лінії. Для цього
клітини з кохлеарного ядра щурів (віком 1
день після народження) виділялись і культивувались для утворення первинних нейросфер. Стовбурові клітини визначались
методами підрахунку та аналізу після BrdU
визначення. Нейронні клітини-попередники
виявили різні маркування для Nestin і
Atoh1. Позитивне фарбування в них ß-III
тубуліну, гліального кислого фібрилярного
білка і основного білка мієліну показало їх
диференціацію в нейрони, астроцити і олігодендроцити. Крім того, Nestin і BrdUмічені клітини також були визначені в гістологічних зрізах. Автори зробили висновок, що ізольовані зі спірального ганглію
клітини мають усі ознаки нейронних стовбурових клітин.
До цього часу мало відомо про сигнальні шляхи, крім нейротрофічних факторів,
які діють у нейронах спірального ганглію. У
хворих з нейросенсорною приглухуватістю
такі шляхи в кінцевому підсумку можуть
бути спрямовані на стимулювання росту
аксонів від залишків спірального ганглію до
кохлеарного імпланту, тим самим підвищуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2013

ючи точність передачі звуку. Виявлено наявність трансмембранних рецепторів нейронів, які представляють шляхи – ephrin,
Netrin, semaphorin, Wnt у зрілій завитці. Wnt
сигналізація, зокрема, виступає як кандидат
для спрямування росту аксонів до кохлеарного імпланта після нейросенсорної втрати
слуху [55].
У спіральному ганглії глухих морських свинок (з ураженням завитки гентаміцином) нервові клітини експресують NOB1
– транскрипційно-асоційований білок, що
складається з одного домену стрічки цинку.
Тобто NOB1 може відігравати роль у слуховій трансдукції [20].
Нейронні, ембріональні або стовбурові клітини червоного кісткового мозку виживають у внутрішньому вусі ссавців після
трансплантації. Пересаджені нейронні стовбурові клітини можуть набути морфологічних фенотипів волоскових клітин, що було
досягнуто у відповідних дослідженнях. Ембріональні стовбурово-похідні нейрони мають потенціал для формування синапсу зі
слуховими волосковими клітинами і реіннерваціі слухового епітелію. При цьому коливання обсягу виживаності і відновлення
функцій нейронів спірального ганглію, інтеграції в тканини господаря і потенційні імунні бар'єри мають першорядне значення [28,
58].
З різних ділянок сенсорного слухового епітелію в новонароджених мишей виявлено маркери для клітин-попередників нервових і слухових клітин [14].
Глухота зазвичай виникає в результаті
ураження не тільки нейронів, але й сенсорних клітин слухової частини внутрішнього
вуха. В даний час немає схем лікування для
призупинення втрати слуху або його повернення. Основною метою при розробці терапії з приводу нейросенсорної приглухуватості є визначення стратегії для заміни втрачених волоскових клітин (кохлеоцитів).
Раніше вважалось, що в завитці ссавців кохлеоцити утворюються тільки під час ембріогенезу. У хребетних внутрішнє вухо походить із слухової плакоди і проходить
складну серію морфо-генетичних процесів
при диференціюванні механосенсорного
епітелію за участю волоскових клітин –
механорецепторів слуху і рівноваги. Багато
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досліджень було проведено для того, щоб
продемонструвати наявність ендогенних
клітин-попередників у дорослих. Розуміння
механізмів, що лежать в основі утворення
волоскових клітин, є важливою передумовою визначення терапевтичної стратегії для
відновлення цих клітин у внутрішньому
вусі дорослих [9, 44, 45, 59].
Показано, що попередники волоскових клітин існують у спіральному органі і
вони могли би стати найліпшими для заміни
втрачених сенсорних клітин за відповідних
умов їх проліферації та диференціації у дорослих і відновлення слуху [7, 25]. Потенційні клітини, які могли би застосовуватись
в регенеративній терапії органа слуху, виявлені у спіральному органі тварин. У людини такі зусилля на отримання терапевтичних кандидатів обмежені через етичні та
технічні труднощі. Нещодавно ізольовано
популяції слухових стовбурових клітин від
людського плоду, які могли б стати ідеальною моделлю для вирішення деяких проблем майбутнього – очищення, розширення
і технічного обслуговування кохлеарних
стовбурових клітин [51].
Стовбурова терапія швидко розвивається і має потенціал застосування при ураженні внутрішнього вуха. Перші спроби
вивчення можливості такої терапії при порушеннях внутрішнього вуха були проведені з використанням нейронних стовбурових
клітин. Трансплантовані нейронні стовбурові клітини можуть вижити у внутрішньому вусі і диференціюватися у фенотипи клітин нейронних, гліальних та/або волоскових, що робить їх трансплантацію для відновлення клітин внутрішнього вуха потенційно ефективним методом лікування. Подальші дослідження показали, що ембріональні стовбурові клітини, клітини спинномозкового ганглію і клітинні лінії, отримані з
внутрішнього вуха плоду, можуть бути використані для відновлення ураженого внутрішнього вуха. Стовбурові трансплантації
також було запропоновано в якості стратегії
для доставки ліків до внутрішнього вуха
[39].
За останні кілька років було досягнуто
значного прогресу в розумінні основних
механізмів, що беруть участь у ураженні
внутрішнього вуха, і були розроблені різні
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потенційні терапевтичні підходи. Було показано, що волоскові клітини втрачаються
через вплив шуму або токсичних препаратів. Цьому можна запобігти шляхом застосування антиоксидантів, інгібіторів внутрішньоклітинних шляхів стресу і нейротрофічних факторів / блокаторів нейротрансмісії.
Крім того, є надія, що стовбурові клітини
можуть бути використані для створення
нових волоскових клітин. Однак, незважаючи на величезний прогрес, більшість концепцій, що обговорюються, все ще знаходяться в експериментальній стадії, і важко передбачити, який підхід буде, нарешті, введений у клінічну практику [6, 23].
У втраті сенсорних і нейрональних
клітин з наступним погіршенням слуху, що
відбувається під впливом різних генетичних
мутацій та чинників навколишнього середовища, велику роль відіграють інгібітори
клітинного циклу, які зумовлюють вступ
клітин у мітоз і їхнє диференціювання [32].
Недавні дослідження показали, що після народження у мишей в завитці зберігаються клітини–попередники, які можуть
утворювати сфери (отосфери) у культурі.
Клітини отосфер здатні до самооновлення і
диференціювання клітинних ліній внутрішнього вуха, тому їх можна пропонувати як
перспективне джерело для регенерації волоскових клітин [43]. Клітини отосфер виявляють маркери стовбурових кохлеарних
клітин. Ці сфери містять ABCG2-, Jagged1- і
Notch1-позитивні клітини-попередники, які
можуть проліферувати і створити нове покоління волоскових клітин – імунопозитивних для конкретних маркерів популяції волоскових клітин, у тому числі міозину VI,
міозин VIIa, Math1 і здатних до поглинання
FM1-43 [53].
У волоскових клітинах-попередниках,
взятих із завитки у новонароджених щурів,
раніше були виявлені маркери, як у клітинах зовнішньої спіральної борозни завитки
в живому організмі, у тому числі ZO1,
Islet1, Hes1, і Hes5. Коли ці клітини починають індукувати експресію Hath1, вони
виявляють потенціал до диференціювання у
волоскові клітини. Волоскові клітини–
попередники в сферах проявляють свою
проліферативну активність і експресують
тільки епітеліальні маркери. Якщо ці сфери
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доповнити дисоційованими мезенхімальними клітинами, то можна отримати епітеліальні попередники клітин, здатні диференціюватися в клітини з експресією маркерів
волоскових і підтримуючих клітин, які характерні для сенсорного епітелію внутрішнього вуха в природних умовах [65]. Виявлено, що потенціал самооновлення клітин
отосфер зменшується з кожним новим поколінням у пробірці [34].
При культивуванні ізольованих із спірального органа мишей і морських свинок
(віком 3 доби постнатального періоду) клітин у середовищі, доповненому епідермальним фактором росту, основним фактором
росту фібробластів або трансформуючим
фактором росту-альфа, визначено, що при
додаванні трансформуючого фактора ростуальфа утворюється більше отосфер, ніж при
введенні основного фактора росту фібробластів. В отосферах спостерігався рівномірний розподіл Sox2 і нести-позитивних клітин. При ідентифікації цих клітин виявилося, що вони належать до волоскових і підтримуючих клітин [41].
Відмічено, що Notch шлях має велике
значення для підтримання градієнту підтримуючі / сенсорні клітини і запобігає надмірній регенерації останніх [13]. Цей комплекс мозаїки стовбурових клітин і клітин–
попередників спірального органа потребує
латерального гальмування опосередкованого шляху Notch сигналізації. Кілька досліджень було виконано по вивченню Notch
сигналізації
в
попередній
індукції
prosensory домену, який локалізується по
довжині каналу завитки і відповідає за диференціацію волоскових і підтримуючих
клітин [38, 63]. Щоб дослідити роль Notch
сигналізації в prosensory формування домену, був умовно інактивований транскрипційний посередник канонічного шляху
Notch сигналізації – RBPjκ –у внутрішньому
вусі і отримано результати, які доводять, що
канонічна Notch сигналізація не є необхідною для prosensory специфікації завитки
миші, якщо припустити, що інші сигнальні
шляхи можуть бути більш специфічними
для цього високоорганізованого органа чуття [3].
В той же час Yamamoto та співавтори
[62] вважають, що порушення Jagged1Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2013

опосередкованої Notch сигналізації призводить до втрати і ураження окремих сенсорних ділянок, що вказує на її роль у деяких
моментах prosensory розвитку. Тим не
менш, збереження окремих сенсорних ділянок дозволяє припустити, що невеликий
рівень Notch діяльності зберігається у відсутності Jagged1. Ці результати вказують на
важливу роль Rbpj i Notch сигналізації в
розвитку, диференціації і виживанні клітин
внутрішнього вуха.
Якщо блокувати Notch сигналізацію γсекретазним інгібітором, збільшується перетворення стовбурових клітин внутрішнього вуха у волоскові клітини за механізмом, в якому бере участь bHLH транскрипційний фактор Math1 (мишачий Atoh1), диференціація клітин нейронної лінії була
збільшена завдяки експресії Notch внутрішньоклітинного домену. Перехід до нейронної лінії можна частково пояснити проліферацією клітин, які не пройшли сенсорноклітинної диференціації у зв'язку з високим
рівнем Notch сигналізації, із залученням
регуляторного впливу Ngn1. Notch внутрішньоклітинний домен через вплив Ngn1
опосередковано регулює Sox2, який експресується багатьма нейронними попередниками клітин [22].
Білки родини Sonic hedgehog мають
важливе значення для розвитку каналу завитки. Визначено, що Sonic hedgehogсигнальний шлях сприяє диференціації кохлеарних нейронних попередників. При додаванні Sonic hedgehog до кохлеарних нейронних попередників збільшується формування епітеліально–клітинних острівців з
одночасною активацією експресії Math1,
який є чинником транскрипції для початкової диференціації слухових волоскових клітин. Підвищена експресія Math1 пізніше
регулюється промотором діяльності Brn3.1
– іншим транскрипційним фактором, який
керує подальшою диференціацією і виживанням слухових волоскових клітин. Тобто
сигнальний шлях Sonic hedgehog відіграє
важливу роль у диференціації слухових волоскових клітин через вплив на Math1–
Brn3.1 сигнальні шляхи [21]. У процесі регуляції диференціювання волоскових клітин
на Math1 негативно впливає Hes1. Цe показує, що баланс між Math1 і такими негативЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2013

ними регуляторами, як Hes1, має вирішальне значення для утворення відповідної кількості волоскових клітин внутрішнього вуха
[64, 66].
Є докази того, що при втраті волоскових клітин механізмом їх поновлення може
стати трансдиференціація підтримуючих
клітин на сенсорні. Цього можна досягти з
місцевим використанням генної терапії
Math1, і найбільш перспективними вважаються такі вірусні вектори, як аденовектор
[47]. Стабільність таких процесів підтримують інгібітори клітинного циклу Cip / Kip
і Notch сигналізація [27]. Тобто трансдиференціація ендогенних клітин, що залишилися неушкодженими у внутрішньому вусі, і
стимуляція проліферативної діяльності можуть стати одним із шляхів боротьби з
втратою слуху [15, 56, 60].
У внутрішньому вусі мишей віком 60
днів спостерігалася помірна експресія клітинами нестин–зеленого флуоресцентного
білка, який ідентифікує стовбурові і клітини-попередники, у стромі ампульних крист і
в мішечку, але не в рамках сенсорного епітелію. В спіральному органі була знайдена
помірна експресія цього білка в декількох
клітинах Дейтерса. Експресія нестизеленого білка у внутрішньому вусі мишей
пов'язана з розвитком і регулюється, проте в
дорослому внутрішньому вусі є окремі нестин-позитивні клітини, що підкреслює можливість потенціалу внутрішньої регенерації, хоча і меншою мірою, ніж у ранньому
постнатальному періоді від 4-ї до 15-ї доби
[33].
На 3-ю добу після народження у спіральному органі мишенят виявлено GFAPGFP сигнал у всіх підтримуючих клітинах, в
той час як нести-GFP був обмежений внутрішніми підтримуючими клітинами. На даному етапі GFAP і окремі стовбурові/прогеніторні маркери відображають перекриття експресії в підтримуючих клітинах. У дорослих експресія GFAP переміщується до зовнішніх волоскових клітин. Експресія Sox2 і Jagged1 зберігається в зрілих
підтримуючих клітинах, в той час як
ABCG2 була знижена в них. На противагу
експресія GFAP і ABCG2 виросла у лімбальних клітинах внутрішньої борозни
[56].
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Визначено, що від 3-ї до 15-ї доби після народження у внутрішньому вусі мишей виявляються клітини, які експресують
GFAP (гліальний фібрилярний кислий білок, що ідентифікує проміжні філаменти
астроцитів і шваннівських клітин). Ці клітини локалізуються в спіральному органі
відразу після народження в ділянці розташування фалангових і волоскових клітин,
їхній градієнт знижується від основи до
верхівки завитки, а після 15-ї доби цей маркер спостерігається лише у внутрішніх
волоскових, фалангових і клітинахстовпах. Як видно, ці клітини подібні до
астроцитів або шваннівських клітин і необхідні для підтримки нормального розвитку та життєздатності не тільки нейронів,
але й сенсорних клітин внутpішнього вуха
[50].
Проведені також експерименти з
отримання незрілих нейронних попередників з фетальної нервової системи мишей
вирощенням їх культури до 14,5-ї доби і
проаналізовані зміни в імуногістохімічних
особливостях клітин культури після дифе-

ренціювання. Виявлено, що у волоскових
клітинах імунофенотипово ідентифікуються
епітопи з маркерними білками міозину VIIa
і Brn-3c, а в підтримуючих клітинах – маркер пан-цитокератин. Таким чином, у нейронних попередників є потенціал, щоб диференціюватися у волоскові і підтримуючі
клітини внyтрішнього вуха [31].
Перспективними джерелами для аутотрансплантації з метою відновлення слуху
вважаються також епендимні, індуковані
плюрипотентні стовбурові і нюхові нейроепітеліальні клітини, які не зазнають імунного відторгнення [61].
Щоб використати весь потенціал стовбурових клітин для регенерації волоскових
клітин, фундаментальна наука та клінічна
медицина повинні працювати разом, що
також сприятиме прискоренню переходу від
експерименту до ліжка хворого по з'ясуванню механізмів розвитку волоскових клітин
внутрішнього вуха з акцентом на ролі мікроРНК і адаптації цих знань безпечно і ефективно для стовбуровоклітинної технології
[4, 26, 46].
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