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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АОМ - азоксометан 

АЩС – аутологічна сироватка щурів 

ДМГ – диметилгідразин 

ЗТ-ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією 

КТК – канцерогенез товстої кишки 

ЛПС – ліпополісахарид  

ММСК – мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини 

МСК – мезенхімальні стромальні клітини  

МСК КМ – мезенхімальні стромальні клітини кісткового мозку 

МСКП – мезенхімальні стромальні клітини плаценти 

МСКПл – мезенхімальні стромальні клітини плаценти людини 

МСКПщ – мезенхімальні стромальні клітини плаценти щура 

НСТ – нітросиній тетразолій 

ФБС – фетальна бичача сироватка 

ФГА – фітогемаглютінін  

ФР – фізіологічний розчин 

ФСБ – фосфатно-сольовий буфер 

FISH – флуоресцентна in situ гібридизація 
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ВСТУП 

 

 

Трансплантація мезенхімальних стромальних клітин (МСК) є 

перспективним методом лікування багатьох соматичних захворювань [1]. 

МСК, виділені зі зрілої плаценти (МСКП) людини, відповідають критеріям 

International Society for Cellular Therapy [2], при цьому, плацента як джерело 

МСК має низку переваг перед іншими джерелами: отримання клітин не 

потребує інвазивних втручань, відсутність морально-етичних проблем їх 

використання та можливість отримати достатню кількість клітинного 

матеріалу.  

Дослідження впливу внутрішньовенної трансплантації МСК людини на 

перших етапах передбачає введення клітин тваринам, і таким чином, не 

враховуються реакції імунної системи на введення ксеногенного біологічного 

матеріалу, які можуть змінити результат лікування [3], незважаючи на те, що, 

як відомо, МСК можуть уникати розпізнавання аллореактивними Т-

клітинами та природними клітинами-кілерами [4]. Для більш точного 

відтворення процесів необхідно використовувати алогенну трансплантацію 

клітин, коли донор і реципієнт належать до одного виду тварин. Також 

необхідно відмітити, що МСК виділені з різних джерел мають свої унікальні 

особливості, що додатково може вносити зміни на результат системного 

введення. Наприклад, залежно від методу виділення МСКП спостерігається 

пригнічення або стимулювання проліферативної відповіді Т-лімфоцитів in 

vitro [5]. 

Вплив МСК на розвиток пухлин вивчався з використанням in vitro 

співкультивування [6] або моделях ксенотрансплантацій, при яких МСК 

людського походження були трансплантовані лабораторним тваринам [7]. 

Противоречивий ефект МСК на рак може бути пов’язаним із використанням 

різних підходів моделювання канцерогенезу, а саме індукування раку 

хімічними речовинами [8], трансплантації трансформованих ліній клітин, 
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ксеногенних по відношенню до тварини реципієнта [9]. Крім того, вплив 

МСК in vivo в значній мірі була оцінена на основі змін у розмірі або масі 

ксенотрансплантованих пухлин в імунодефіцитних реципієнтах, які 

відрізняються від людей або тварин зі спонтанним раком. Однак вплив 

системного введення МСК на ініціацію та розвиток раку є не достатньо 

вивченим. 

Колоректальний рак залишається другим за поширеністю раком у 

Європі та третім у світі [10]. Симптоми захворювання з’являються вже тоді, 

коли пухлина набула великих розмірів, тому лише у 39 % випадках 

колоректальний рак діагностується на ранніх стадіях. В інших випадках 

прогноз перебігу захворювання залишається несприятливим, 5-річне 

виживання досягає лише 11-69 % [11]. Диметилгідразин (ДМГ)-індукована 

модель канцерогенезу товстої кишки (КТК) повторює морфологічні та 

молекулярні етапи раку товстої кишки у людини на кожному етапі розвитку 

пухлини. Під впливом метаболіту ДМГ метилдіазоніуму у колоноцитах 

щурів виникають мутації, в проонкогенах, які також спричинюють КТК у 

людини: APC, KRAS, TP53, а також мікросателітну нестабільність та 

хромосомну нестабільність [12]. 

Дослідження результатів як ксеногенної, так і алогенної 

внутрішньовенної трансплантації мезенхімальних стромальних клітин 

плаценти на розвиток спонтанних пухлини товстої кишки стало головною 

ідеєю у виконанні дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі біохімії ННЦ «Інститут біології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках 

бюджетної теми «Механізми реалізації адаптаційно – компенсаторних 

реакцій організму за умови розвитку різних патологій» ( № д/р 0111U004648, 

2011 – 2015 роки), а також бюджетної теми «Альтернативні моделі для 

тестування клітинних препаратів на онкогенність» Відділення цільової 
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підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

при НАН України (РК № 0114U003877). 

Мета дослідження – виділити і охарактеризувати мезенхімальні 

стромальні клітини з плаценти людини та щура та оцінити вплив їх 

внутрішньовенної трансплантації на розвиток пухлин товстої кишки при 

диметилгідразин-індукованому канцерогенезі товстої кишки у щурів. 

Завдання: 

 Виділити мезенхімальні стромальні клітини плаценти щура та встановити 

їх походження; 

 Провести порівняльний аналіз характеристик мезенхімальних 

стромальних клітини плаценти людини та щура; 

 Встановити та порівняти особливості розселення та приживлення 

трансплантованих мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура та 

людини; 

 Визначити влив внутрішньовенної трансплантації мезенхімальних 

стромальних клітин плаценти людини на індукований канцерогенез 

товстої кишки щура; 

 Дослідити влив внутрішньовенної алогенної трансплантації 

мезенхімальних стромальних клітин плаценти на індукований 

канцерогенез товстої кишки щура та зміни деяких показників імунної 

системи; 

 Вивчити вплив співкультивування мезенхімальних стромальних клітин 

плаценти щура на рівень апоптозу та проліферації клітин пухлин товстої 

кишки за умов їх органної культури 

Об’єкт дослідження – мезенхімальні стромальні клітини плаценти, 

диметилгідразин-індукована модель канцерогенезу товстої кишки. 

Предмет дослідження – характеристики мезенхімальних стромальних 

клітин плаценти, внутрішньовенне введення мезенхімальних стромальних 

клітин плаценти щурам з диметилгідразин-індукованим канцерогенезом 

товстої кишки. 
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Методи дослідження: метод виділення первинних культур, 

полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР), 

цитофлуориметричні, флуоресцентна in situ гібридизація, гістологічні, 

імуноцитохімічні, імуногістохімічні, трансдукція клітин еукаріот, світлова та 

конфокальна мікроскопія, моделювання ДМГ-індукованого канцерогенезу 

товстої кишки щурів, статистична обробка результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Вперше встановлено, що мезенхімальні стромальні клітини 

плаценти щура фетального походження характеризуються імунофенотипом 

та потенціалом до диференціювання властивим мезенхімальним стромальним 

клітинам, однак у порівнянні з мезенхімальними стромальними клітинами 

плаценти людини малють низький рівень експресії CD44 та не експресують 

трофобласт-асоційовані гени. 

2. Показана здатність мезенхімальних стромальних клітин плаценти 

людини та щура приживлюватися в тканинах товстої кишки, легень, печінки 

та селезінки щурів протягом одного тижня після внутрішньовенної 

трансплантації інтактним щурам, а також в тканині пухлин товстої кишки 

при трансплантації щурам з диметилгідразин-індукованим канцерогенезом 

товстої кишки.  

3. Вперше виявлено, що ксеногенна та алогенна трансплантація 

мезенхімальних стромальних клітин плаценти щурам з диметилгідразин-

індукованим канцерогенезом товстої кишки на середніх стадіях розвитку 

пухлин не впливає на кількість новоутворень та показники загальної 

середньої площі поперечного перерізу пухлин. 

3. Вперше з’ясовано, що алогенна внутрішньовенна трансплантація 

мезенхімальних стромальних клітин плаценти щурам з диметилгідразин-

індукованим канцерогенезом товстої кишки призводить до зростання 

розмірів пухлин з 4 ступенем інвазії.  

4. Вперше показано, що внутрішньовенна алогенна трансплантація 

мезенхімальних стромальних клітин плаценти призводить до скорочення 
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тривалості виживання щурів із диметилгідразин-індукованим 

канцерогенезом товстої кишки на 17 днів. 

6. Функціональна та фагоцитарна активність перитонеальних 

макрофагів та показники клітинного циклу спленоцитів не змінюються на 5 

тиждень після внутрішньовенної алогенної трансплантації мезенхімальних 

стромальних клітин плаценти щура на середніх стадіях диметилгідразин-

індукованого канцерогенезу товстої кишки.  

7. Показано, що при органному контактному і безконтактному 

співкультивуванні мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура з 

слайсами пухлин товстої кишки щура не змінювалася проліферативна 

активність і рівень апоптозу у тканинах пухлин. 

Практичне значення одержаних результатів. 

1. Дані про особливості культур мезенхімальних стромальних 

клітин плаценти щура можуть бути використані для подальших їх 

доклінічних досліджень за різного типу патологій. 

2. Дані про розподіл та здатність до приживлення мезенхімальних 

стромальних клітин плаценти щурячого та людського походження в 

організмі щура можуть бути використані в дизайні подальших доклінічних та 

клінічних випробувань. 

3. Виявлені ефекти трансплантації мезенхімальних стромальних 

клітин плаценти можуть бути використані для розробки рекомендацій щодо 

використання клітинної терапії для пацієнтів з онкологічними 

захворюваннями. 

4. Результати доповнюють існуючі дані про системну імунну 

реакцію перитонеальних макрофагів та лімфоцитів селезінки на середніх 

стадіях типового перебігу диметилгідразин-індукованого канцерогенезу 

товстої кишки щура, а також при алогенній трансплантації мезенхімальних 

стромальних клітин плаценти. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Планування та обговорення усіх етапів дослідження 
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здійснено спільно з науковим керівником, директором та заступником 

директора Банку пуповинної крові та інших клітин і тканин людини к.б.н. 

Лобинцевою Г.С. та к.б.н. Шаблієм В.А. Особисто здобувачем було 

проведено виділення МСКП щура, визначено їх здатність до 

диференціювання у адипогенному та остеогенному напрямках, проведено 

імуноцитохімічні дослідження та FISH-аналіз отриманих культур. 

Здобувачем було проведення моделювання ДМГ-індукованого канцерогенезу 

товстої кишки щура, проведено внутрішньовенну трансплантацію МСКП 

щура та МСКП людини, макроскопічний і гістологічний аналіз утворених 

пухлин, імуногістохімічні дослідження пухлин, проведено всі статистичні 

розрахунки. Отримання МСКП людини проводили спільно зі 

співробітниками Банку пуповинної крові та інших клітин і тканин людини. 

Проточну цитометрію проводили спільно з завідуючим лабораторією 

клітинних та тканинних культур Державної установи «Інститут генетичної та 

регенеративної медицини» Національної академії медичних наук України" 

(м. Київ) к.м.н. Кириком В.М. Виділення РНК та ДНК з культур клітин та 

органів щурів, ЗТ-ПЦР проводили спільно зі співробітниками відділу 

біосинтезу нуклеїнових кислот Інституту молекулярної біології і генетики 

НАН України (м. Київ) к.б.н. Скрипкіною І.Я. та к.б.н. Арешковим 

П.О.Дослідження параметрів клітинного циклу та рівня апоптозу проводили 

спільно з завідуючою НДЛ експериментальної онкології Національного 

інституту раку (м. Київ) к.б.н. Храновською Н.М. та к.б.н. Скачковою О.В. 

Одержані результати обговорено і опубліковано в спільних статях. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень,отримані в 

рамках виконання дисертаційної роботи, представлені у вигляді тез, усних і 

стендових доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, 

зокрема World Cord Blood Congress III (Рим, Італія, 2011); IV Young 

Scientists’ Conference of Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of 

Ukraine in honor of the 155-year anniversary of Sergei G. Navashin (Київ, 

Україна, 2012); International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd 
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Ukrainian Congress for Cell Biology (Ялта, Україна, 2012); International Society 

for Stem Cell Research 10th Annual Meeting (Йокогама, Японія, 2012); 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні 

проблеми регенеративної медицини» (Київ, Україна, 2012); International 

Conference “Cell technologies in obstetrics, gynecology, neonatology and 

pediatric neurology” (Київ, Україна, 2012); міжнародної конференції Cell 

technology Week (Київ, Україна, 2013); International Society for Stem Cell 

Recearch 12th Annual Meeting (Ванкувер, Канада, 2014); 3rd IPLASS Meeting 

(Гранада, Іспанія, 2014); VII Міжнародної наукової конференції 

«Психофізіологічні і вісцеральні функції і нормі і патології» (Київ, Україна, 

2014); науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Трансплантація – сьогодення, минуле та майбутнє» (Київ, Україна, 2014); 

всесвітнього дня науки «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 

досліджень» (Київ, Україна, 2014); ХІІI міжнародної конференції молодих 

вчених «Шевченківська весна: біологія» (Київ, Україна, 2015); науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна онкологія: 

діагностика та лікування» (для молодих вчених) (Київ, Україна, 2015); 

“Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2015” (Київ, Україна, 2015); 

міжнародної конференції ISSCR 2015 Annual Meeting (Стокгольм, Швеція, 

2015); міжнародної конференції Advances in Cell Biology and Biotechnology 

(Львів, Україна, 2015), 4rd IPLASS Meeting (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, 

2016). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 15 наукових 

праць, з яких 6 наукових статей у фахових виданнях, що відповідають 

вимогам МОН України, з яких 3 в журналах, що індексуються міжнародною 

наукометричною базою даних Scopus, а також 9 матеріалів і тез доповідей на 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 130 сторінках і складається із вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів досліджень, 4 розділів результатів власних 
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досліджень із обговоренням, аналізу та узагальнення результатів досліджень, 

висновків, списку використаної літератури (222 посилань, з яких 220 – 

латиницею, 2 – кирилицею). Дисертація викладена і проілюстрована 34 

рисунками та 7 таблицями. 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

РОЗДІЛ 1. ПЛАЦЕНТА ЯК ДЖЕРЕЛО МУЛЬТИПОТЕНТНИХ 

СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН 

 

 

1.1. Поняття мультипотентних стромальних клітин  

 

Відкриття стовбурових клітин належить російському вченому 

Максимову О.О., який у 1909 році зробив доповідь на з’їзді німецького 

гематологічного товариства в Берліні про те, що в організмі людини 

зберігаються недиференційовані клітини, які можуть перетворюватися у 

спеціалізовані клітини крові та сполучної тканини [12]. В середині 1970-х рр. 

Фріденштейн О.Я. зі співробітниками показали, що строма кісткового мозку 

дорослих мишей та людини містить адгезивні до пластику клітини, які здатні 

диференціюватися у кісткову тканину [14]. Пізніше, дослідниками інших 

лабораторій було підтверджено, що ці клітини можуть диференціюватися у 

декілька типів клітин мезодермального походження, тобто є 

мультипотентними [15, 16]. Такі мультипотентні клітини були названі 

«мезенхімальними стовбуровими клітинами», а пізніше отримали 

міжнародну назву «мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини»  

(ММСК) [17]. У 2005 році Міжнародним товариством клітинної терапії 

(ISCT) були встановлені мінімальні критерії для визначення ММСК [18]. 

Такими критеріями є: 1. Адгезія до пластику в культурі in vitro; 2. Експресія 

поверхневих антигенів CD105, CD73, CD90 в 95% і більше клітин, з 

одночасною відсутністю експресії (в 2% клітин і менше) CD45, CD34, CD14 

або 11b, CD79 alpha або CD19, і HLA-DR; 3. Здатність диференціюватися у 

адипогенному, остеогенному і хондрогенному напрямках.  Назва ММСК 

характеризує мезенхімальне походження цих клітин і не обмежує 

можливостей диференціювання. Показано, наприклад, що ММСК можуть 
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диференціюватися не тільки в адипоцити, остеоцити та хондроцити, але й у 

тканини ектодермального походження, наприклад нейрони [19, 20, 21] та 

ендодермального походження, наприклад гепатоцити [22, 23], та клітини 

підшлункової залози [24]. Таким чином, ММСК – це група гетерогенних 

клітин, адгезивних до пластику, які можуть бути виділені з кісткового мозку, 

жирової тканини, плаценти, пуповидної крові та інших тканин [25, 26] та 

здатні до мультилінійного диференціювання. 

 

 

1.2. Плацента як джерело стовбурових клітин 

 

Плацента є унікальним органом, тканини якого мають материнське та 

фетальне походження, що забезпечує живлення і газообмін між ембріональною 

і материнською кров’ю. Плацента розвивається з позазародкових тканин, 

мезодерма хоріону і амніону є частиною позазародкової соматоплеври, в той 

час як мезодерма жовткового мішка і алантоїса бере початок від 

спланхноплеври [27]. Плацента розвивається з трофоектодерми – шару 

епітелію, який відокремлюється від внутрішньоклітинної маси на стадії 

бластоцисти. Трофоектодерма диференціюється у первинні ворсинки 

трофобласту, які виділяють протеолітичні ферменти, за допомогою яких 

відбувається процес імплантації ембріона у стінку матки. Далі трофобласт 

диференціюється у синцитіо- та цитотрофобласт. В цей же час позазародкова 

мезодерма підростає до ворсинок і формуються вторинні епітеліомезенхімальні 

ворсинки, які перетворюються у хоріон. Після того, як у вторинні ворсинки 

вростають судини, починається формування плаценти [28]. 

Плацента складається з чотирьох анатомічних областей: амніотичного 

епітелію, амніотичної мезенхіми, хоріонічної мезенхіми та хоріонічного 

трофобласта, а також децидуальної ділянки слизової оболонки матки, яка 

формує материнську частину плаценти [29]. Таким чином, плацента слугує 

цінним джерелом наступних стовбурових клітин: амніотичних епітеліальних 
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стовбурових клітин, амніотичних мезенхімальних стромальних клітин, 

мезенхімальних стромальних клітин хоріона, трофобластних стовбурових 

клітин, стовбурових клітин амніотичної рідини, мезенхімальних стовбурових 

клітин матриксу пуповини, ендотеліальних стовбурових клітин пуповинної 

вени та гемопоетичних стовбурових клітин [29]. 

За імунофенотипом, МСКП є подібними до мезенхімальних стромальних 

клітин кісткового мозку (МСК КМ), про що свідчить експресія поверхневих 

маркерів CD44, CD73, CD90 та CD105, та одночасна відсутність експресії 

CD11, HLA-DR, CD45 та CD79. МСК, виділені з різних компартментів 

плаценти, здатні до мультилінійного диференціювання, чим відповідають 

мінімальним критеріям для віднесення їх до ММСК [2]. Але, профіль експресії  

специфічних генів залежить від джерела отримання МСК. Наприклад, рівень 

експресії фактору росту гепатоцитів, цитокіну, відповідального за ангіогенез, 

був значно вищим у МСКП, ніж у МСК, отриманих від інших джерел [30, 31, 

32, 33]. 

Амніотичні епітеліальні клітини та амніотичні стромальні клітини 

характеризуються імунофенотипом CD105+, CD90+, CD73+, CD44+,CD29+, 

HLA-A,B,C+, CD13+, CD10+, CD166+, CD49d-, CD49e-, CD14-, CD34-, CD45-, 

HLA-DR- та характеризуються наявністю маркерів ембріональних стовбурових 

клітин SSEA-3, SSEA-4, TRA 1-60, TRA 1-81, CD324, POU5F1, SOX2, CFC1, 

NANOG, DPPA3, PROM1, PAX6, GCTM2 [34]. Крім класичних напрямків, 

показаний потенціал диференціювання їх  у міогенному, кардіоміогенному та 

нейрогенному напрямках, а також у клітини підшлункової залози, печінки.  

МСКП, виділені певними методами з хоріону або амніону можуть мати 

фетальний генотип [35]. Беручи до уваги те, що фетальні МСК є більш 

близькими до ембріональних стовбурових клітин ніж МСК дорослого 

організму, МСКП стають привабливим джерелом стовбурових клітин для 

аутотрансплантацій, за умов збереження їх методом кріоконсервування під час 

народження. 
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1.3. Застосування МСК плаценти у доклінічних та клінічних 

дослідженнях 

 

Властивості, якими володіють МСКП, створили підгрунтя для 

вивчення їх терапевтичного потенціалу на моделях різних захворювань. 

Успішні результати були отримані при лікуванні неврологічних розладів, 

включаючи хворобу Паркінсона, інсульту і травми спинного мозку. 

Трансплантація обох амніотичних епітеліальних клітин та МСК матриксу 

пуповини на моделях хвороби Паркінсона у гризунів призводила до 

поліпшення нейроповедінкового дефіциту та сприяла збереженню / 

відновленню дофамінергічних нейронів [36, 37]. Крім того, трансплантація 

амніотичних епітеліальних клітин і МСК, виділених з децидуальної оболонки 

плаценти, призводить до покращення стану щурів з інсультом, що 

проявляється у істотному поліпшенні поведінкових дисфункції і зменшенні 

обсягу інфаркту [38, 39]. Панкреатичні захворювання є ще однією ланкою, де 

доклінічні дослідження показали терапевтичну цінність плацентарних МСК 

[40]. Слід зазначити, що експериментальний етап клінічних випробувань 

показав позитивні результати вливу плацентарних МСК, підготовлених 

відповідно до основних принципів Належної виробничої практики (Good 

Manufacturing Practic – GMP), для лікування хворих на цукровий діабет 

другого типу [41]. 

Було досліджено особливості процесу лікування фіброзу, який зачіпає 

основні органи, такі як легені і печінку, з використанням плацентарних 

клітин [42]. Показано, що аллогенна і ксеногенна трансплантації клітин 

фетальних мембран значно знижувала вираженість фіброзу легень на моделі 

блеомiцин-індукованих пошкодженнь легенів. Також, зниження фіброзу 

печінки після трансплантації МСКП було показано на моделі з CCl4-

індукованої травми печінки [43]. 

Використання МСКП також було досліджено для відновлення і 

регенерації хрящових і кісткових дефектів in vivo. Репаративні ефекти 
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спостерігалися у імунодефіцитних щурів з травмами хряща після 

трансплантації МСК з ворсинок хоріона [44] або МСК амніотичної мембрани 

[45]. У той же час показана ефективність МСКП у прискоренні і правильному 

відновленні кісток на моделі перелому кістки у мишей [46]. Успішні 

результати трансплантацій МСКП за умов різних захворювань [28, 29], а 

саме інсульт, хвороба Альцгеймера, інфаркт міокарда, цироз печінки, 

недосконалий остеогенез, діабет, м’язова дистрофія Дюшена та ін., 

представлені у нещодавних оглядових статях [47, 48, 49].  

Дослідження відносно легкодоступних різних підтипів стовбурових 

клітин плаценти людини сприяло розвитку клітинної регенеративної 

медицини [47]. 

Особливу увагу необхідно звернути на використання МСКП у 

клінічних дослідженнях. На сьогоднішній день проводиться 95 клінічних 

досліджень з використанням МСКП, що зареєстровані на сайті бази даних з 

клінічних досліджень NIH Clinical Trials (https://clinicaltrials.gov). 

Досліджуються можливості використання МСКП при офтальмоголічних 

захворюваннях (треригіум, кератит, потоншання склери, пошкодження 

рогівки, дефект стовбурових клітин лімбу, реконструкція кришталика, 

синдром сухості ока, глаукома), різних захворюваннях легень, аутоімунних 

захворюваннях (хвороба Крона, ревматоїдний артрит, склероз, реація 

віддторгнення трансплантату), травмах хребта та ортопедичних 

захворюваннях, лікуваннях рубців та загоєння великих ран. Більшість цих 

досліджень проводяться з використанням комерціалізованого продукту таких 

компаній: Bio-Tissue®, TissueTech™ та її дочірні компанії (Prokera®, 

Amniograft®, Amnioguard®), IOP Ophthalmics (AmbioDisk™, Ambio2™), 

MiMedx® (Epifix®, Amniofix®), Liventa Bioscience (AmnioClear™), Amniox 

Medical (NEOX® CORD 1K, Clarix™1K) та NuCel (ReNu™ амніотичний 

алографт), Pluristem Inc. (продукт PLX-PAD), Celgene Cellular Therapeutics 

(продукт PDA-001/PDA-002). Більшість з цих клінічних випробувань фже 

пройшли фазу І і довели безпечність використання МСКП.  
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РОЗДІЛ 2. КАНЦЕРОГЕНЕЗ ТОВСТОЇ КИШКИ 

 

 

2.1. Молекулярні механізми виникнення колоректального раку 

 

На початку 1990-х років Ерік Ферон і Берт Фогельштейн припустили, 

що розвиток колоректального канцерогенезу пов'язаний з виникненням 

мутацій у певному порядку, зі специфічними мутаціями, пов'язаними з 

ініціюванням пухлини (наприклад, гена аденоматозного поліпозу товстого 

кишечника (APC)) та мутаціями, що виникають пізніше, і пов’язані з 

подальшим прогресуванням пухлини (наприклад, TP53) [50]. Нещодавно 

запропоновано модель «Великого вибуху» канцерогенезу, яка описує ріст 

пухлини як наслідок розростання генетично гетерогенних субклонів. Так, 

мутації в генах APC і KRAS (названі «громадські мутації») виявлені у всіх 

субклонах, додатково кожен субклон набуваює послідуючі «індивідуальні» 

мутації [51]. 

У 80-90 % випадків канцерогенезу товстої кишки на початковому етапі 

спостерігається втрата функції гена-супресора пухлин APC. Інактивація APC 

викликає стабілізацію цитоплазматичного білка β-катеніну і транслокацію 

його до ядра, де катенін діє як транскрипційний ко-активатор, взаємодіючи з 

транскрипційними факторами Tcf4 / LEF1, які регулюють експресію генів-

мішеней WNT. Ще однією ранньою подією в процесі розвитку пухлини є 

мутація прото-онкогену KRAS. Мутації у гені KRAS пов’язані з 40-50 % КТК 

людини, з яких більше 75% розташовані в кодоні 12, які замикають KRAS в 

активному GTP-зв'язаному стані [52]. 

Наступні мутації, які виникають, пов’язані з прискореним ростом і 

метаболізмом пухлин та їх прогресією, наприклад, у генах залучених до 

фосфоінозитол-3-кіназного сигнального шляху PTEN або PIK3CA. 

Порушення TGF-beta-залежного шляху відбувається внаслідок мутації TGF-

beta-рецептора 1 (TGFBR1) або TGFBR2. Також відомі помилки в роботі гена 
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DCC, локалізованого у хромосомі 18q, який кодує рецептор нетрін, що в 

свою чергу контролює процеси диференціювання та канцерогенезу. На більш 

пізніх стадіях розвитку пухлини, коли відбувається інвазія трансформованих 

клітин, спостерігаються мутації гена-супресора пухлин TP53 [53]. 

Решта пухлин (приблизно 20 %), які не несуть мутації гена APC, 

пов'язані з мутаціями генів системи репарації ДНК MLH1 і MSH2 (синдром 

Лінча). Такі види пухлин мають високий рівень нестабільності 

мікросателітних ДНК і характеризуються кращим прогнозом перебігу 

захворювання [54]. Також в клітинах пухлин товстої кишки відмічено 

наявність інших мутацій («індивідуальних»), наприклад CREB5, SF1, 

FBXO1, FHAD1, CHD7, роль яких досі чітко не з’ясована [55, 56].  

 

 

2.2. Моделювання канцерогенезу товстої кишки 

 

Моделі, що використовуються для вивчення канцерогенезу товстої 

кишки можна поділити на наступні основні групи: хімічно-індуковані моделі, 

моделі з використанням трансгенних тварин та моделі ксенотрансплантації 

клітинних ліній раку товстої кишки (перещеплювані карциноми) [54, 57, 58]. 

Цікавим є факт, що щури є більш прийнятними для дослідження КТК, 

ніж миші. Щури мають різну стійкість до розвитку пухлин товстої кишки, 

залежно від статі, як це можна спостерігати у людини. Щур також має 

наступні переваги як модельний організм: структура хромосом полегшує 

аналіз геномних подій, розмір товстої кишки щура дозволяє макроскопічний 

аналіз росту пухлини, а також розмір біологічних зразків від тварини 

полегшує здійснення молекулярних аналізів [59, 60]. 

Хімічно-індуковані моделі КТК. Найчастіше серед хімічно-індукованих 

моделей канцерогенезу товстої кишки використовуються моделі 1,2-ДМГ- та 

азоксометан (АОМ)-індуковані моделі. Рідше використовувалися в якості 

канцерогенів нітрозаміни та гетероциклічні аміни [12]. ДМГ-індукована 
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модель повторює морфологічні та молекулярні механізми канцерогенезу 

людини на кожному етапі розвитку пухлини. ДМГ метаболізується в печінці 

до проміжних метаболітів азоксометану та метилазоксиметанолу, які 

виділяються до кишечнику разом з жовчю. В просвіті кишечника проміжні 

метаболіти перетворюються у високо реактивний іон метилдіазоніуму, який 

викликає мутації ДНК епітеліоцитів. Мутації, які виникають при 

використанні ДМГ-індукованої моделі, повторюють виникнення мутацій при 

КТК людини: Apc/β-catenin, K-Ras, p53, мікросателітна нестабільність (MSI) 

та хромосомна нестабільність (CIN). ДМГ викликає не тільки мутації генів, 

але і інші порушення у внутрішньоклітинних сигнальних шляхах – Wnt-, K-

ras, TGF-β-залежних, а також у шляхах, залучених до процесів запалення. 

Недоліком даної моделі є її залежність від активності печінкових ферментів, 

необхідних для утворення метаболічно-активної сполуки метилдіазоніуму 

(CYP2E), що може давати хибні результати щодо профілактичної дії 

досліджуваних сполук. Однак, недоліки використання моделі на середніх і 

пізніх строках моделювання не виявлялися. 

Моделі з використанням трансгенних ліній тварин. Найбільш широко 

використовуваною є модель множинної кишкової неоплазії (multiple intestinal 

neoplasia – MIN), названою Apc
Min

 
/+

 [61]. Така аутосомно-домінантна мутація 

була отримана в 1990 році під дією мутагену N-етил-N-нітрозосечовини. Під 

дією мутагену відбувається втрата функції гену Apc миші внаслідок мутації 

кодону 850. Основна відмінність між Apc
Min

 
/+

 моделлю миші та хворобою 

людини є те, що у людини переважно розвиваються пухлини товстої кишки, 

в той час як миші більше поліпів розвивається в тонкій кишці. Крім того, у 

миші рідко спостерігався перехід утворених поліпів до інвазивного раку. Тим 

не менш, на цій моделі було проведено низку доклінічних випробувань, які в 

подальшому використовувалися в клініці. На сьогоднішній день модель було 

вдосконалено і виведено лінії мишей, в яких процеси КТК більш подібні до 

КТК людини: Apc 
1638N/+

 [62], AhCre Apc 
fl/+

 Kras 
G12V

 [63], Fabp1Cre PIK3ca* [64], 
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Fabp1Cre PIK3ca* Apc
Min/+

 [65], AhCre Apc 
fl/+

 p53R172H/+ [66], Apc 
Min/+ Δcy

 EphB2 [67], 

Kyoto Apc Delta (KAD) щури [60].  

Особливу увагу хотілося б звернути на те, що загальним недоліком усіх 

існуючих нині моделей КТК є неможливість відтворити процеси 

метастазування, подібні до таких у людини. На даний час широко 

використовуються моделі ксенотрансплантацій ліній клітин людини 

(наприклад, НТ29, SW480, і KM12L4a [68]), але результат дослідження на 

таких моделях залежить більшою мірою від місця щеплення (сліпа кишка, 

хвостова вена, селезінка, ворітна вена або капсула нирки) лінії 

трансформованих клітин. Шлях метастування останніх не повністю 

відтворює шлях, характерний для пухлин товстої кишки людини, а саме 

послідовність проходження базальної мембрани, стінок лімфатичних та 

кровоносних судин, базальної мембрани або строми цільового органа. Крім 

того, такі експерименти проводяться в основному на імунодефіцитних 

тваринах (nude або SCID) [69, 70], отже не враховують взаємодій ракових 

клітин з імунною системою хазяїна. Тим не менш, на таких моделях було 

вивчено механізми взаємодії ракових клітин та клітин строми в процесі 

метастазування [71]. Для подолання проблеми використання 

імунодефіцитних тварин, використовуються алотрансплантати клітинних 

ліній. Наприклад, клітинні лінії СТ26 і MCA38, які були отримані з 

колоректальних пухлин миші, ортотопічно підсаджують в стінку сліпої 

кишку BALB/C і C57BL6/J мишей, в результаті чого спостерігається 

метастазування в печінку [72]. 

Крім вищезазначених моделей, у моделі нокаутної миші Smad3 129/Sv 

розвиваються агресивні аденокарциноми товстої кишки протягом 4-6 місяців, 

і вони супроводжуються частими метастазами в регіональні лімфатичні вузли 

[73, 74], але розвиток пухлин відбувається за відсутності мутації гена Apc і до 

того ж залежить від кишкової мікрофлори, чим не достатньо відтворює 

процеси метастазування при КТК людини. Успішною моделю на даний час є 

миші, нокаутні за геном Apc з одночасною активацією K-ras з використанням 
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аденовірус-Cre-рекомбінази після механічного стирання колоноцитів [75]. 

При цьому зберігається послідовність формування пухлин (аденома-

карцинома), через 24 тижні після ін'єкції аденовірус-Cre-рекомбінази 

спостерігаються метастази в печінці у 20 % обстежених мишей. За подібною 

технологією, стали зявлятися більш досконаліші моделі: VillinCre 

Braf 
V637E/+

 p16
−/−

 - спостерігалися метастази в легені, шлунок, печінку та 

лімфатичні вузли у 25 % мишей [76]; VillinCre 
ERT2

 Pten 
fl/fl

Kras 
G12V/+

 - 

метастази у печінку, підшлункову залозу, лімфатичні вузли та легені у 41 %  

тварин [77].  

 

 

2.3. Класифікація пухлин товстої кишки 

 

Колоректальний рак виникає через накопичення мутацій в клітинах 

епітелію, що вистиляє стінки кишечника. Зокрема, мутації відбуваються в 

структурах, відомих як крипти ободової кишки – інвагінацій трубчатої форми 

у стінку кишки. Ці мутації дозволяють клітинам розмножуватися без 

регуляції клітинного циклу і змінювати їх механічні властивості, що в 

результаті призводить до утворення поліпу, в якому втрачається структура 

епітелію [78]. 

При постановці діагнозу раку будь-якого типу обов’язково вказується 

стадія, яка описує ступінь поширеності пухлини та її метастазування в 

організмі. Визначення стадії є найбільш важливим фактором при прийнятті 

рішення про подальший прогноз і стратегію лікування. Для кожної пухлини є 

основні критерії, на основі яких пухлину відносять до певного типу. Для 

колоректального раку, віднесення пухлини до певної стадії грунтується на 

наступних ознаках: наскільки глибоко пухлина інвазувала в стінку кишки, чи 

досягла пухлина сусідніх органів, чи поширилася пухлина на прилеглі 

лімфатичні вузли і віддалені органи.  
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В медичній практиці стадію колоректального раку визначають на 

основі результатів біопсій, тестів контрастної томографії або магнітно-

резонансної томографії, рентгену, а також результатів хірургічного 

втручання. Якщо стадія раку поставлена внаслідок результатів медичного 

обстеження, біопсії, а також результатів будь-якого сканування, така стадія 

називається клінічною стадією. Якщо існуючі факти, які були використані 

для постановки клінічної стадії об’єднуються з результатами хірургічного 

втручання, це називається патологічною стадією. Іноді під час операції лікар 

відмічає, що рак є більш поширеним, ніж було помічено під час постановки 

клінічної стадії, і тому патологічна стадія стає вищою, ніж клінічна. 

Найбільш поширеною системою для визначення стадії раку товстої 

кишки є TNM-система розроблена Американським об’єднаним комітетом з 

питань системи раку (AJCC), заснована на наступних факторах: наскільки 

первинна пухлина (Т) проросла в стінку кишечника і чи має вона вростання в 

сусідні органи; чи поширився рак на прилеглі (регіональні) лімфатичні вузли 

(N), чи поширилася пухлина (чи метастазувала) в інші органи тіла (M) [79, 

80, 81]. Система класифікації за Дюком, та модифікована класифікація 

Астера-Коллера а даний час не рекомендуються для використання. 

Букви або цифри, які ставляться після T, N, M, надають більш детальну 

інформацію про кожний з цих факторів. Більш високі цифри означають, що 

рак є більш поширеним. Після того, як визначені категорії T, N і M, як 

правило, після операції, ця інформація об’єднується і призначається загальна 

стадія 0, I, II, III або IV (табл. 2.1).  

Стадія 0 – цей етап також відомий як карцинома in situ, пухлина не 

виходить за межі слизової оболонки. Стадія І – пухлина проросла до 

підслизової основи (Т1) або м’язової оболонки (Т2), але не поширилася на 

прилеглі лімфатичні вузли (N0) та інші органи (M0). Стадія ІІА – пухлина 

досягла серозної оболонки, але не проросла крізь неї (T3), не поширилася на 

прилеглі лімфатичні вузли (N0) та інші органи (M0). Стадія ІІВ – пухлина 

проросла через стінку товстої або прямої кишки, але не вросла в інші 
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прилеглі тканини (T4a), не поширилася на прилеглі лімфатичні вузли (N0) та 

інші органи (M0). Стадія ІІС – пухлина проросла через стінку кишки і вросла 

в інші прилеглі тканини (T4b), при цьому не поширилася на прилеглі 

лімфатичні вузли (N0) та інші органи (M0). 

Таблиця 2.1.  

Стадії канцерогенезу товстої кишки. 

Стадія  T N M Класифіка-

ція за 

Дюком 

Модифікація 

класифікації за 

Астером-Коллером 

0 Tis N0 M0 - - 

І T1 

T2 

N0 

N0 

M0 

M0 

A 

A 

A 

B1 

IIA 

IIB 

IIC 

T3 

T4a 

T4b 

N0 

N0 

N0 

M0 

M0 

M0 

B 

B 

B 

B2 

B2 

B3 

IIIA 

 

IIIB 

 

 

IIIC 

 

 

T1-T2 

T1 

T3-T4a 

T2-T3 

T1-T2 

T4a 

T3-T4a 

T4b 

N1/N1c 

N2a 

N1/N1c 

N2a 

N2b 

N2a 

N2b 

N1-N2 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C1 

C1 

C2 

C1/C2 

C1 

C2 

C2 

C3 

IVA 

IVB 

Будь-яка T 

Будь-яка T 

Будь-яка N 

Будь-яка N 

M1a 

M1b 

- 

- 

- 

- 

 

Стадія ІІІА – пухлина досягла підслизової оболонки (Т1) або м’язової 

(Т2), поширилася від 1 до 3 (N1a/N1b) або від 3 до 6 (N2a) прилеглих 

лімфатичних вузлів, або в жировий прошарок поблизу лімфатичних вузлів, 

але не самих вузлів (N1с); не поширилася на інші органи (M0). Стадія ІІІВ – 
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пухлина досягла зовнішніх шарів кишечника (T3 та T4a), але не досягла 

сусідніх органів, поширилася від 1 до 3 прилеглих лімфатичних вузлів (N1a 

або N1b) або в області жирового прошарку поблизу лімфатичних вузлів, але 

не самих вузлів (N1C); або пухлина досягла м’язевої або серозної оболонки 

(Т2-Т3), поширилася на 4-6 прилеглих лімфатичних вузлів (N2a); або 

пухлина проросла у слизову або м’язеву оболонку (Т1-Т2), поширилася на 7 

або більше прилеглих лімфатичних вузлів (N2b); при цьому не поширилася 

на інші органи (M0). Стадія ІІІС – пухлина проросла через стінку товстої або 

прямої кишки, але не вросла в інші прилеглі тканини (T4a), поширилася на 4-

6 прилеглих лімфатичних вузлів (N2a); або пухлина досягла зовнішнього 

шару чи проросла через стінку товстої або прямої кишки, але не вросла в 

інші прилеглі тканини (Т3-T4a), поширилася на 7 або більше прилеглих 

лімфатичних вузлів (N2b); або пухлина проросла стінку кишки і вросла до 

прилеглих тканин (T4b), поширилася щонайменше до одного сусіднього 

лімфатичного вузла або в область жирового прошарку поблизу лімфатичних 

вузлів (N1 або N2). Не поширилася на інші органи (M0). Стадія IVA – 

пухлина досягла будь-якої стадії інвазії та будь-якого ступеня поширеності в 

лімфатичні вузли, метастазувала у 1 віддалений орган (наприклад, печінку 

або легені) або віддалений лімфатичний вузол (М1a). Стадія IVВ – пухлина 

досягла будь-якої стадії інвазії та будь-якого ступеня поширеності в 

лімфатичні вузли, метастазувала у більш ніж один віддалений орган або 

віддалені лімфатичні вузли, або вона поширилася у віддалені частини 

очеревини (M1b). 
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РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ МСК НА ПРОЦЕСИ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ 

 

 

Незважаючи на розробку ефективних препаратів для лікування раку, 

багато пухлин залишаються резистентними до традиційного лікування, і, 

таким чином, дослідження препаратів з принципово іншим механізмом дії є 

необхідним.  

Малігніфіковані клітини не існують відокремлено, їх життєдіяльність 

залежить від оточуючого мікросередовища названого «стромою пухлини» 

[82]. Строма пухлини включає в себе фібробласти, ендотеліоцити, перицити, 

лімфатичний інфільтрат [83]. Реакція стромальних елементів на сигнали і 

фактори, які продукують малігніфіковані клітини, забезпечує виживання і 

ріст пухлин. Отже, більш прогресивним підходом для лікування пухлинного 

росту є цільова дія нових препаратів не тільки на власне ракові клітини, але і 

на елементи строми. В літературних джерелах описано одночасно два 

протиречиві ефекти МСК на канцерогенез: вони можуть як підтримувати, так 

і пригнічувати ріст пухлин in vitro та in vivo [84]. Так, на моделі раку товстої 

кишки у імунодефіцитних Balb/C-nu/nu мишей шляхом підшкірної 

ксенотрансплантації трансформованих ліній клітин F6 або SW480 з та без 

МСК показано підвищення швидкості проліферації, прискорення ангіогенезу 

та збільшення здатності до метастазування трансформованих клітин під дією 

МСК [85]. Подібний результат спостерігався при використанні моделей 

ксенотрансплантації раку молочної залози [86], раку яєчників [87], раку 

шлунку [88].  

Стимулювання росту пухлин під впливом МСК спостерігається 

внаслідок наступних процесів: трансформації МСК у пухлино-асоційовані 

фібробласти, імуносупресії, стимулювання епітеліо-мезенхімального 

переходу клітин строми пухлини та малігніфікації самих МСК. 

Відомо, що МСК інгібують проліферацію лімфоцитів та супресують 

функції ефекторних клітин імунної системи Т- і В-лімфоцитів, натуральних 
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кілерів [89]. В основі такого ефекту лежить здатність МСК секретувати 

трансформуючий фактор росту (TGF-b1) [90], фактор росту гепатоцитів 

(HGF) [91], індолеамін-2,3-діоксигеназу (IDO) [92, 93], iNOS [94], матриксні 

металопротеази MMP-2 та MMP-9 [95], простагландин E2 (PGE2) [96, 97]. 

Також, МСК шляхом вивільнення TGF-b [98] та sHLA-G5 [99, 100], 

викликають диференціювання регуляторних Т-лімфоцитів (Treg). Останні 

відіграють важливу роль у пригніченні імунної відповіді контакт-залежним 

шляхом або через вивільнення інтерлейкіну-10 та TGF-b. Присутність Tregs є 

характерною особливістю оточуючого мікросередовища пухлини людини 

[101, 102]. Серед CD4+ Т-клітин, присутніх в тканині пухлини, субпопуляція 

клітин CD4+CD25highFoxp3+ (Tregs) збільшується по відношенню до їх 

частоти в периферичній крові хворих на рак [103, 104]. 

Ключовою подією для розвитку новоутворень є швидкий розвиток 

судин всередині пухлини. Було показано, що МСК активують ендотеліальні 

клітини шляхом вивільнення розчинних факторів необхідних для поповнення 

популяції прогеніторів ендотеліоцитів: ангіопоетину 1 (Ang1), фактору росту 

ендотелію судин (VEGF), тромбоцитарного фактору росту (PDGF), факторів 

росту фібробластів FGF-2 і FGF-7, інтерлейкіну-8 [105]. 

Інвазивні властивості пухлини (проростання пухлини у оточуючі 

тканини) пов’язані з таким явищем як епітеліо-мезенхімальна трансформація 

[106]. Відомо, що МСК можуть стимулювати епітеліо-мезенхімальний 

перехід, і такий вплив переважно є контакт-залежним. Ще однією 

властивістю МСК, пов’язаною з безпечністю їх використання, є можлива 

потенціальна малігніфікація МСК. Показано, що рак шлунку може виникати 

від МСК кісткового мозку [107], але така властивість не отримала широкого 

підтвердження у літературі. 

Пригнічення пухлинного росту під впливом МСК показано на подібних 

до вищеописаних моделях. Запропонованими механізмами такої дії є 

пригнічення Wnt- та Akt-сигнального шляхів, природні протипухлинні 

властивості МСК. 
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Стовбурові клітини та трансформовані клітини мають багато спільних 

властивостей, зокрема самовідновлення та диференціювання регулюються 

подібними сигнальними шляхами, а саме Wnt, Notch, Shh and BMP  [108, 109, 

110]. На моделі ксенотрансплантованої гепатоми з використанням лінії 

клітин H7420 або HepG2 на SCID мишах було показано, що під впливом 

МСК формування пухлин займало більше часу ніж без введення МСК, розмір 

утворених пухлин був меншим при введені МСК з H7420 у співвідношенні 

1 : 1 [111]. В основі такого ефекту лежить здатність МСК пригнічувати 

експресію цільових білків Wnt-сигнального шляху (Bcl-2, cMyc, PCNA та 

survivin). Також показано, що секретований МСК протеїн DKK-1 пригнічує 

Wnt-сигнальний шлях у клітинах раку молочної залози [112].  

Пригнічення Akt-сигнального шляху відбувається за контакт-залежним 

механізмом. На моделі саркоми Капоші було показано, що внутрішньовенно 

введені МСК мігрують до вогнищ канцерогенезу та пригнічують ріст пухлин 

[113]. 

Додатково до вищезгаданого, МСК спричиняють зупинку клітинного 

циклу у G0/G1 фазі, як було показано на моделях гепатоми, лімфоми та 

інсуліноми [114]. Внутрішньоперитонеальне введення МСК пригнічує ріст 

пухлин підшлункової залози у щурів та збільшує тривалість їх виживання 

[115]. Також, системне введення МСК експериментальним тваринам зі 

сформованим раком підшлункової залози викликало апоптоз у пухлинних 

клітинах in vitro та пригнічення росту пухлин in vivo [116]. Внутрішньовенне 

та внутрішньопухлинне введення МСК мишам з модельованим раком 

молочної залози зменшує кількість метастазувань у легені та розмір 

сформованих пухлин шляхом стимулювання апоптозу у ракових клітинах 

[117].  

Отже, описаний подвійний ефект МСК потребує подальшого 

детального вивчення. Дія МСК залежить від таких факторів як джерело, 

походження, локалізація та підтип МСК, спосіб їх введення, доза та спосіб 

моделювання канцерогенезу. 
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*** 

Плацента є важливим джерелом різних підтипів стовбурових клітин 

епітеліальних, мезенхімальних, ендотеліальних, гемопоетичних. До того ж, 

виділення різних субпопуляцій стовбурових клітин не потребує інвазивних 

втручань, адже відомо, що після пологів відбувається відторгення плаценти, 

наявна велика кількість донорського матеріалу, відсутні етичні проблеми 

використання стовбурових клітин плаценти. Особливу увагу приділено 

вивченню МСК плаценти, які можна отримати з амніотичної мембрани, 

ворсинок хоріону та пуповинного матриксу. Такі МСК вже були 

комерціалізовані та пройшли І фазу клінічних випробовувань за певних 

патологій людини.  

На даний час показано подвійну дію МСК на процеси ініціювання та 

прогресії пухлин. Числені експерименти in vitro та in vivo показують 

противоречиві результати, однак, існуючі результати важко порівнювати 

через нестандартизовані методики визначення протипухлинного ефекту. До 

того ж, використані способи введення (внутрішньоперитонеально, у лівий 

шлуночок серця або введення клітин безпосередньо до пухлини) 

ускладнюють подальше використання їх у клінічній практиці, а дослідження 

з внутрішньовенного введення, для врахування не тільки протипухлинного 

ефекту, а і системного, не проводилося.  

Враховуючи сучасний стан проблеми КТК у світі, необхідним є пошук 

препаратів, які б покращували стан пацієнтів на середніх та пізніх стадіях 

канцерогенезу, адже найбільшою проблемою, на даний час, є пізнє 

діагностування пухлин товстої кишки. Через це, в нашій роботі ми виділили і 

охарактеризували МСК плаценти щура і людини та оцінювали ефект 

алогенної і ксеногенної трансплантації МСКП на середніх строках 

канцерогенезу товстої кишки з використанням ДМГ-індукованої моделі на 

щурах. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

РОЗДІЛ 4. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

4.1. Методи роботи з первинними культурами клітин плаценти 

 

4.1.1. Методи отримання МСКП щура (МСКПщ). Всі експерименти на 

тваринах були проведені відповідно до міжнародних принципів Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 

експериментальних та інших наукових цілей (Європейська конвенція, 

Страсбург, 1986) та статті 26 Закону України "Про захист тварин від 

жорстокого поводження" (№3447-IV, 21.02.2006), а також стандартам 

біологічної безпеки. Експериментальний протокол був схвалений комітетом з 

біоетики навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8, 03.04.14).  

Самок щурів (n=5) на останньому (21-му) дні вагітності поміщали у 

камеру з СО2 на 2 хв, декапітували та вирізали плаценти фетусів чоловічої 

статі з дотриманням правил асептики та антисептики. Плаценти промивали в 

розчині Хенксу з додаванням 50 од/мл амфотерицину («Синтез», Росія), 50 

мкг/мл стрептоміцину («Артеріум», Україна), 100 од/мл бензилпенициллину 

(«Артеріум», Україна). Амніотичні та децидуальні оболонки видаляли і в 

подальшому працювали з ворсинчастою тканиною лабіринто- і 

спонгіотрофобласта. Були випробувані наступні методи посадки МСКПщ: а) 

Метод експлантів. Тканину подрібнювали стерильними ножицями у 

повному середовищі на фрагменти розміром 1-2 мм
3
; б) Ферментативний. 

Тканину інкубували в розчині 0,1% колагенази та 0,6 од/мл диспази І при 

+37 °С протягом 30 хв. Отриману суспензію клітин відмивали від ферментів 

шляхом центрифугування при 300 g 10 хв та перерозчиняли у поживному 

середовищі. Клітини висівали на адгезивний пластик із розрахунку 200 ×10
3
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клітин на см
2
. Для визначення найбільш оптимального складу поживного 

середовища для МСКПщ були використані наступні комбінації: 1) Альфа-

МЕМ (HyClone, США), 10 % фетальної бичачої сироватки (ФБС) (HyClone, 

США), 1Х RPMI розчин амінокислот (Sigma, США), 50 мкг/мл 

стрептомицину, 100 од/мл бензилпенициллину; 2) ДМЕМ (Sigma, США), 10 

% ФБС, 1Х RPMI розчин амінокислот, 50 мкг/мл стрептомицину, 100 од/мл 

бензилпенициллину; 3) Альфа-МЕМ, 10 % аллогенної щурячої сироватки 

(АЩС), 1Х RPMI розчин амінокислот, 50 мкг/мл стрептомицину, 100 од/мл 

бензилпенициллину; 4) ДМЕМ, 10 % АЩС, 1Х RPMI розчин амінокислот, 50 

мкг/мл стрептомицину, 100 од/мл бензилпенициллину. Фрагменти тканини 

отримані методом експлантів висаджували на адгезивний пластик для 

культур клітин (Sarstedt, США) та на пластик, покритий колагеном (Gibco, 

США). 

При посадці методом експлантів першу зміну середовища проводили 

на 7-ий день культивування, після ферментативного способу виділення – на 

2-ий день, подальші зміни здійснювали двічі на тиждень. Після досягнення 

культурою 80-90 % моношару, клітини пересівали. Для цього культуру 

промивали у фосфатному сольовому буфері від залишків сироватки, 

інкубували у розчині 0,05 % трипсину (Biochrom, США), після цього клітини 

відмивали від залишків трипсину шляхом центрифугування 5 хв при 300 g та 

висівали з розрахунку 5×10
3
 клітин на см

2
.  

4.1.2. Отримання АЩС. Здорових щурів віком 1-1,5 року поміщали у 

камеру з СО2 на 2 хв, декапітували та набирали кров зі стегнової вени. Цільну 

кров витримували 30 хв при кімнатній температурі, після чого 

центрифугували протягом 20 хв при 1000 g та відбирали супернатант. 

Отриману сироватку інактивували впродовж 30 хв при 56 °С. 

4.1.3. Метод отримання МСКП людини (МСКПл). Плаценти (n=5) 

отримували в умовах пологового залу/операційної після фізіологічних 

пологів або операції кесаревого розтину на 39-41 тижні вагітності у пацієнток 

віком 23-36 років на підставі попередньої інформованої згоди. Жінки були 
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обстежені на наявність поверхневого антигена гепатиту В (HbsAg), РНК 

вірусу гепатиту С, ДНК вірусу імунодифіциту людини (ВІЛ) 1/2, сумарних 

антитіл проти Тhreponema pallidum, гепатиту С, корового антигену вірусу 

гепатиту В, ВІЛ-1/2 та цитомегаловірусу. 

З плаценти виділяли фрагмент тканини клиновидної форми, що 

відходить від пуповини, розмірами 10×10×5 см та вагою близько 70 г. 

Виділений фрагмент плаценти промивали розчином Хенксу з додаванням 50 

од/мл амфотерицину, 100 од/мл пеніциліну, 50 мкг/мл стрептоміцину, тричі 

розчином Хенксу без антибіотиків, після чого тканину переносили в ємність 

з розчином Хенксу та подрібнювали стерильними ножицями на фрагменти не 

більше 3×3×3 мм. Виділення клітин проводили методом посадки експлантів. 

Фрагменти тканини висівали в ростове середовище ДМЕМ (Sigma, США), 

що містить 15 % ФБС (Gibco, Німеччина), 2 мМ глютаміну, 5мМ НЕРЕS 

(Biomedicals), 100 од/мл пеніциліну, 50 мкг/мл стрептоміцину. 

Культивування проводили в культуральних флаконах для адгезивних клітин 

(Sarstedt, США) при +37 °С в атмосфері з 5 % СО2 зі зміною середовища 2 

рази на тиждень. Довготривале культивування адгезивних клітин проводили 

за умов відсутності інфекційних агентів, бактеріальної та грибкової флори. 

Пересів здійснювали при досягненні культурою 80-90 % конфлюентності 

моношару. Для пересіву культуру обробляли протягом 3-5 хв 0,05 % 

розчином трипсину з 0,02 % ЕДТА (Biochrom, Німеччина) до повного 

відкріплення клітин. Клітини відмивали від залишків трипсину шляхом 

центрифугування 5 хв при 300 g та висівали з розрахунку 5×10
3
 клітин на см

2
. 

4.1.4. Направлене диференціювання МСКП щура та людини. Для 

підтвердження мультипотентності отриманих клітин з плаценти було 

поставлене направлене диференціювання отриманих культур (n = 3) у 

остеогенному та адипогенному напрямках. Для визначення здатності клітин 

диференціюватися в остеогенному напрямку культуру клітин на 3-му пасажі 

культивували в середовищі ДМЕМ (Sigma, США) з 10% ФБС (HyClone, 

США), 10
-7

 М дексаметазону (Sigma, США), 10 мМ β-гліцерофосфату (Sigma, 
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США) і 0,1 мМ аскорбат-2-фосфату (Sigma, США) протягом 21 доби. 

Середовище змінювали двічі на тиждень. Мінералізований матрикс виявляли 

фарбуванням розчином алізаринового червоного (Sigma, США). Для цього 

культуру фіксували льодяним 70 % етанолом 5 хв при +4 °С, промивали 

дистильованою водою тричі, фарбували 40 мM розчином алізаринового 

червоного (pH 4.2) за кімнатної температури 10 хв і промивали 

дистильованою водою для видалення залишків барвника. 

Для адипогенного диференціювання клітини культивували в 

середовищі ДМЕМ (Sigma, США) з додаванням 10% ФБС (HyClone, США), 1 

мкМ дексаметазону (Sigma, США), 0,5 мМ ізобутил-метилксантину (Sigma, 

США), 0,06 мМ індометацину (Sigma, США) і 5 мкг/мл інсуліну (Biochrome, 

США) протягом 21 доби. Середовище змінювали двічі на тиждень. Жирові 

включення виявляли фарбуванням жировим червоним О. Для цього клітини 

фіксували у 4 % параформальдегіді, промивали дистильованою водою, 

інкубували у 60 % ізопропанолі за кімнатної температури 10 хв. Після цього 

залишали культуру до повного висихання та фарбували 0,5 % жировим 

червоним О на ізопропанолі 20 хв за кімнатної температури. Клітини 

промивали дистильованою водою. В якості контролю до остеогенно- та 

адипогенно-диференційованих клітин були використані клітини, 

культивовані протягом того ж терміну в живильному середовищі без 

факторів диференціювання. Клітини аналізували використовуючи 

інвертований мікроскоп Olympus IX71 (Olympus Corp., Японія). 

 

 

4.2. Молекулярно-біологічні методи  

 

4.2.1. Проточна цитофлуориметрія. Імунофенотипування суспензії 

МСКП щура (n = 4) було проведене з використанням наступних антитіл: PE 

Mouse Anti-Rat CD90/Mouse CD90.1 (Becton Dickinson, 551401, США), APC-

Cy7 Mouse Anti-Rat CD45 (Becton Dickinson, 561586, США), CD44 antibody 
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[OX-50] (FITC) (GeneTex, GTX76381, США) відповідно до інструкцій 

виробника. Для дослідження експресії CD29, суспензію клітин фіксували у 

2 % забуференому параформальдегіді 20 хв, потім пермеабілізували у 0,3 % 

сапоніні 30 хв, та інкубували з Integrin beta-1/CD29 antibody [EP1041Y], C-

term rabbit monoclonal antibodies (1:50, GeneTex, GTX61413, США). Alexa 

Fluor 405 conjugate Goat anti-Rabbit IgG (1:700, Invitrogen, A-31556, США) 

було використано як вторинне антитіло.  

Імунофенотипування суспензії МСКП людини (n = 4) здійснювали 

методом проточної цитометрії з використанням моноклональних антитіл, 

кон’югованих з флуорохромами в робочій концентрації 0,5 мкг на 10
6
 клітин: 

CD90 Clone 5E10 (RUO) (Becton Dickinson, 555595, США); APC Mouse Anti-

Human CD44 Clone G44-26 (also known as C26) (RUO) (Becton Dickinson, 

559942, США); APC-Cy™7 Mouse Anti-Human CD45 Clone 2D1 (RUO) 

(Becton Dickinson, 557833, США). Для детекції HLA-ABC використовували 

первинні мишачі моноклональні антитіла (ізотип IgG2b) проти HLA-ABC 

людини (Millipore, США) в розведенні 1:50 та вторинні щурині 

моноклональні антитіла проти мишачих імуноглобулінів IgG2a+b, 

кон’югованих з PerCP (Becton Dickinson, США) в об’ємі 20 мкл на 10
6
 клітин. 

Вимірювання проводили на лазерному проточному цитофлуориметрі-

сортері BD FACSAria (Becton Dickinson, США) за допомогою програмного 

забезпечення BD FACS Diva 6.1, аналізуючи одночасно 2 параметри 

світлорозсіювання та 6 параметрів флуоресценції. Для налаштування 

компенсації перекриття спектрів емісії флуорохромів при 

багатопараметричному аналізі використовували контрольні зразки клітин без 

внесення антитіл (unstained control), зразки з кожним з антитіл окремо (single 

stained control), зразки з комбінацією декількох антитіл без одного 

(fluorescence minus one control) та зразки з вторинним антитілом.  Дані 

проточної цитометрії представлені як медіана та розмах. 

4.2.2. Флуоресцентна in situ гібридизація (FISH). Для проведення FISH 

аналізу брали МСКПл (n = 3), МСКПщ 4-го пасажу, отримані методом 
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посадки експлантів (n = 3) та ферментативним методом (n = 3) з плаценти 

фетусів чоловічої статі. Приготування препаратів для гібридизації проводили 

за стандартною методикою: клітини знімали з культуральних флаконів, 

центрифугували при 300 g 5 хв, до осаду клітин додавали 0,56 % KCl 

заздалегідь підігрітого до +37 °С, інкубували протягом 20 хв при +37 °С, 

після чого центрифугували з триразовою зміною метанол-оцтового 

фіксатора. Після фіксації осад наносили на знежирені охолоджені скельця, 

витримували при +37 °С не менше 48 годин. Для гібридизації 

використовували зонди CEPХ SpectrumOrange та CEPY SpectrumGreen DNA 

Probe Kit (30-161050, Abbot Molecular, США) до МСКП людини; Chromosome 

Y-green і Chromosome X-orange XCyting Rat Chromosome Painting Probes (D-

1521-050-OR, D-1522-050-FI, MetaSystems, США) до МСКП щура. Ядра 

фарбували розчином DAPI (Abbot Molecular, США). Для аналізу 

підраховували не менше 300 ядер. Візуалізацію проводили на 

флуоресцентному інвертованому мікроскопі Axio Imager M1 (Zeiss, 

Німеччина), мікрофотографії зроблені з використанням камери ProgRes MF 

Camera (Jenoptik, Німеччина). 

4.2.3. Виділення РНК. Виділення тотальної РНК з МСКПщ (n=10) і 

МСКПл (n=4) проводили з використанням AccuZol (Bioneer, Корея) 

відповідповідно до рекомендацій фірми-виробника, з розрахунку 1×10
6
 

клітин на 1 мл реагента. 

Виділення РНК з тканин органів щура проводили за допомогою TRI 

Reagent («Sigma», США), відповідно рекомендацій виробника. Для виділення 

брали 100 мг розтертої у порошок в рідкому азоті тканини та додавали 1 мл 

TRI Reagent. Для отримання розділення суміші на три фази (протеїни, ДНК 

та РНК) суміш перемішували на міні-центрифузі «Vortex Micro–Spin FV-

2400» та центрифугували 15 хв при 10000 g при +4 °С в центрифузі 

«Eppendorf 5417R» («Eppendorf», Німеччина). Для виділення РНК обережно 

відбирали верхню фазу та додавали 0,5 мл ізопропанолового спирту на кожен 

мл TRI Reagent, перемішували та інкубували 5-10 хв за кімнатної 
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температури. Для утворення осаду РНК суміш центрифугували 10 хв при 

2000 g за +4 °С. Відбирали супернатант та промивали осад додаванням 1 мл 

75 % етанолу на 1 мл TRI Reagent, перемішували та центрифугували 5 хв при 

7500 g за 4 °С. Для видалення спирту суміш інкубували на льоду 5-10 хв, але 

не даючи осаду РНК випаруватись остаточно. Осад розчиняли у 40 мкл 

буферу для РНК. Концентрацію виділеної РНК вимірювали за допомогою 

спектрофотометра «NanoDrop 2000» («Thermo Scientific», США). Зберігали 

виділену РНК при –70 °С. 

4.2.4. Руйнування ДНК у пробах тотальної  РНК. РНК попередньо 

обробляли ферментом DNase І («Thermo Scientific», США) для руйнування 

можливих домішків геномної ДНК. В реакційну суміш загальним об’ємом 10 

мкл вносили 1,5 мкг тотальної РНК, 1 од. DNase І, 1 мкл 1Х буфера для 

ДНКази І, що містив MgCl2 та 0,5 мкл інгібітора РНКаз (20 од./мкл). Реакцію 

проводили протягом 30 хв при +37 °С. Зупиняли роботу ДНКази І 

інкубуванням суміші при +65 °С протягом 10 хв з 50 мМ ЕДТА.  

4.2.5. Синтез кДНК. Синтез кДНК на РНК проводили за допомогою 

зворотної транскриптази RevertAid H Minus Reverse Transcriptase («Thermo 

Scientific», США). Для синтезу кДНК в реакційну суміш, загальним об’ємом 

20 мкл, вносили 11 мкл суміші, що містила РНК, попередньо оброблену 

ДНКазою І, праймер Oligo(dT18) в кількості 100 пМ, 4 мкл 5Х буфера, 1 мкл 

10 мМ dNTP, 0,5 мкл інгібітора РНКаз (20 од./мкл), 1 мкл зворотної 

транскриптази (200 од./мкл). Синтез проводився при +42 °С протягом 60 хв. 

РНК дуже чутлива до температури, тож всі підготовчі процедури проводили 

на льоду. Для проведення подальших ПЛР в якості матриці використовували 

10 % синтезованої кДНК (2 мкл реакційної суміші). До використання кДНК 

зберігали при +4 °С. Аналіз синтезованої кДНК проводили шляхом ПЛР до 

кДНК гена домашнього господарства β-актину з використанням праймерів, 

які сконструйовані таким чином, що на кДНК гена АСТВ ампліфікується 

продукт, довжиною 234 п.н. для людини та 214 п.н. для щура, а за наявності 
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домішків геномної ДНК – 329 п.н. для людської ДНК та 680 п.н. для щурячої, 

за рахунок включення інтронної послідовності гена. 

4.2.6. Визначення експресії мРНК генів. Для визначення продукції 

мРНК генів проводили ПЛР у приладі для проведення ампліфікації «Thermal 

Cycler 2720» («Applied Biosystems», США). Реакційна суміш для проведення 

ПЛР, загальним обємом 20 мкл, складалась з 2 мкл синтезованої кДНК, 1Х 

DreamTaq Green Buffer («Thermo Scientific», США), 200 мкМ dNTP, 1,5 од. 

DreamTaq DNA polymerase («Thermo Scientific», США) і 200 мкМ кожного з 

праймерів. Амплiфiкацiю здiйснювали за таких умов: денатурацiя – +96 °С, 1 

хв (в першому циклi – 2 хв); реасоціація праймерів впродовж 30 с з 

відповідними температурами (табл. 4.1.); синтез – +72 °С відповідно до 

довжини ПЛР-фрагменту; 40 циклiв. 

β-актин (ACTB) був використаний як позитивний контроль синтезу 

кДНК для матеріалу щурячого чи людського походження. Послідовність 

праймерів для проведення ПЛР представлена у таблиці 4.1. Аналіз гелю 

проводили з використанням ChemiDoc XRS+ System (Bio-Rad, США) та 

програмного забезпечення. Специфічність праймерів і розміри амплікону 

оцінювали за допомогою програм Oligo 6.024 (Molecular Biology Insights, 

Inc.) та Primer-3 з використанням бази даних Національного Центру 

Бiотехнологiчної Iнформацiї (NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov.). 

 

Таблиця 4.1. 

Послідовності праймерів. 

Ген Вид Послідовність праймерів T, °С Розмір 

продукту, 

п.н. 

CDX2 Людина  GGAGTTTCACTACAGTCGCTAC 

GAGCCAGACACTGAGGCTTG 

57 276 

Cdx2 Щур  CCCTAGGAAGCCAAGTGAAA 

CTGCGGTTCTGAAACCAAAT 

57 187 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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CGB Людина  GCTACTGCCCCACCATGACC 

GGATTGAGAAGCCTTTATTGT 

62 346 

EOMES Людина  CACCCCAACAGAGCGAAGAG 

AGAGATTTGATGGAAGGGGGTGTC 

60 374 

ERVW-1 Людина  TCATATCTAAGCCCCGCAAC 

TGATCTTGCAAGGTGACCAG 

57 187 

ID2 Людина 

Щур  

ATCCCCCAGAACAAGAAGGT 

ACGGTTATCACAGTCCAGG 

54 457 

483 

Nanog Щур  TGCCTGCCGTTCATCTTCCTG 

AGGTCTGACTGCCCCATACTG 

57 537 

POU5F1 Людина  AAGCGATCAAGCAGCGACTAT 

GGAAAGGGACCGAGGAGTACA 

58 163 

Pou5F1 Щур  CGAGGCCTTTCCCTCTGTTCCT 

TCTCTTTGTCTACCTCCCTTCCTTGC 

61 119 

Prl3b1 Щур  CAAGTCCACCAGGCAAAATC 

CATGCACCGATACAGGACAC 

55 312 

Tpbpa Щур  GCAAGAGCAGAAGGGTAAAGAAGG 

TTTCTATGTCGAGTCCTCCTCCT 

53 116 

ACTB Людина  GGACTTCGAGCAAGAGAT 

AGCACTGTGTTGGCGTAC 

57 234 

eGFP - TCCGCTAGCGCTACCGGTCGCCACC 

GGCGGATCTTGAAGTTCACC 

58 533 

АСТВ Щур  ACCAACTGGGACGATATGGAGAAGA 

TACGACCAGAGGCATACAGGGACAA 

59 214 

 

4.2.7. Електрофоретичне розділення продуктів полімеразної ланцюгової 

реакції. Продукти ПЛР наносили окремо в паралельні доріжки в 1,5 % 

агарозний гель з додаванням бромистого етидію у концентрації 0,1 мкМ. Для 

визначення розміру фрагментів використовували маркер молекулярних масс 

«GeneRuler™ DNA Ladder Mix» («Thermo Scientific», США). 
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Електрофоретичне розділення утворенних фрагментів ДНК проводили при 

напрузi 5 В/см, використовуючи 20 мМ трис-ацетатний електрофорезний 

буфер та гліцериновий буферний розчин для нанесення проб, що містив 

суміш низькомолекулярних барвників бром фенолового синього та ксилен 

ціанолу (DNA Gel Loading Dye, Life Technologies, США). Аналіз гелю 

проводили з використанням системи ChemiDoc™ XRS+ System (Bio-Rad 

Laboratories, США) та програмного забезпечення до нього Image Lab™ 

Software (Bio-Rad Laboratories, США). 

4.2.8. Флуоресцентне імуноцитохімічне дослідження. МСКПл (n=4) та 

МСКПщ (n=10) на 3-му пасажі промивали розчином Dako Wash (Dako, 

Данія), фіксували та пермабілізували розчином ацетон : метанол у 

співвідношенні 1:1 при -20 °С протягом 40 хв. Після цього клітини пре-

інкубували у розчині 0,5 % бичачого сивороткового альбуміну у Dako Wash 

та наносили наступні первинні антитіла на 1 год за кімнатної температури: 

rabbit monoclonal Anti-CDX2 antibody [EPR2764Y], #ab76541, у розведенні 

1:250 (Abcam, Великобританія); rabbit polyclonal Anti-TBR2/Eomes antibody, 

#ab23345, у розведенні 1:500 (Abcam, Великобританія); Monoclonal Mouse 

Anti-Vimentin Clone V9 #M0725, у розведенні 1:100 (Dako, Данія); mouse 

monoclonal anti-Keratin, Pan Ab-1 (Clone AE1/AE3), #MS-343-P1, у розведенні 

1:50 (Thermo Fisher Scientific, США). Клітини промивали та інкубували 1 год 

при кімнатній температурі з вторинними антитілами: Donkey anti-Rabbit IgG 

(H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 488, #A-21206, 

у розведенні 1:1000 (Life technologies, США); Donkey anti-Mouse IgG (H+L) 

Secondary Antibody, Alexa Fluor® 647 conjugate, #A-31571 (Life technologies, 

США) в розведенні 1:1000. Після промивання клітини аналізували з 

використанням інвертованого флуоресцентного мікроскопа Olympus IX71 

(Olympus Corp., Японія). 

4.2.9. Мічення МСКПщ шляхом трансдукції вектора GFP. Клітини 

ліній лінії 293Т культивували у середовищі DMEM (PAA, Австрія) з 

додаванням ФБС (HyClone, США) до кінцевої концентрації 10 %, 100 од/мл 
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пеніциліну (РАА, США) та 100 мкг/мл стрептоміцину (PAA, США) при 

+37 °С у зволоженому інкубаторі з 5 % CO2 (стандартні умови 

культивування). При досягненні клітинами конфлюентності (70-90 %) їх 

пересівали в розведенні 1:3-1:5. Для відкріплення клітин з поверхні чашки 

відбирали культуральне середовище, клітини промивали фосфатно-сольовим 

буфером (ФСБ) (HyClone, США) та інкубували у розчині трипсин-ЕДТА 

(PAA, США) (0,5 мг/мл трипсину, 0,22 мг/мл ЕДТА) 2-4 хв за кімнатної 

температури. Після цього клітини ресуспендували та переносили у 

середовище для культивування. 

Лентивірус-опосередкована трансдукція в клітини ссавців. Плазмідні 

вектори psPAX2 та pMD2.G лентивірусної системи трансдукції були 

люб’язно надані доктором Д. Троно (Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne, School of Life Sciences, Лозанна, Швейцарія). Трансфер -вектор 

CD511, що містить клоновану послідовність кДНК eGFP, був люб’язно 

наданий к.б.н., с.н.с. І.Я. Скрипкіною (Відділ функціональної геноміки, 

ІМБіГ НАН України, Київ, Україна).  

(День 0) Клітини 293Т розсівали на 6 см культуральні чашки у 

кількості 4×10
5
 клітин на чашку. 

(День 1) З метою отримання середовища, що містило вірусні частки, у 

клітини 293Т, які досягли конфлюентності біля 80 %, трансфікували 

препарати плазміднихми ДНК: psPAX2, pMD2.G (плазмідні вектори, що 

кодують капсидні білки віруса) та CD511_eGFP (трансфер-вектор, що 

містить кДНК eGFP) у масовому співвідношенні 4 мкг/1,8 мкг/5 мкг 

відповідно на культуральну чашку з додавванням 6 мл середовища DMEM. 

Трансфекцію проводили з використанням реагенту для трансфекції TurboFect 

(Thermo Scientific, США). 

(День 2) Культуральне середовище у МСКПщ 3 пасажу, що досягли 

біля 50 % конфлюентності, замінювали на вірус-вмісне середовище, яке було 

зібрано з трансфікованих клітин 293Т (1-ий раунд зараження). Перед 
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додаванням середовище DMEM центрифугували 10 хв при 6000 g і 4 °С і при 

заражені використовували супернатант, що містив вірусні частинки.  

З метою подальшого отримання вірусних часток до трансфікованих 

клітин 293Т , додавали нове повноцінне середовище DMEM. 

(День 3) Повтор протоколу зараження (2-ий раунд) клітин МСКПщ (як 

у День 2). 

(День 4) Середовище DMEM у МСКПщ, що містило лентивірусні 

частки, змінювали на нове без зараження вірусами і проводили детекцію 

білку GFP в інфікованих клітинах шляхом флуорисцентної мікроскопії та 

проточної цитометрії. 

 

 

4.3. Моделювання канцерогенезу товстої кишки іn vivo та 

трансплантація МСКП щура та людини. Схема першого експерименту  

 

4.3.1. Схема експерименту. Експерименти проводились на 4-місячних 

самцях щурів-альбіносів (n=42), масою 180-200 г, отриманих з Центрального 

віварію Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. ДМГ (Sigma, США) 

розчиняли у фізіологічному розчині NaCl (ФР) і доводили до рН 6,5 за 

допомогою 2 М NaOH безпосередньо перед використанням. Для індукції 

розвитку пухлини щурам (n=30) вводили ДМГ раз на тиждень упродовж 20 

тижнів підшкірно з розрахунку 20 мг/кг маси тіла щура в 0,1 мл 

фізіологічного розчину [12]. Контрольна група (n=12) отримувала тільки 

фізіологічний розчин. На рис. 4.1 наведений протокол введення ДМГ. З 20-го  

тижня моделювання щотижня 2 випадково обраних щурів виводили з 

експерименту шляхом асфіксії з використанням діоксиду вуглецю для 

підтвердження утворення пухлин еквівалентної стадії Т2NхMх 

колоректального раку у людини. Для цього проводили ретельний 

гістологічний аналіз утворених пухлин. ДМГ-індуковані аденокарциноми 
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досягали стадії, еквівалентної стадії Т2NхMх колоректального раку людини на 

22-му тижні моделювання, після цього щурам з ДМГ-індукованим КТК 

внутрішньовенно у 0,5 мл фізіологічного розчину вводили: 0,5×10
6
 / щура 

МСКПщ 3 пасажу (n=12), 2×10
6
 / щура МСКПл 3 пасажу (n=4), або 

фізіологічний розчин (ФР) (n=3). Інтакним щурам вводили вищезазначені 

дози МСКПщ (n=4), МСКПл (n=4) та ФР (n=4). Усіх щурів зважували 

щотижня протягом всього періоду спостереження. Після виведення тварин з 

експерименту від кожної тварини відбирали зразки органів: тканини товстої 

кишки та пухлин, легень, печінки, селезінки і розміщували частину органа у 

рідкий азот для виділення ДНК та проведення ПЛР, а іншу у 10 % 

забуферений формалін для гістологічного та імуногістохімічного аналізу.  

 

Рис. 4.1. Схема першого експерименту. 

 

4.3.2. Підрахунок кількості та площі поперечного перерізу пухлин. 

Щурів виводили з експерименту шляхом асфіксії з використанням діоксиду 

вуглецю, вилучали товсту кишку та розрізали її вздовж. Попередньо кількість 

пухлин визначали макроскопічно як вузлики з потовщенням стінки 

кишечника. До кожної кишки прикладали лінійку та фотографували не 

менше трьох раз. Кожний вузлик кишки відбирали для подальшого 

гістологічного аналізу та виділення ДНК (частину пухлини переносили у 
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рідкий азот). Зразки для гістологічного аналізу фіксували у 10 % 

забуференому формаліні 24-48 год, заключали у парафін, нарізали 5-мкм 

зрізи та забарвлювали гематоксилін-еозином (Sigma, США). Розмір 

видозмінених ділянок підраховували з використанням програми ImageJ. На 

кожній фотографії задавали шкалу 10 мм, використовуючи сфотографовану 

шкалу лінійки, обводили кожну пухлину і визначали площу поперечного 

перерізу. Підраховували середнє значення трьох фотографій для кожної 

пухлини. Загальну площу всіх пухлин щура визначали як сумму всіх площ 

поперечного перерізу пухлин товстої кишки.  

4.3.3. Гістологічний аналіз пухлин товстої кишки щура. Для 

гістологічного дослідження тканину кишки після фіксації зневоднювали за 

стандартною методикою у розчинах етанолу зростаючої концентрації та 

бензолу: двічі по 30 хв у 70 % розчині етанолу; двічі по 30 хв – у 80 % 

розчині; двічі по 30 хв – у 90 % розчині; 30 хв – у 96 % розчині; 12 год – у 96 

% розчині; двічі по 30 хв – у 100 % розчині етанолу; 30 хв – у суміші 100 % 

етанолу та бензолу у співвідношенні 1:1; двічі по 30 хв – у бензолі. 

Препарати витримували в суміші бензолу і парафіну в співвідношенні 1:1 

протягом 30 хв при температурі +37 °С, тричі переносили у розплавлений 

при +57 °С парафін типу 6 (Richard-Allan Scientific, США). 

За допомогою ротаційного мікротому Leiсa RM 21225 RT (Leiсa, 

Німеччина) робили гістологічні зрізи товщиною 5-6 мкм, переносили їх на 

предметні скельця і висушували у термостаті за температури +37 °С. Зрізи 

депарафінували двічі по 5 хв у бензолі і витримували по 5 хв в 96 % та 5 хв – 

в 70 % розчині етанолу.  

Зрізи забарвлювали розчином гематоксиліну Майера (Sigma, США) 

протягом 5 хв, промивали та забарвлювали 1 % розчином еозину протягом 1 

хв. Препарати зневоднювали у 96 % розчині етанолу протягом 3 хв, двічі 

відмивали у бензолі, заливали «канадським бальзамом» та покривали 

покривними скельцями. Отримані зрізи досліджували під світлооптичним 

мікроскопом Axiolab (Carl Zeiss, Німеччина). 
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4.3.4. Флуоресцентна імуногістохімія тканини товстої кишки щура. 

Фрагменти нормальної товстої кишки від інтактних тварин та пухлин від 

щурів з модельованим колоректальним раком фіксували у 10 % 

забуференому формаліні впродовж 24-48 год, заключали у парафін та 

нарізали за класичною методикою. Парафінові зрізи депарафінували двічі по 

5 хв при +37 °С у ксилолі, регідратували 5 хв за кімнатної температури в 

100 % розчині етанолу, 3 хв – в 96 %, 1 хв – в 70 %, 1 хв – в 50 % розчині 

етанолу та двічі по 5 хв в 0,1 М розчині ФСБ (рН=7,4). 

Демаскування антигенів проводили шляхом кипятіння зрізів протягом 

30 хв в Трис-ЕДТА буфері (10 мM Трис, 1 мМ ЕДТА, pH=9.0), після чого 

скельця залишали на 30 хв для досягнення ними кімнатної температури і 

промивали у 0,1 М фосфатному буфері. Неспецифічне зв’язування блокували 

протягом 30 хв при кімнатній температурі за допомогою 0,1 М фосфатного 

буферу, що містив 1 % нормальної сироватки кози (Sigma, США), 0,3 % 

Triton X-100 та 0,5 % сироваткового бичачого альбуміну (Sigma, США). 

Первинні мишачі антитіла проти мітохондрій людини primary Anti-

Mitochondria Antibody to surface of intact mitochondria, clone 113-1 

(#MAB1273, Millipore, США) в розведенні 1:100 в 0,1 М фосфатному буфері 

наносили на зрізи та інкубували за температури +4 °C протягом 18 год. Після 

інкубації препарати відмивали від первинних антитіл тричі по 10 хв в 0,1 М 

фосфатному буфері. Далі зразки інкубували протягом 1,5 год за кімнатної 

температури з вторинними антитілами Alexa Fluor 488-conjugated Goat anti-

Mouse IgG (Catalog# A-11029, Life technologies, США) в розведенні 1:1000 на 

0,1 М фосфатному буфері. Після інкубації препарати відмивали від 

вторинних антитіл тричі по 10 хв в 0,1 М фосфатному буфері та 

дофарбовували ядра Hoechst 33342 (Life technologies, США) в розведенні 

1:5000. Гістопрепарати готували, застосовуючи середовище Mowiol 4-88 

(Sigma, США). Гістопрепарати досліджували з використанням 

конфокального мікроскопу Zeiss LSM 510 Meta (Zeiss, Німеччина) з Zeiss 

LSM Image Browser апаратним забезпеченням. 
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4.3.5. Розподіл МСКП людини в організмі щура після 

внутрішньовенної трансплантації. Для вивчення розселення та приживлення 

МСКПл на 35 день після введення було використано метод ПЛР для детекції 

У-хромосоми людини у різних органах щура [118]. Для аналізу були 

використані легені, печінка та селезінка щурів з Груп ІІ, IV та VI, фрагменти 

пухлин щурів Груп IV і VI, фрагменти товстої кишки щурів Групи ІІ. 

Геномну ДНК виділяли з використанням стандартної фенол-хлороформної 

методики [119]. Виділену ДНК розчиняли у Трис-ЕДТА буфері (10 мM Tрис, 

0,1 мM ЕДТА, pH 8, RNAse DNAse free). Кількість та якість екстрагованої 

ДНК визначали з використанням спектрофотометру NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific). Виділену ДНК зберігали при -20 °C. Якість виділеної ДНК 

підтверджували методом ПЛР на ген β-actin. ДНК людини від введених 

МСКПл детектували методом ПЛР у реальному часі на У-хромосому людини 

з використанням Quantifiler Y Human Male DNA Quantification Kit (Applied 

Biosystems, USA) згідно з інструкцією виробника [120] 

4.3.6. Статистичний аналіз. Статистичну обробку даних проводили з 

використанням тесту Крускала-Уоліса, з послідуючим апостеріорним тестом 

Данна для множинних порівнянь. Дані на графіках представлені як: медіана, 

міжквартильний інтервал та 95% довірчий інтервал. Для встановлення 

залежності між кількістю або площею поперечного перерізу пухлин та дозою 

введених МСКП щура був проведений кореляційний аналіз Спірмена. 

Відмінності вважали статистично значимими при р < 0,05. 

 

 

4.4. Моделювання канцерогенезу товстої кишки іn vivo та алогенна 

трансплантація МСКП. Схема другого експерименту 

 

4.4.1. Схема експерименту. Експерименти проводились на 2-місячних 

самцях щурів-альбіносів Wistar (n=177), масою 180-200 г, отриманих з 

Інституту фармакології та токсикології НАМН України. ДМГ (Sigma, США) 
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розчиняли у фізіологічному розчині і доводили до рН 6,5 за допомогою 2 М 

NaOH безпосередньо перед використанням. Для індукції розвитку пухлини 

щурам (n=137) підшкірно раз на тиждень упродовж 20 тижнів вводили 20 

мг/кг маси тіла ДМГ в 0,1 мл фізіологічного розчину. Контрольна група 

(n=40) отримувала тільки фізіологічний розчин. На рис. 4.2 наведена схема 

експерименту. На 20-му тижні моделювання 11 випадково обраних щурів з 

ДМГ-індукованим канцерогенезом товстої кишки, які в подальшому склали 

групу І, виводили з експерименту для підтвердження утворення пухлин 

еквівалентної стадії Т2NхMх колоректального раку у людини. Для цього 

проводили ретельний гістологічний аналіз утворених пухлин. Після цього 

щурам з ДМГ-індукованим канцерогенезом внутрішньовенно у 0,5 мл 

фізіологічного розчину вводили: 2,2×10
6
 МСКПщ / кг ваги тіла щура (n=59), 

2,2×10
6
 МСКПщ-GFP / кг ваги тіла (n=10), або фізіологічний розчин (ФР) 

(n=57). Інтакним щурам вводили 2,2×10
6
 МСКПщ-GFP / кг ваги тіла (n=10) та 

ФР (n=30). Усіх щурів зважували щотижня протягом всього періоду 

спостереження.  

 

Рис. 4.2. Схема другого експерименту. 

 

Тварин з груп ІІ, ІІІ та VI виводили з експерименту через тиждень після 

введення мічених МСКПщ або ФР (для групи VI), 15 випадково обраних 

тварин з груп IV та V виводили з експерименту через 5 тижнів після введення 
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МСКПщ, інші тварини були використані для аналізу виживання. Після 

виведення з експерименту, від кожної тварини зважували імунологічні оргіни 

– тимус і селезінку, відбирали зразки органів: тканини товстої кишки та 

пухлин, легень, печінки, селезінки і розміщували частину органа у рідкий 

азот для подальшого виділення РНК та проведення ПЛР, а іншу у 10 % 

забуферений формалін для гістологічного та імуногістохімічного аналізу. Від 

тварин IV, V та VI груп на 25 тижні експерименту додаткового відбирали 

перитонеальні макрофаги, від тварин ІV, V та VI груп більшу частину 

селезінки поміщали у середовище ДМЕМ для подальшої оцінки розподілу 

лімфоцитів за фазами клітинного циклу. 

Усіх щурів зважували щотижня. Індекси маси тимуса і селезінки були 

обчислені відповідно до формули: індекс маси тимуса або селезінки = маса 

тимуса або селезінки (мг) / маса тіла (г) [121].  

4.4.2. Підрахунок кількості та площі поперечного перерізу пухлин. 

Щурів виводили з експерименту шляхом асфіксії з використанням діоксиду 

вуглецю, вилучали товсту кишку та розрізали її вздовж. Попередньо кількість 

пухлин визначали макроскопічно як вузлики з потовщенням стінки 

кишечника. До кожної кишки прикладали лінійку та фотографували не 

менше трьох раз. Кожний вузлик кишки відбирали для подальшого 

гістологічного аналізу, великі пухлини були поділені навпіл, частина тканини 

була використана для гістологічного аналізу, друга частина була перенесена 

у рідкий азот для подальшого виділення РНК. Зразки для гістологічного 

аналізу фіксували у 10 % забуференому формаліні 24-48 год, заключали у 

парафін, нарізали 5-мкм зрізи та забарвлювали гематоксилін-еозином (Sigma, 

США). Після гістологічного підтвердження аналізували кількість та площу 

поперечного перерізу пухлин з використанням програми ImageJ. На кожній 

фотографії задавали шкалу 10 мм, використовуючи сфотографовану шкалу 

лінійки, обводили кожну пухлину і визначали площу поперечного перерізу. 

Підраховували середнє значення трьох фотографій для кожної  пухлини. 
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Загальну площу всіх пухлин щура визначали як сумму всіх площ 

поперечного перерізу пухлин товстої кишки.  

4.4.3. Індукована проліферація Т і В-лімфоцитів в селезінці. Селезінки 

щурів промивали у середовищі RPMI-1640 з додаванням антибіотиків (100 

мкг/мл стрептоміцину і 100 од/мл пеніциліну); мононуклеарні лімфоцити 

виділяли шляхом гомогенізування і подальшої фільтрації через фільтр з 

розміром пор 100 мкм. Потім отриману суспензію центрифугували (1500 

об/хв протягом 30 хв) в градієнті густини фікол-верографіну (Mercs, 

Німеччина). Клітини селезінки в кількості 5×10
6 

/мл інкубували протягом 

трьох днів при стандартних умовах культивування в середовищі RPMI-1640 

(HyClone, США), яке містило 10 % ФБС, 2 мМ глутаміну, 100 мкг/мл 

стрептоміцину, 100 од/мл пеніциліну, 25 мМ 2-меркаптоетанолу (Sigma, 

США). Т-клітини стимулювали фітогемагглютиніном (ФГА) в дозі 30 мкг/мл, 

а В-клітини стимулювали за допомогою ліпополісахариду (ЛПС) в дозі 100 

мкг/мл (Sigma, США). Після цього, 10
6
 клітин на пробу центрифугували при 

300 g протягом 10 хв, ресуспендували в 1 мл гіпотонічного буферу для 

лізису, що містив 0,1 % цитрату натрію, 0,1 % Тритону Х-100, 5 мкг/мл 

пропідіум йодиду та інкубували протягом 30 хв. Вміст ДНК в лімфоцитах 

вимірювали за допомогою проточної цитометрії з використанням цитометра 

FACS Calibur (BD Biosciences, США). Гістограми клітинного циклу були 

проаналізовані за допомогою програмного забезпечення Mod Fit LT 3.0 

(Verity Software House, США). 

4.4.4. Процедура виділення перитонеальних макрофагів та оцінка їх 

фагоцитарної активності. Перитонеальні макрофаги щура збирали в 

холодному ФСБ. Еритроцити лізували в 0,9 % NH4Cl буфері для лізису. 

FITC-мічені клітини St. aureus (10
9
/мл) були додані до 2×10

6
 макрофагів; 

суміш інкубували протягом 30 хв при +37 °С. Макрофаги без St. aureus були 

використані в якості негативного контролю. 2 мл холодного ФСБ додавали 

до кожної суспензії, клітини осаджували центрифугуванням при 300 g 

протягом 5 хв і ресуспендували в 0,4 мл 4 % забуференого формальдегіду. 
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Дані проточної цитометрії були отримані з використанням цитометра FACS 

Calibur (BD Biosciences, США), обладнаного синіми і червоними лазерами, та 

проаналізовані за допомогою програмного забезпечення Cell Quest-PRO. 

4.4.5. Оцінка стимульованої метаболічної активності перитонеальних 

макрофагів. Спонтанну та індуковану метаболічну активність 

перитонеальних макрофагів вимірювали за допомогою тесту відновлення 

нітросинього тетразолію (НСТ). Для виявлення спонтанної активності (СА) 

NADPH-оксидази, НСТ був доданий до макрофагів в лунки 96-лункового 

планшета (0,1 мл 0,2 % НСТ додавали до 1×10
5
 макрофагів в 0,1 мл 

середовища). Для виявлення стимульованої активності (СТА), 20 нМ форбол-

міристат-ацетату було додано до складу розчину НСТ. Клітини інкубували в 

стандартних умовах (+37 °С, 5 % CO2) протягом 1 год. Планшети 

центрифугували при 300 g протягом 10 хв, надосадову рідину обережно 

видаляли і додавали в кожну лунку 0,2 мл 100 % етанолу. Планшети 

повторно центрифугували і накопичений формазан вивільняли шляхом 

ресуспендування клітинного осаду в 0,1 мл 100 мМ гідроксиду калію і 0,1 мл 

диметилсульфоксиду на лунку. Оптичну щільність вимірювали за допомогою 

фотометра NanoDrop Multiscan Spectrum 2000 (Thermo Scientific, США) на 

довжині хвилі 540 нм. Відсоток стимульованої активності був розрахований 

за формулою:  

(абсорбція при СТА – абсорбція при СА) × 100 % / абсорбція при СА. 

4.4.6. Детекція мічених GFP-МСКПщ в організмі щурів. Для детекції 

мічених клітин використовували фрагменти органів, які були розміщені в 

азоті. Виділення РНК, синтез кДНК та ПЛР проводили як описано у п. 4.2.3-

4.2.7. 

4.4.5. Статистичний аналіз. Статистичну обробку даних проводили в 

програмі GraphPad 7.0. з використанням одно- або двофакторного 

дисперсійного аналізу ANOVA з послідуючим апостеріорним тестом Тюкі 

(post-hoc Tukey’s test) для множинних порівнянь та представляли у вигляді M 

± SD. Відмінності вважали статистично значимими при р < 0,05.  Оцінку 
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виживання проведено в програмі SPSS 10.0. з використанням методу 

Каплана-Мейера, аналіз виживання між двома групами здійснено за 

допомогою логрангового критерію. 

 

4.5. Органне співкультивування 

 

4.5.1. Схема експерименту. За день до постановки співкультивування 

МСКПщ 3 пасажу розсівали у 7 лунок 12-лункового планшету по 25×10
3
 

клітин/лунку та залишали флакон Т75 МСКПщ 2 пасажу для контактного 

співкультивування. Через 24 години щурів на 20-му тижні моделювання 

колоректального раку забивали шляхом асфіксії з використанням діоксиду 

вуглецю. Кожну пухлину розрізали навпіл, одну частину фіксували у 10 % 

забуференому формаліні для гістологічного аналізу, а другу поміщали у 15 

мл стерильного поживного середовища ДМЕМ з високим вмістом глюкози 

(Sigma, США) з додаванням 10 % ФБС (HyClone, США), отримували слайси 

товщиною 500 мкм на автоматичному чоппері (McIllwain, Англія) в умовах 

асептики. Слайси від кожної пухлини обережно промивали у стерильному 

середовищі ДМЕМ і розміщували по 3 слайси на 3-х різних інсертах 

(Millipore, Німеччина) з розміром пор 1 мкм. Слайси від кожної пухлини 

були використані одночасно для контактного, безконтактного культивування 

і контролю. Інсерти зі слайсами ставили у лунку кожного з трьох 12-

лункових планшетів: для безконтактного співкультивування інсерт ставили у 

лунки з попередньо посіяними МСКПщ; для контактного культивування до 

інсерту зі слайсами додавали 25×10
3
 клітин МСКП щура, знятих з флакону 

Т75 2 пасажу; для контролю інсерт з слайсами поміщали у лунку з повним 

середовищем (рис. 4.3). Всього було використано 7 різних пухлин. 

Співкультивування проводили впродовж 72 год, кожні 24 год змінювали 

повне середовище у лунках, для достатнього живлення слайcів та клітин. 

Після цього слайси обережно промивали розчином Хенксу і фіксували 

впродовж 1 год у 10 % забуференому формаліні.  
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Рис. 4.3. Схема експерименту органного співкультивування. 

 

4.5.2. Імуноцитохімічний аналіз експресії PCNA та каспази 3 у слайсах. 

Фіксовані слайси переносили у лунки 96 лункового планшету, промивали у 

1Х сольовому розчині Dako Wash (Dako, Данія). Неспецифічне зв’язування 

блокували протягом 1 год за кімнатної температури за допомогою 0,1 М 

фосфатного буферу, що містив 1 % нормальної сироватки кози (Sigma, 

США), 0,3 % Triton X-100 та 0,5 % сироваткового бичачого альбуміну 

(Sigma, США). Блокуючий розчин зливали та наносили суміш первинних 

антитіл: Mouse Monoclonal Anti-PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) 

antibody, clone PC10 (ThermoScientific, MS-106-P1, США) в розведенні 1:100 

та Rabbit Polyclonal Caspase-3 Antibody (Novus Biologicals, NB100-92149, 

США) 1:500 у 0,1 М фосфатному буфері з 0,3 % Triton X-100, інкубували при 

температурі +4 °C протягом 24 год. Після інкубації препарати відмивали від 

первинних антитіл тричі по 10 хв в 0,1 М фосфатному буфері. Далі зразки 

інкубували протягом 2 годин за кімнатної температури з вторинними 

антитілами Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor® 

647 conjugate, #A-31571 (Life technologies, США) в розведенні 1:1000 та 

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor® 555 conjugate, 

#A-31572, у розведенні 1:1000 (Life technologies, США) на 0,1 М фосфатному 
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буфері. Після інкубації препарати відмивали від вторинних антитіл тричі по 

10 хв в 0,1 М фосфатному буфері та дофарбовували ядра Hoechst 33342 (Life 

technologies, США) в розведенні 1:5000. Слайси обережно переносили на 

предметні скельця, гістопрепарати готували, застосовуючи середовище 

Mowiol 4-88 (Sigma, США). Слайси досліджували з використанням 

конфокального мікроскопу Zeiss LSM 510 Meta (Zeiss, Німеччина) з Zeiss 

LSM Image Browser апаратним забезпеченням.  

4.5.3. Статистичний аналіз. У кожному слайсі було випадково обрано 

три поля, в яких за допомогою конфокального мікроскопа робили 5 оптичних 

зрізів різної глибини, таким чином оцінювали 15 полів для кожного слайсу. 

Експеримент проведено в трьох повторах. За допомогою Zeiss LSM Image 

Browser та ImageJ підраховували кількість ядер з сигналом каспази 3, PCNA 

та загальну кількість ядер. Потім підраховували відсоток сигналів каспази 3 

чи PCNA серед оптичних зрізів кожного поля і підраховували середнє 

значання для слайсів певної пухлини. Відсоток проліферуючих клітин та 

клітин у апоптозі порівнювали з використанням двофакторного 

дисперсійного аналізу з послідуючим апостеріорним тестом Сідака у 

програмі GraphPad 7.0. Дані у графіках представлені М ± SD (стандартне 

відхилення). 
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РОЗДІЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МСКП ЩУРА ТА ЛЮДИНИ 

 

 

5.1. Методи отримання МСКП щура та їх характеристика 

 

Для визначення найбільш оптимального способу отримання первинних 

культур мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура (МСКПщ) було 

випробувано методи посадки експлантів та ферментативний, та доцільність 

використання різного складу середовища та різного типу адгезивної поверхні 

(табл. 5.1).  

Таблиця 5.1.  

Особливості первинних культур МСКПщ, виділених різними методами. 

Метод 

виділення 

культур 

Склад 

середовища  

n 

 

Адгезив-

на 

поверхня 

День 

досягнення 

80-90% 

моношару 

Пасаж, на якому 

відбувалося 

старіння 

культури 

Посадка 

експлантів 

аМЕМ, ФБС 3 колаген 15-17 3-4 

аМЕМ, ФБС 22 пластик 7-17 4-7 

аМЕМ, АЩС 4 колаген 15-23 1-4 

аМЕМ, АЩС 5 пластик 17-21 1-3 

Фермента-

тивний 

аМЕМ, ФБС 3 пластик 5-6 5 

ДМЕМ, ФБС 2 пластик 6 3 

аМЕМ, АЩС 2 пластик 14-30 1 або не вдалося 

отримати 

культуру 

ДМЕМ, АЩС 2 пластик 10 1 

 

При старінні МСКПщ кількість посаджених клітин дорівнювала 

кількості знятих клітин, після чого клітини вже не прикріплювалися до 

культуральної поверхні.  
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Метод виділення МСКП щура методом посадки експлантів є менш 

трудомістким і менш затратним, але порівняно з ферментативним способом 

виділення культури клітин є більш довготривалим. Використання 

колагенового покриття мало б сприяти швидшому прикріпленню та росту 

культури [122], але за нашими даними, ріст культури на пластику відбувався 

швидше, ніж на колагеновому покритті. Цікавим є факт, що використання 

алогенної сироватки щура пригнічувало вихід, прикріплення та ріст клітин з 

посадженого експланту (рис. 5.1), тому вже після першого пересіву (на 1-му 

пасажі) клітини не ділилися та не прикріплювалися. Це може свідчити, що 

АЩС стимулює вихід та ріст клітин, відмінних від мезенхімальних 

стромальних клітин, бо у клітин спостерігалася відсутність веретеноподібної 

форми, клітини містили багато включень у цитоплазмі.  

  

альфа-МЕМ, ФБС, колаген альфа-МЕМ, ФБС, пластик 

  

альфа-МЕМ, АЩС, колаген альфа-МЕМ, АЩС, пластик 

Рис. 5.1. Репрезентативні фотографії морфології культур МСКП щура при 

посадці методом експлантів на 0-му пасажі на 15 день культивування. 

Фазово-контрасна мікроскопія, довжина шкали = 50 мкм. 
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При використанні ферментативного способу виділення МСКПщ, 

моношар клітин утворювався порівняно швидко. Вплив АЩС на клітини, 

виділені ферементативним способом, був подібним до такого відносно 

експлантів плаценти, клітини затримувалися в рості і не переживали більше 

двох пересівів. Використання середовища альфа-МЕМ, порівняно з ДМЕМ, 

як базового є переважним, бо клітини в подальшому пасажувалися більшу 

кількість разів (рис. 5.2). 

  

альфа-МЕМ, ФБС, пластик ДМЕМ, ФБС, пластик 

  

альфа-МЕМ, АЩС, пластик ДМЕМ, АЩС, пластик 

Рис. 5.2. Репрезентативні фотографії морфології культур МСКП щура, 

виділених методом ферментативної обробки, на 0-му пасажі на 6 день 

культивування. Фазово-контрасна мікроскопія, довжина шкали = 50 мкм. 

 

При старінні культури спостерігалося збільшення клітин у розмірах, 

збільшення частки синтетично активних клітин з 3-7 ядерцями та 

включеннями у цитоплазмі (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Репрезентативна морфологія старіючої культури МСКП щура. 

Фазово-контрасна мікроскопія, довжина шкали = 50 мкм.  

 

Таким чином, найбільш оптимальним за складом середовищем для 

росту МСКПщ альфа-МЕМ з додаванням 10% ФБС, 1Х RPMI розчину 

амінокислот, 50 мкг/мл стрептомицину, 100 од/мл бензилпенициллину. 

Використання додаткового покриття колагеном, для пришвидшення 

прикріплення експлантів тканини не доцільне.  

Для підтвердження мультипотентності МСКПщ, отриманих 

ферментативним методом або методом експлантів було поставлене направлене 

диференціювання у адипогенному і остеогенному напрямках. В результаті, 

МСКПщ, виділені обома методами, зберігали здатність сильно 

диференціюватися у адипогенному напрямку (рис 5.4). При цьому, у 

остеогенному напрямку відмічено диференціювання у 1 з 3 культур для 

ферментативного способу виділення, та у 2 з 4 для методу експлантів (рис. 5.4). 

Відомо, що плацента містить частину тканин плодового, а частину 

материнського походження. Виділення клітин плодового походження є більш 

необхідним для використання у клітинній терапії, оскільки по-перше, 

можливе подальше збереження (кріоконсервування) для аутологічного 

застосування, по-друге, клітини характеризуються більшими потенціями до 

диференціювання та приживлення в організмі реципієнта. За результатами 

FISH аналізу, культури МСКПщ, отримані і методом експлантів і 

ферментативним методом, вирощені на середовищі складом 1, мали 

фетальний чоловічий каріотип (рис. 5.5) 



57 

а  б  

в  г  

д  е  

ж  з  

Рис. 5.4. Адипогенне та остеогенне диференціювання культур МСКП щура, 

виділених методом експлантів (а, б, д, е) та ферментативним методом (в, г, ж, з): а, в – 

культивування в адипогенному індукційному середовищі, спостерігається 

накопичення жирових включень; д, ж – культивування у остеогенному індукційному 

середовищі, спостерігається накопичення кальцієвих відкладень; б, г, е, з – контроль, 

культивування у звичайному; а, б, в, г – забарвлення жировим червоним О; д, е, ж, з – 

забарвлення алізариновим червоним. Світлова мікроскопія, довжина шкали = 50 мкм. 
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Рис. 5.5. FISH аналіз МСКП щура з використанням зондів до У (зелений 

сигнал) та Х-хромосом (червоний сигнали): а – МСКПщ виділені 

ферментативним методом; б – МСКПщ, виділені методом експлантів; синій 

сигнал – ядра, стрілкою вказано сигнал У-хромосоми. Флуоресцентна 

мікроскопія, зб. ×1000. 

 

Для подальшого аналізу були обрані МСКПщ, виділені методом 

експлантів. На пасажі 3 МСКПщ експресували поверхневі маркери, 

притаманні МСК – CD90, CD29 та не експресували маркер гемопоетичних 

клітин CD45, CD44. (рис. 5.6). Цікаво відзначити, що первинними 

мезенхімальними стромальними клітинами є популяція CD44- клітин, як 

показано для МСК кісткового мозку людини і миші [123, 124].  

 

Рис. 5.6. Гістограми експресії поверхневих маркерів на МСКП щура: 

червоний колір – інтенсивність флуоресценції після інкубації з відповідними 

антитілами, синій контур – фоновий рівень флуоресценції клітин, вісь абсцис 

– інтенсивність флуоресценції на відповідних каналах, вісь ординат – 

кількість клітин ×10
3
; числові дані представлені як медіана та розмах, n=4. 
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МСКПщ експресували маркер мезенхімальних клітин віментин, та не 

експресували маркер епітеліальних клітин – пан-цитокератин. Також, в 

МСКПщ були виявлені фактори транскрипції EOMES і CDX2, які мають 

вирішальне значення як для розвитку мезодерми, так і для трофобласта. Слід 

зазначити, що CDX2 локалізований у ядрі, а EOMES мав цитоплазматичну та 

ядерну локалізацію (рис. 5.7). 

  

Віментин  Пан-цитокератин 

  

CDX2 EOMES 

Рис. 5.7. Імуноцитохімічний аналіз експресії маркерних білків у культурі 

МСКП щура на пасажі 3 з використанням відповідних антитіл: синій колір – 

ядра, червоний – віментин або пан-цитокератин, зелений – CDX2 або 

EOMES. Конфокальна мікроскопія, шкала = 20 мкм. 

 

За результатами РТ-ПЛР виявлено присутність мРНК генів 

стовбуровості CDX2, EOMES, ID2 і POU5F1 в МСКПщ. Крім того, МСКПщ 

не експресували мРНК гену Nanog, Prl3b1, Tpbpa (рис 5.8). 
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Рис. 5.8. Електрофореграма продуктів ПЛР, отриманих на кДНК МСКП щура 

на 3-му пасажі, що підтверджує експресію генів Id2, Cdx2, Pou5f1, ACTB (β-

actin) та відсутність мРНК генів Nanog, Tpbpa, Prl3b1. Маркер молекулярних 

мас GeneRuler™ DNA Ladder Mix (“Thermo Scientific”, США). К – 

контрольна ПЛР без додавання матриці. 

 

 

5.2. Характеристика МСКП людини 

 

При культивуванні фрагментів тканини плаценти людини протягом 14 

днів спостерігали вихід клітин та прикріплення їх по пластику. При 

подальшому культивуванні навколо експлантів формувалися ділянки 

проліферації стромальних клітин, морфологічно подібних до МСК. 

Проведений FISH аналіз показав, що культури МСКПл, отримані з плаценти 

новонароджених чоловічої статі, мали генотип XY (рис. 5.9). 

МСКПл мали здатність диференціюватися у адипогенному та 

остеогенному напрямках про що свідчить здатність їх накопичувати ліпіди 

або кальцієві депозити після культивування у відповідних індукційних 

середовищах (рис. 5.10). 
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Рис. 5.9. FISH аналіз МСКП людини з використанням зондів до У (зелений 

сигнал) та Х-хромосом (червоний сигнали), синій сигнал – ядра, стрілкою 

вказано сигнал У-хромосоми. Флуоресцентна мікроскопія, зб. ×1000. 

 

а  б  

в  г  

Рис. 5.10. Репрезентативні фотографії направленого диференціювання МСКП 

людини: а – остеогенне диференціювання, накопичені кальцієві депозити 

забарвлені червоним; б – контроль до остеогенного диференціювання; в – 

адипогенне диференціювання, спостерігається вміст жирових вакуоль у 

клітинах; г – контроль до остеогенного диференціювання; а, б – забарвлення 

алізариновим червоним; в, г – забарвлення жировим червоним О. Світлова 

мікроскопія, зб. × 100. 
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Цитофлуориметричний аналіз МСКПл виявив високий рівень експресії 

поверхневих маркерів CD90, CD73, CD105, низький - HLA-ABC і відсутність 

маркерів гемопоетичних клітин CD34, CD133, CD45, CD14, що  відповідає 

мінімальним критеріям визначення МСК (рис. 5.11).  

 

Рис. 5.11. Гістограми експресії поверхневих маркерів на МСКП людини: 

червоний колір – інтенсивність флуоресценції після інкубації з відповідними 

антитілами, синій контур – фоновий рівень флуоресценції клітин, вісь абсцис 

– інтенсивність флуоресценції на відповідних каналах, вісь ординат – 

кількість клітин ×10
3
; числові дані представлені як медіана та розмах, n=4. 

 

МСКПл на пасажі 3 експресували одночасно мезенхімальний та 

епітеліальний маркери – віментин та пан-цитокератин, а також 

транскрипційні фактори CDX2 та EOMES, які характеризувалися ядерною та 

цитоплазматичною локалізацією (рис. 5.12). 

Методом РТ-ПЛР в культурі плацентарних МСК виявлено експресію 

генів: CDX2, EOMES, ID2, POU5F1, CGB, ERVW-1 (рис. 5.13) 

  

Віментин Пан-цитокератин 
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CDX2 EOMES 

Рис. 5.12. Імунохитохімічний аналіз культури МСКП людини на пасажі 3 з 

використанням відповідних антитіл: синій колір – ядра, червоний – віментин 

або пан-цитокератин, зелений – CDX2 або EOMES. Конфокальна 

мікроскопія, шкала = 20 мкм. 

 

  

Рис. 5.13. Електрофореграма продуктів ПЛР, отриманих на кДНК МСКП 

плаценти людини на 3-му пасажі, що підтверджує експресію генів ID2, 

CDX2, POU5F1, CGB, EOMES, ERWV-1, ACTB (β-actin). Маркер 

молекулярних мас GeneRuler™ DNA Ladder Mix (“Thermo Scientific”, США). 

К – контрольна ПЛР без додавання матриці. 
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5.3. Порівняльний аналіз МСКПщура та людини 

 

За морфологією клітин колонії МСКПщ та МСКПл після посадки 

методом експлантів на пасажі 0 мали певні відмінності. В період з 7 по 14 

день культивування експлантів плаценти щурів та людини, фрагменти 

плацентарної тканини прикріплювалися до пластику, навколо них 

формувалися колонії клітин. На пасажі 0 культура клітин виглядала 

гетерогенно і можна було виділити наступні типи колоній клітин, сформовані 

з веретеноподібних клітин, клітин округлої та зірчастої форми з численими 

включеннями (рис 5.14). МСКПл не утворювали колоній з клітин зірчастої 

форми, але такі поодинокі клітини зустрічались у інших типах колоній (рис. 

5.14 е). Після пересіву культури клітин як МСКПщ, так і МСКПл виглядали 

гомогенно і складалися з веретеноподібних клітин; зірчасті та круглі клітини 

не прикріплювалися до пластику після обробки трипсином в процесі пересіву 

(рис 5.14 г, з).  

На пасажі 3 МСКПл експресували маркери МСК – CD90, CD44, CD29 

та не експресували маркер гемопоетичних клітин CD45, в цей же час 

МСКПщ були позитивними за маркером CD90, та негативними за CD45, але 

на відміну від МСКПл гетерогенними за CD29 та не експресували CD44. 

МСКПл одночасно експресували маркер мезенхімальних клітин віментин, та 

епітеліальних клітин – пан-цитокератин, тоді як у МСКПщ була відсутня 

експресія пан-цитокератину. Хоча цитокератин є епітеліальним маркером, 

він був виявлений в МСК, виділених з пуповини людини [125], а також у 

клітинах позазародкової мезодерми бика після 1 тижня культивування на 

пластику [126]. Фактори транскрипції, EOMES і CDX2, які мають вирішальне 

значення як для розвитку мезодерми, так і для трофобласта були виявлені в 

МСКП щура та людини. Слід зазначити, що експресія CDX2 мала тільки 

ядерну локалізацію у МСКПщ (рис. 5.7). 



65 

а  б  

в  г  

д  е  

ж  з  

Рис. 5.14. Репрезентативні фотографії морфології первинної культури МСКП 

щура (а, б, в, г) та людини (д, е, ж, з): а – колонія клітин веретеноподібної форми, 

пасаж 0; б – колонія клітин зірчастої форми, пасаж 0; в – колонія 

епітеліальноподібних клітин, пасаж 0; г – МСКПщ на пасажі 1; д – колонія 

клітин веретеноподібної форми, пасаж 0; е – колонія змішаного типу клітин; ж – 

колонія епітеліальноподібних клітин; г – МСКПл на пасажі 1. Червоної стрілкою 

показані клітини зіркоподібної форми. Фазово-контрасна мікроскопія. 
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Плацента ссавців містить тканини материнського і фетального 

походження. Отримані нами МСКП щура та людини мали фетальне 

походження, що було підтверджено наявністю Y-хромосоми за допомогою 

FISH аналізу. 

За результатами ЗТ-ПЛР виявлено присутність мРНК генів 

стовбуровості CDX2, EOMES, ID2 і POU5F1 в МСКП щура і людини, але 

експресія Nanog була відсутня у МСКПщ. Ген CDX2 є критичним для 

розвитку каудальної частини ембріона миші, включаючи всі попазародкові 

тканини, такі як трофектодерма, ентодерма і мезодерма [127, 128, 129]. 

EOMES бере участь в регуляції розвитку різних типів клітин, особливо 

клітин ендодерми, мезодерми серця і Т-лімфоїдних клітин [130, 131, 132, 

133]. POU5F1 бере участь в підтримці плюріпотентності ембріональних 

стовбурових клітин [134], також є обов'язковим для розвитку ентодерми 

[135], ектодерми [136], особливо трофектодерми [137] і мезодерми [138] в 

ембріоні миші. Експресія POU5F1 в МСКПл вже була продемонстрована 

[139]. Експресія ID2 є притаманною для клітин-попередників трофобласта 

людини [140] і щура [141]. У свою чергу, показано, що в процесі 

диференціювання та інвазії цитотрофобласта людини, експресія білка ID2 

пригнічується [140]. Id2 експресується в ектодермі хоріона у пре-

імплантаційних ембріонах миші та щура, його експресія втрачається при 

диференціюванні стовбурових клітин трофобласта у різні типи 

субпопуляцій [142, 143]. З іншого боку, ID2 був знайдений в МСК КМ 

миші і відіграє важливу роль в остеогенезі [144]. Таким чином, роль ID2 в 

МСКП як щурячого так і людського походження досі залишається 

невизначеною. 

МСКПщ не експресували мРНК гену Prl3b1, який є характерним для 

синцитіального трофобласта та гігантських трофобласних клітин плаценти 

щурів [145], та гену Tpbpa, характерного для ектоплацентарного кону, 

спонгіотрофобласта та глікоген-вмісних гігантських трофобласних клітин 

плаценти щура [146, 147, 148, 149]. Ген Tpbpa є строго специфічним для 
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гризунів, ортологи цього гена відсутні у людини [150]. На відміну від 

МСКП щура, МСКПл експресували мРНК трофобласт-специфічних генів 

CGB і ERVW-1 [151]. 

Здатність диференціюватися у адипогенному напрямку мали МСКП 

щура і людини, але диференціювання у остеогенному напрямку у МСКПщ 

відмічено у 3 з 7 культур, а для МСКПл було характернее слабке 

диференціювання, спостерігалися лише невеликі накопичення кальцієвих 

відкладень. Дане явище є особливістю МСК виділених з плаценти [152, 

153]. 

 

*** 

Плацента є важливим джерелом стовбурових клітин плодового 

походження, які можна виділити і методом експлантів і ферментативним 

методом. Зважаючи на вищезазначений факт, виділення МСКПщ методом 

експлантів є менш трудомістким та менш затратним. Найкраще підтримує 

ріст та мультипотентні властивості середовище альфа-МЕМ з 10% ФБС. 

Використання алогенної сироватки не підтримує ріст МСКПщ.  

МСКП людини та щура мають подібний імунофенотип, а саме 

CD90+CD29+/lowCD45-, експресують віментин, CDX2 та EOMES. Крім 

того, для МСКПл показана експресія CD73 і CD105, з одночасною 

відсутністю експресії CD34 і CD14; також МСКПл мають здатність 

диференціюватися в остеогенному, адипогенному і хондрогенному 

напрямках [154], що відповідає мінімальним критеріям для визначення 

мезенхімальних стромальних клітин [18]. МСКПщ, незважаючи на низький 

рівень експересії CD44 і, таким чином, відсутність класичного 

імунофенотипу мали здатність диференціюватися в мезодермальних 

напрямках. На відміну від МСКП людини, МСКП щура не експресували 

пан-цитокератин. Експресія CDX2, EOMES, POU5F1, ID2 була характерна 

для МСКП щура та людини. Особливість МСКПл була наявність експресії 

трофобласт-асоційованих генів CGB і ERVW-1 на відміну від МСКПщ, де 
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не були виявлені гени, пританамні диференційованим клітинам 

трофобласта – Prl3b1 і Tpbpa.  
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РОЗДІЛ 6. ТРАНСПЛАНТАЦІЯ МСКП ЩУРАМ З ДМГ-

ІНДУКОВАНИМ КАНЦЕРОГЕНЕЗОМ ТОВСТОЇ КИШКИ 

 

 

6.1. Вплив МСКП щура і людини на канцерогенез товстої кишки 

 

Безпосередньо перед введенням МСКП було оцінено стадію 

канцерогенезу у щурів. На 22-му тижні моделювання раку товстого 

кишечника у щурів було сформовано щонайменше одна аденокарцинома, що 

відповідає стадії Т2 за TNM-класифікацією (рис. 6.1).  

а 

  

б в 

Рис. 6.1. Стан канцерогенезу товстої кишки на момент введення МСКП: а – 

макроскопічний вигляд товстої кишки щура, стрілкою відмічено пухлини; б, 

в – репрезентативні мікрофотографії гістологічного аналізу пухлин товстої 

кишки щура, забарвлення гематоксилін-еозином, зб. ×100. 

 

Через 5 тижнів після введення МСКПл та МСКПщ спостерігалась тенденція 

до зменшення кількості та площі поперечного перерізу пухлин (рис. 6.2) під 

впливом МСКП порівняно з ФР, але достовірної різниці виявлено не було.  
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а б 

Рис. 6.2. Вплив трансплантації МСКП людини та щура на кількість (а) і 

площу поперечного перерізу (б) пухлин. Порівняльний аналіз проведено з 

використання тесту Крускала-Уоліса, з послідуючим апостеріорним тестом 

Данна. Дані представлені як: медіана, міжквартильний інтервал та 95% 

довірчий інтервал, * - p≤0,05. 

 

Тим не менш, спостерігалась достовірна кореляція між кількістю або 

площею поперечного перерізу та кількістю введених клітин МСКПщ, у 

перерахунку на кг маси тіла щура (рис. 6.3). Коефіціент кореляції Спірмена 

між кількістю пухлин та кількістю введених МСКПщ складав r=-0,691 

(p=0,013), між загальною площею поперечного перерізу пухлин та кількістю 

введених клітин r=-0,794 (p=0,002).  

Використання різних типів моделей канцерогенезу товстої кишки 

(аутогенної, сингенної, алогенної та ксеногенної) та різних модифікацій за 

такими параметрами як доза канцерогену, походження введених клітин, 

стадія пухлин на момент введення клітин, доза та спосіб введення клітин 

значно ускладнюють аналіз впливу МСК на канцерогенез товстої кишки.  

Залежно від обраної моделі, вплив одних і тих самих МСК на канцерогенез 

може бути різний. Було показано, що мишачі МСК КМ зупиняють 

клітинний цикл клітин раку молочної залози миші RCAS-Neu і RCAS-

PyMT in vitro [155]. Одночасно з цим внутрішньовенне введення МСК КМ 
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TVA-трансгенним мишам з трансплантованими RCAS-PyMT вірус-

інфікованими DF1 не впливало на ріст пухлин та виживання мишей. На 

сингенних імунокомпетентних мишах було показано, що процес утворення 

нових пухлин та росту пухлин залежить від того, в якій пропорції були 

введені МСК та клітини пухлини Ренка [156].  

       

а б 

Рис. 6.3. Кореляційний аналіз між кількістю (а) або площею (б) поперечного 

перерізу пухлин та кількістю введених МСКПщ, * - p≤0,05. 

 

Відповідно, концентрацію трансплантованих МСКП слід обирати 

більш точно відповідно до моделі канцерогенезу. МСКПщ були введені в 

порівняно низькій дозі (0,5×10
6
 на щура) у порівнянні з літературними 

даними для трансплантації МСК КМ: 4×10
6
 на щура [8], 20×10

6
 на щура [157] 

або 1×10
6
 клітин на мишу (враховуючи, що вага миші 30 г) [85, 158]. Доза 

0,5×10
6
 МСКПщ на щура приблизно відповідає 1-2 мільйонам клітин / кг 

маси тіла, як зазвичай використовується в клінічній практиці [159]. На ДМГ-

індукованій моделі КТК було показано, що МСК КМ пригнічують ріст 

пухлин при введені на ранній стадії моделювання канцерогенезу (тиждень 5) 

до появи пухлини, але при введенні на пізній стадії (тиждень 15) ефект був 

відсутній. Ці дані узгоджуються з нашими, які показала відсутність 

значимого впливу МСКПщ та МСКПл на ріст пухлин. 
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6.2. Розподіл та приживлення ксеногенних МСКП в організмі щура  

 

Як було показано вище, отримані нами МСКП людини мають фетальне 

походження, тому при виділенні культур МСКПл з плацент новонароджених 

чоловічої статі, отримана культура має чоловічий каріотип. Таким чином, 

при введенні МСКПл щурам, одним з можливих способів їх ідентифікації в 

організмі реципієнта є проведення ПЛР-ЗТ на ген SRY Y-хромосоми людини. 

За результатами нашого дослідження, МСКПл показали високий рівень 

розподілу в різних тканинах щура. Сигнал Y-хромосоми людини був 

виявлений в тканині печінки, селезінки, легень та товстого кишечника 

інтактних тварин, а також у пухлинах тварин з індукованим КТК через 5 

тижнів після трансплантації МСКПл (табл. 6.1).  

 

Таблиця 6.1. 

Визначення У-хромосоми людини у різних органах щура після 

трансплантації МСКП людини (кількість щурів, в яких виявлено 

позитивний сигнал / всі щури, взяті до аналізу) 

Група тварин Товстий кишечник Печінка  Селезінка  Легені  

Пухлина  Норма  

(VI) 

ДМГ+МСКПл 

3/3 NA 4/4 2/4 2/3 

(IV) ДМГ+ФР 0/3 NA NA NA NA 

(II) Інтактні 

тварини+МСКПл 

NA 3/3 3/3 3/3 3/3 

NA – зразок відсутній або не прийнятний для аналізу. 

 

Крім того, ще одним способом детекції МСКПл є імуногістохімічна 

реакція з використанням антитіл до мітохондрій людини, які є 

високоспецифічними до клітин людини та не зв’язуються з мітохондріями 

клітин щура. Так, нами показано, що МСКПл приживаються та 
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функціонують у тканині нормальної товстої кишки тварин Групи II (n = 3) та 

у пухлинах тварин Групи VI (n = 3), відповідно (рис 6.4). МСКПл були 

локалізовані в підслизовій або в сполучній тканини крипт. 

а 

 

б 

 

Рис. 6.4. Імуноцитохімічний аналіз тканини товстої кишки щура з 

використанням антитіл до мітохондрій людини (зелений сигнал), синій 

сигнал – ядра: а – тканина товстої кишки інтактної тварини; б – тканина 

пухлини. Конфокальна мікроскопія, шкала = 10 мкм. 

 

Ми показали, що внутрішньовенно введені МСКПл демонструють 

високу ефективність приживлення і виживаня в тканинах пухлини товстої 

кишки, печінки, селезінки і легень протягом 35 днів після введення. Ці 

результати узгоджуються з результатами інших дослідників, які виявляли 

МСК, виділені з плацентарної децидуальної оболонки плаценти людини в 

легенях, печінці, селезінці, шлунку і в лівій стегновій кістці з кістковим 
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мозком після трансплантації імунодефіцитним мишам впродовж 30 діб 

[160]. Крім того, було показано приживлення клітин шляхом 

імуногістохімічних реакцій з використанням антитіл до мітохондрій 

людини в кістковому мозку, легенях і печінці на 30-й день після введення 

МСК. Також, після інтраперитонеального введення аллогенних та 

ксеногенних МСК виділених з амніону та хоріону, клітини виявляли в 

легенях протягом 14 днів [42]. Плацентарні МСК трансплантовані свині 

через ворітну вену, були виявлені в печінці на 156 день після введення 

[161]. 

В інших роботах, МСКПл виявляли методом прижиттєвої 

біолюмінесценції ex vivo у SCID-Rab мишей не довше 7 днів після 

трансплантації клітин. Лише поодинокі трансплантовані клітини були 

виявлені в кістці [162]. Було показано, що після системного введення 

аллогенних МСК КМ, впродовж першої години клітини локалізуються в 

легенях, при цьому не детектується сигналів присутності клітин у інших 

органах з використанням системи візуалізації IVIS [163]. З іншого боку, 

продемонстровано очевидний терапевтичний ефект трансплантованих 

МСК без високого рівня приживлення в тканині міокарда [47, 164]. Дійсно, 

короткочасне приживлення внутрішньовенно введених МСК достатньо для 

регенерації тканини міокарда після інфаркту шляхом секреції TSG-6 [165, 

166]. Вважається, що терапевтичний ефект МСК повязаний більш 

ймовірно з високими імуномодулюючими властивостями, ніж з прямим 

диференціюванням клітин в тканиноспецифічні [167]. 

 

*** 

Алогенна та ксеногенна трансплантація МСКП щурам з ДМГ-

індукованими пухлинами товстої кишки на середніх стадіях не впливала на 

подальший канцерогенез. Але, за результатами проведеного експерименту 

було висунуто гіпотезу про те, що необхідно підібрати кількість введених 

клітин, адже спостерігалося зменшення кількості і площі поперечного 
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перерізу пухлин залежно від кількості введених клітин у перерахунку на масу 

тіла щура. До того ж, можливо, основний фізіологічний ефект слід очікувати 

набагато пізніше, ніж через 35 днів після введення. Встановлено, що на 

МСКП експресуються молекули MHC-I, але відсутня експресія MHC-II 

(HLA-DR), тому МСКП можуть бути використані для алогенних 

трансплантацій [30, 168, 169]. Низька імуногенність і високі імуносупресивні 

властивості МСКП можуть пояснити відсутність істотного впливу на 

зростання пухлин товтої кишки та довгострокове приживлення ксеногенних 

МСКП. 
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РОЗДІЛ 7. АЛОГЕННА ТРАНСПЛАНТАЦІЯ МСКП ЩУРАМ З 

ДМГ-ІНДУКОВАНИМ КАНЦЕРОГЕНЕЗОМ ТОВСТОЇ КИШКИ 

 

 

7.1. Аналіз канцерогенезу після алогенної трансплантації МСКП 

 

Маса тіла інтактних щурів збільшувалася протягом усього періоду 

спостереження (до 25-го тижня), в той час як починаючи з 16 тижня від 

початку індукції КТК маса щурів з індукованим канцерогенезом не 

змінювалася. На момент введення МСКПщ (20-й тиждень), середня маса 

інтактних щурів і щурів з ДМГ-індукованим канцерогенезом значно 

відрізнялися (табл. 7.1). Важливо відзначити, що введення МСКПщ не 

призводило до нормалізації маси тіла на 25 тижні від початку моделювання.  

 

Таблиця 7.1  

Зміни маси тіла експериментальних тварин 

Група Середня маса тіла, г 

1-й тиж 20-й тиж 25-й тиж 

M SD M SD M SD 

Інтактні щури + ФР (n=15) 139,8 30,0 354,4 10,1 387,5 12,9 

ДМГ-щури + ФР (n=52) 155,9 23,8 329,6* 5,7 332,1* 7,0 

ДМГ-щури + МСКП (n=59) 155,9 25,5 315,4* 6,5 313,0* 7,7 

* – достовірні відмінності (p ≤ 0,05) в порівнянні з інтактними тваринами 

 

В результаті проведеного макроскопічного та гістологічного аналізу 

пухлин товстої кишки середня кількість пухлин у перерахунку на одного 

щура достовірно не відрізнялася у групах МСКПщ і ФР, але спостерігалась 

достовірна різниця в кількості пухлин між групами на момент введення 

клітин та МСКПщ (рис. 7.1 а). Також, хоч загальна площа поперечного 

перерізу пухлин достовірно відрізнялася між групами на момент введення та 
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МСКПщ, площа пухлин у групі ФР була дещо нижчою порівняно з групою 

МСКПщ (рис. 7.1 б). Подібна ситуація спостерігалась щодо середньої площі 

поперечного перерізу однієї пухлини (рис. 7.1 в). 

  

а б 

 

 

в  

Рис. 7.1. Порівняльний аналіз кількості (а), загальної площі поперечного 

перерізу (б) та середньої площі поперечного перерізу однієї пухлини (в) після 

введення МСКП на фоні ДМГ-індукованого канцерогенезу. Результати 

представлені у вигляді М ± SD, однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA з 

послідуючим апостеріорним тестом Тюкі для множинних порівнянь. 

 

Наступним кроком, було проаналізовано розподіл пухлин у різних 

групах за стадією інвазії пухлини у стінку кишки. Для цього проводили 
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ретельний гістологічний аналіз кожної пухлини і присвоювали певне 

значення від 0 до 4 відповідно до міжнародної класифікації пухлин: 0 – (Тis) 

карцинома in situ, пухлина локалізується у епітеліальному шарі; 1 – пухлина 

досягає підслизового шару; 2 – пухлина проростає до м’язевої оболонки; 3 – 

пухлина інфільтрує субсерозний шар; 4 – пухлина проростає у вісцеральну 

очеревину або інші органи (рис. 7.2).  

а 

 

б 

 

в 
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г 

 

д 

 

Рис. 7.2. Репрезентативні фотографії гістологічного аналізу пухлин товстої 

кишки щура різної стадії інвазії: а – тип Т0; б – тип Т1; в – тип Т2; г – тип Т3, 

показана інвазія у мязевий шар; д – типу Т4. Забарвлення гематоксилін-

еозином, зб. ×40. 

 

Розподіл кількості пухлин за ступенем інвазії майже не відрізнявся між 

групами, достовірна різниця спостерігалася для пухлин стадії 1 (інвазія у 

підслизовий шар кишки) між групами – на момент введення та ФР; на 

момент введення та МСКПщ. Результат пояснюється тим, що за проміжок 

часу спостереження (5 тижнів) пухлини інвазували глибше у стінку кишки 

порівняно зі станом канцерогенезу на момент введення клітин (рис. 7.3 а). 

Загальна площа поперечного перерізу всіх пухлин відрізнялася також тільки 

для пухлин стадії 1 між групами на момент введення та ФР (рис. 7.3 б).  

Цікаво, що середній розмір однієї пухлини з найглибшою інвазією (тип 4) 

достовірно збільшувався у групі МСКПщ, в порівнянні з групою МСКПщ. 
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Цей факт вказує на те, що МСКПщ прискорюють ріст пухлин, які проросли 

всі шари стінки товстої кишки (рис. 7.3 в). 

  

а б 

 

в  

Рис. 7.3. Розподіл кількості (а), загальної площі поперечного перерізу (б), 

середньої площі поперечного перерізу (в) пухлин у групах за ступенем 

інвазії у стінку товстої кишки. Двофакторний дисперсійний аналіз з 

апостеріорним тестом Тюкі для множинних порівнянь. Результати 

представлені у вигляді М ± SD. 

 

Визначення ступеню диференціювання пухлини має важливе 

прогностичне значення і залежить від структури епітелію колоноцитів. У 

високодиференційованих пухлинах спостерігається наявність всіх типів 

клітин ворсинчастого епітелію (колоноцити, бокаловидні клітини), рівний 

шар ядер, рівні контури ядер (рис. 7.4 а). Високодиференційовані пухлини 
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мають меншу здатність до метастазування та менш агресивні за швидкістю 

росту. У середньодиференційованих пухлинах порушується звичайна 

структура крипт, спостерігається багатошаровість ядер, багатошаровість 

епітелію (рис. 7.4 б). У низькодиференційованих пухлинах відсутні 

структури, притаманні нормальному епітелію товстої кишки, не 

спостерігається характерної структури крипт (рис. 7.4 в), клітини втрачають 

здатність диференціюватися у колоноцити, мають слабке прикріплення до 

базальної мембрани, безконтрольно діляться і легко метастазують.  

а    б    

в    

 

Рис. 7.4. Репрезентативні фотографії гістологічного аналізу пухлин товстої 

кишки щура: а – високодиференційована пухлина; б – 

середньодиференційована пухлина; в – низькодиференціована пухлина. 

Забарвлення гематоксилін-еозином, зб. ×400. 

 

Аналіз розподілу кількості пухлин залежно від ступеня 

диференціювання показав, що достовірна різниця спостерігалася серед 

середньодиференційованих пухлин між групами: на момент введення та ФР, 

на момент введення та МСКПщ, що співвідноситься з часом спостереження 
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(рис. 7.5 а). При цьому загальна площа поперечного перерізу пухлин залежно 

від ступеня диференціювання достовірно збільшувалася у групі МСКП, 

порівняно з групою на момент введення для низькодиференційованих пухлин 

(рис. 7.5 б). При цьому, різниці у середній площі поперечного перерізу 

пухлин, розподілених за ступенем диференціювання, не спостерігалось (рис. 

7.5 в). 

 

  

а б 

 

в 

Рис. 7.5. Розподіл кількості (а), загальної площі поперечного перерізу (б), 

середньої площі поперечного перерізу (в) пухлин у групах за степенем 

диференційованості. Двофакторний дисперсійний аналіз з апостеріорним тестом 

Тюкі для множинних порівнянь. Результати представлені у вигляді М ± SD 
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7.2. Клітинна імунна відповідь у щурів з ДМГ-індукованим раком 

товстої кишки після трансплантації МСКП 

 

7.2.1. Зміни у показниках маси тимусу і селезінки. Індекси маси 

селезінки та тимуса не відрізнялися у інтактних щурів, тварин з ДМГ-

індукованим канцерогенезом та тварин з ДМГ-індукованим канцерогенезом, 

яким вводили МСКПщ на двох строках спостереження (21-й і 25-й тиждень 

експерименту) (рис. 7.6), демонструючи, що ні розвиток раку товстої кишки, 

ні подальше введення МСКПщ безпосередньо не впливають на масу 

основних органів імунної системи. На противагу нашим спостереженням на 

щурах, в інших подібних роботах показано, що індекс маси селезінки у 

мишей з гепатоцелюлярною карциномою був значно вищим, ніж в групі 

нормальних тварин [170]. З іншого боку, попередні дослідження 

продемонстрували, що маса тимуса в групі тварин-носіїв пухлин була значно 

нижчою, ніж в контрольній групі, і що селезінка при цьому не бере участі в 

реалізації імунологічної відповіді на прогресування раку [171, 172].  

7.2.2. Фагоцитарна та метаболічна активність перитонеальних 

макрофагів. Активація макрофагів необхідна для встановлення контролю над 

запаленням і прогресуванням захворювань. Антиген-неспецифічні ефекторні 

клітини, які включають натуральні кілери, макрофаги, нейтрофіли і 

дендритні клітини, відіграють важливу роль в протипухлинному захисті [173, 

174]. Було показано, що стійке системне інгібування активності 

вищевказаних ефекторних клітин може сприяти розвитку раку і 

метастазуванню [175]. МСКП пригнічують проліферацію алореактивних 

лімфоцитів у змішаній культурі лімфоцитів [5, 176, 177, 168].  

Дослідження ролі асоційованих з пухлиною макрофагів у розвитку 

канцерогенезу товстої кишки проводяться досить давно, але в якій мірі 

загальна активність макрофагів змінюється на різних стадіях раку, 

залишається незрозумілим.  
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а              

б              

Рис. 7.6. Індекси маси селезінки (а) та тимуса (б) в експериментальних 

групах. Однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA з послідуючим 

апостеріорним тестом Тюкі для множинних порівнянь. Дані представлені 

у вигляді M ± SD.  

 

Активовані макрофаги, як відомо, виробляють прозапальні цитокіни і 

посилюють клітинну цитотоксичність. Проте, активовані макрофаги пухлини 

можуть стимулювати розвиток нових судин і прогресування пухлин [178]. 

Таким чином, дані щодо ролі і участі тканинних макрофагів в розвитку раку 

товстої кишки досить суперечливі. Ілюструючи неоднозначність 
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сьогоднішнього розуміння участі макрофагальної системи в патогенезі раку, 

асоційовані з пухлиною макрофаги продемонстрували здатність до 

стимуляції росту пухлини, ангіогенезу і метастазування на ортотопічній 

мишиній моделі [179], при цьому в інших дослідженнях зменшували 

метастазування раку товстої кишки [178]. Даних щодо залучення 

перитонеальних макрофагів в імунну відповідь на середніх стадіях 

канцерогенезу товстої кишки залишається недостатньо. 

Таким чином, ми вирішили дослідити, чи призводить ДМГ-

індукований канцерогенез товстої кишки та послідуюча трансплантація 

МСКПщ in vivo до мобілізації імунокомпетентних клітин в черевну 

порожнину. Як видно на рис. 7.7, немає достовірної різниці в фагоцитарній та 

метаболічній активності перитонеальних макрофагів у щурів з ДМГ-

індукованим канцерогенезом товстої кишки на середніх стадіях 

канцерогенезу в порівнянні з контрольними інтактними тваринами. Крім 

того, не спостерігається ніякого ефекту після введення МСКПщ щурам з 

КТК. 

  

а б 

Рис. 7.7. Фагоцитарна (а) та метаболічна (б) активність перитонеальних 

макрофагів в експериментальних групах. Однофакторний дисперсійний 

аналіз ANOVA з послідуючим апостеріорним тестом Тюкі для множинних 

порівнянь. Дані представлені у вигляді M ± SD.  
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Ранні роботи на моделі карциноми Льюїса у мишей показали, що 

розвиток пухлини не впливає на спонтанну фагоцитарну активність 

перитонеальних макрофагів. Однак, всупереч нашим даним, в цих 

експериментах фагоцитарна активність перитонеальних макрофагів була 

підвищеною [180, 181, 182]. Можна припустити, що перитонеальні 

макрофаги не беруть участі в канцерогенезі товстої кишки на середніх 

стадіях і не реагують на введення алогенних МСКП. 

7.2.3. Індукована проліферація Т і В-лімфоцитів селезінки. Для оцінки 

функціональної активності Т і В-лімфоцитів селезінки спленоцити 

культивували в стерильних умовах у поживному середовищі, яке містило 

фітогемаглютинін (ФГA) або ліпополісахарид (ЛПС) відповідно. КТК 

середньої стадії негативно позначився на проліферативному статусі як Т-, так 

і В-клітин. У щурів з ДМГ-індукованими пухлинами товстої кишки була 

знижена проліферативна активність нестимульованих лімфоцитів. Як видно 

на рис. 7.8 а, у тварин з індукованим канцерогенезом зменшувався відносний 

вміст лімфоцитів в S і G2/M фазах клітинного циклу, в той час як кількість 

лімфоцитів в фазі G0/G1 була збільшена у порівнянні з інтактними 

контрольними тваринами. Введені МСКП щурам з індукованим КТК також 

не впливали на проліферативний потенціал лімфоцитів, кількість лімфоцитів 

в S і G2/M фазах була зниженою, як у контрольної групи. Цікаво, що хоча 

проліферативний статус Т-клітин (внаслідок стимуляції ФГА) і був зниженим 

у тварин з ДМГ-індукованим канцерогенезом, ми не виявили будь-яких змін 

в рівнях В-клітинної проліферації, після ЛПС стимуляції (рис. 7.8 б, в). 

Таким чином, рак товстої кишки негативно впливає на проліферацію саме Т-

лімфоцитів, а введення МСКП суттєво не змінює проліферативний пул як Т-, 

так і B-лімфоцитів. Крім того, ми виявили значне зниження проліферації 

ФГА-стимульованих Т-клітин, отриманих від тварин з індукованим 

канцерогенезом на 25 тижні моделювання, в порівнянні з такими на 21 тижні 

моделювання КТК (Рис. 7.8 б).  
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Рис. 7.8. Аналіз клітинного циклу лімфоцитів селезінки: а – без 

стимуляції; б – стимуляція ФГА; в – стимуляція ЛПС. Двофакторний 

дисперсійний аналіз ANOVA з послідуючим апостеріорним тестом Тюкі для 

множинних порівнянь. Дані представлені у вигляді M ± SD. Фази клітинного 

циклу: Apop – апоптоз; G0/G1 – диференційований стан або фаза росту; 

G2/M – безпосередня підготовка до мітозу, мітоз; S – синтетична фаза; 

G2/M+S – частка активно проліферуючих клітин; * - р < 0,05, ** - р < 0,01. 

 

На відміну від цього, не простежувались змін клітинного циклу 

нестимульованих лімфоцитів між 25-м і 21-м тижнем моделювання раку 

товстої кишки. Даний факт свідчить про відсутність резервів до реагування 

Т-клітин на будь-який стимулюючий фактор. Зростання проліферативної 

активності Т-клітин у тварин паралельної інтактної контрольної групи на 25-
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му тижні проти 21-го тижня може вказувати на залежність цього показника 

від віку. Подібно до наших результатів, в дослідженнях інших авторів не 

було виявлено будь-яких достовірних відмінностей в профілях клітинного 

циклу лімфоцитів селезінки у тварин з моделлю гепатоцелюлярної 

карциноми [170]. 

 

 

7.3. Розподіл алогенних МСКП в організмі щура 

 

Для вивчення розподілу МСКПщ у організмі щура, МСКПщ були 

попередньо помічені шляхом трансдукції гену GFP. За результатами 

проточної цитометрії рівень трансдукції досягав від 7,6 до 57,7% (n=4) (рис. 

7.9). Результати детекції білка GPF методом ПЛР-ЗТ представлені у таблиці 

7.2. Алогенні МСКП мали здатність приживлюватися впродовж 1-го тижня в 

тканині легень, селезінки, печінки, нирок, товстої кишки інтактних щурів, а 

також у вищезазначених органах та пухлинах щурів з індукованим 

канцерогенезом товстої кишки. 

 

Таблиця 7.2 

Визначення гену GFP у різних органах щура після трансплантації 

МСКПщ-GFP (кількість щурів, в яких виявлено позитивний сигнал / всі 

щури, взяті до аналізу) 

Група тварин Товста кишка Печінка  Селезінка  Легені Нирка 

Пухлина  Норма  

ДМГ + 

МСКПщ-GFP 

5/5 NA 4/5 3/5 5/5 3/5 

ДМГ+ФР 0/5 NA NA NA NA NA 

Інтактні тварини 

+ МСКПщ-GFP 

NA 4/4 2/4 3/4 5/5 3/4 

NA – зразок відсутній або не прийнятний для аналізу. 
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Рис. 7.9. Рівень трансдукції МСКП щура генетичною конструкцією, що 

містить ген GFP: Гістограми інтенсивності флуоресценції у FITC каналі, вісь 

абсцис – інтенсивність флуоресценції, вісь ординат – кількість клітин ×10
3
. 

 

 

7.4. Аналіз виживання тварин 

 

Не зважаючи на те, що не відмічалося впливу МСКПщ на ступінь 

інвазії чи дифереціювання пухлин товстої кишки (п. 7.1.), аналіз виживання 

між групами ФР та МСКПщ показав, що тривалість виживання у групі 

МСКПщ скорочується (рис. 7.10). Так, медіана виживання для групи ФР 

склала 107 днів, а для групи МСКПщ – 90 днів, таким чином, введення 

МСКПщ на фоні індукованого канцерогенезу товстої кишки скорочує 

виживання щурів в середньому на 17 днів. 
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Рис. 7.10. Криві виживання щурів з ДМГ-індукованим раком товстої кишки 

після введення алогенних МСКП. Log-Rank тест, p = 0,015. 

 

*** 

В даній роботі нами показано, що МСКП введені на середній стадії 

розвитку КТК здатні приживлятися у тканинах різних органів в тому числі 

пухлин, впливати на розмір пухлин стадії Т4 та скорочувати виживаність 

щурів. Безпечність та ефективність використання МСКП для лікування 

запальних захворювань кишечника вже показана в результаті клінічних 

випробувань [183]. Незважаючи на позитивні результати, вплив МСКП на 

КТК, який часто супроводжує запальні процеси у кишечнику, не 

досліджений достатньо. Так, було показано, що при введені МСК КМ на 

ранніх стадіях моделювання АОМ-DSS коліт-асоційованого 

канцерогенезу, кількість пухлин зменшується, але при цьому середній 

розмір пухлини не змінюється [157, 158]. В роботі Катсуно було показано, 

що при введенні МСК КМ щурам з ДМГ-індукованим канцерогенезом на 

стадії ініціювання пухлиноутворення спостерігалось зменшення кількості 
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утворених пухлин та їх об’єму, при цьому при введенні МСК на пізній 

стадії КТК не спостерігалося жодного ефекту впливу останніх [8].  

Таким чином, МСК пригнічують етап ініціювання 

пухлиноутворення, але їх вплив на вже сформовані аденокарциноми 

товстої кишки чітко не визначений. Середня стадія розвитку пухлини 

товстої кишки (Т2 за ТNМ-класифікацією) характеризується локальністю і 

відсутністю виражених симптомів, але такі пухлини досить швидко 

прогресують до більш небезпечного стану. Так, нами показано, що МСКП 

введені на середній стадії канцерогенезу не змінювали кількість та площу 

поперечного перерізу утворених пухлин, але при детальному аналізі площі 

поперечного перерізу пухлин в залежності від ступеня інвазії, було 

відмічено зростання останньої під впливом МСКП. Ефект є неочікуваним, 

через селективність впливу стимулюючого ефекту на пухлини саме Т4, при 

цьому не спостерігалося впливу МСКП на ступінь диференціювання 

пухлини, що є одним з визначальним фактором інвазивності та 

метастазування. За запропонованою «Big Bang model» моделю [51] 

канцерогенезу товстої кишки, пухлина товстої кишки є гетерогенною, 

тобто з часом в пухлині накопичується декілька мутацій різних генів. 

Нещодавно було показано, що залежно від особливостей різних ліній 

клітин колоректального раку, вони характеризуються специфічною 

реакцією на ведення МСК, наприклад, МСК стимулюють ріст таких 

трансформованих ліній клітин коло ректального раку як COLO 320, 

HCT116, LoVo, при цьому пригнічують ріст DLD-1, HCT-15 та HT-29 при 

ксенотрансплантації SCID мишам [184]. Зважаючи на те, що описані вище 

клітинні лінії характеризуються різним генетичним профілем, можна 

припустити, що спонтанні пухлини стадії Т4 містять в своєму складі 

більшу частку клітин, здатних відповідати на контакт-залежний та 

паракринний вплив МСК. 

На даний час вже описано подвійний ефект МСК на ріст 

трансформованих клітин і проаналізовані можливі залучені механізми для 
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такого явища [185, 186]. Але треба враховувати не тільки взаємодії між 

МСК та пухлиною, які є складними, бо учасниками такого процесу 

виступають ракові клітини, ендотеліоцити, епітеліоцити, тканинні 

макрофаги, лімфоцити, фібробласти, та і комплекс дії МСК на весь 

організм в цілому, включаючи імунну систему, зміни в функціонуванні 

інших систем органів, що може відобразитися на процесах канцерогенезу. 

Нами показано, що МСКП здатні приживлюватися в тканинах різних 

органів – печінці, селезінці, легенях, нирках, товстому кишечнику та в 

пухлинах товстого кишечника. Хоч було показано, що МСК плаценти 

мають імуносупресивні властивості, останнім часом з’являються докази, 

що МСК є імунногенними і можуть викликати певні реакції клітинного і 

гуморольного імунітету [3].  

Крім того, МСК, особливо МСКП, мають імуносупресивні 

властивості [25]. Вони пригнічують активність CD4+ Т-хелперів і CD8+ 

цитотоксичних Т-лімфоцитів [153, 187], функцію дендритних клітин і В-

лімфоцитів [188, 189], блокують дозрівання моноцитів в дендритні клітини 

[190] та стимулюють Treg-клітини [191]. МСКП синтезують і виділяють 

багато протизапальних молекул: інтерлейкін 10, інтерлейкін 6, 

трансформуючий фактор росту β, фактор росту гепатоцитів, простагландин  

Е2. При цьому показано, що приживлені МСК можуть викликати певні 

реакції імунної системи і тому дослідження дії МСК на імунодефітиних 

тваринах потребують подальшого підтвердження встановленої дії і на 

неімунодефіцитних тваринах. 

За нашими результатами, показники імунної системи у щурів з ДМГ-

індукованим раком товстої кишки змінюються, порівняно з інтактними 

тваринами. Незважаючи на те, що індекси маси селезінки і тимуса не 

відрізняють у інтактних тварин, тварин з ДМГ-індукованим 

канцерогенезом та тварин з ДМГ-індукованим канцерогенезом після 

введення МСКПщ, при цьому маса тіла щурів зменшується у тварин з 

канцерогенезом. При ДМГ-індукованому канцерогенезі незалежно від 
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введення МСКПщ не змінюється фагоцитарна та метаболічна активність 

перитонеальних макрофагів. Проте, відзначено пригнічення проліферації 

лімфоцитів селезінки в групі тварин з ДМГ-індукованим канцерогенезом. 

Більш того, клітинно-опосередкований імунітет був пригнічений у щурів з 

КТК, введення МСКПщ не впливало на нормалізацію імунної відповіді.  

Також не було виявлено ніяких змін в профілі клітинного циклу В-клітин 

селезінки, стимульованих ліпополісахаридом. Цей результат виявився 

несподіваним, оскільки відомо що, МСКП здатні до дозозалежного 

інгібування проліферації алогенних Т-клітин, стимульованих 

фітогемаглютиніном, в умовах in vitro [169], в той час як в нашому 

дослідженні не було ніяких змін в проліферації лімфоцитів при введенні 

МCКПщ. Таким чином, введення алогенних МСКП на середніх стадіях 

раку товстої кишки не стимулює функціональну активність імунної 

системи.  

Хотілося б наголосити, що незважаючи на відсутність достовірної 

різниці у кількості і площі пухлин після введення МСКП, виживання щурів 

скорочувалося, що є суттєвим показником значимості системного впливу 

алогенних МСКП на організм. На жаль, на подібній хімічно-індукованій 

моделі колоректального раку не було показано впливу МСК на виживання 

тварин, хоча показано, що узгоджується з нашими результатами, що при 

введенні МСК КМ на пізній стадії канцерогенезу кількість пухлин та їх 

розмір не змінюються [8].  

На ксенографних моделях вже встановлені певні молекуряні 

механізми дії МСК на пухлини товстого кишечника, наприклад, із 

залученням IL-6/Notch-1/CD44 сигналінгу [192], TGF-β сигналінгу [6, 8, 

157], neuregulin 1/HER3 сигналінг [7], вивільненням таких медіаторів як 

prostaglandin E2 [193], РАІ -1 [194], інтерлейкін-8 [195] але ефект МСК на 

КТК при системному введенні в організм складно спрогнозувати. Ми 

показали вплив МСК на комплексний показник виживання, і вивчення 

детальної схеми впливу є необхідною задачою в майбутньому. 
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O, Klymenko P, Zhezhera V, Rybalchenko V, Garmanchuk L, Ostapchenko L, 
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РОЗДІЛ 8. ОРГАННЕ СПІВКУЛЬТИВУВАННЯ ПУХЛИНИ 

ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРА З МСКП ЩУРА 

 

 

Кожна пухлина виникає внаслідок декількох різних генетичних 

порушень у клітинах, тому є гетерогенною за своєю природою. На даний час 

відомі наступні гени, мутації яких пов’язані з раком товстої кишки: KRAS, 

APC, DCC/MADH2/MADH4 та TP53 [196]. Не дивлячись на те, що генетично 

клітинні лінії раку товстої кишки є близькими до спонтанних пухлин людини 

[197], існуючі моделі співкультивування не враховують всього комплексу 

взаємодій між різними типами клітин, які відбуваються в гетерогенній 

пухлині. Для оцінки комплексу всіх процесів між малігнізованими 

клітинами, інтактними епітеліоцитами, тканинними макрофагами, 

лімфоцитами, фібробластами нами було використано органне культивування 

пухлин товстої кишки щура. 

Після проведення гістологічного аналізу показано, що для 

співкультивування були взяті середньо і низькодиференційовані карциноми 

товстої кишки на різних стадіях інвазії у стінку кишки (табл. 8.1, рис. 8.1).  

Таблиця 8.1 

Гістологічний аналіз пухлин товстої кишки, використаних для 

органного спів культивування з МСКП щура. 

номер пухлини стадія інвазії  ступінь диференційованості 

1 підслизова оболонка середня 

2 підслизова оболонка середня 

3 серозна оболонка низька 

4 серозна оболонка низька 

5 серозна оболонка середня 

6 серозна оболонка низька 

7 підслизова оболонка середня 
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Рис. 8.1. Репрезентативні фотографії гістологічного аналізу пухлин 

товстої кишки: а – гістологічний зріз пухлини 3; в – гістологічний зріз 

пухлини 4. Забарвлення гематоксилін-еозином, зб. ×40. 

 

Для оцінки росту пухлин важливими є показники проліферації 

трансфікованих клітин та їх апоптозу. Для врахування вищезгаданих 

процесів в слайсах пухлин при співкультивуванні з МСКП, ми підраховували 

кількість PCNA+ та каспаза 3+ клітин. Експресія PCNA (proliferating cell 

nuclear antigen – ядерного антигену проліферуючих клітин) підвищується в 

ядрі під час пізньої фази G1, безпосередньо перед початком синтезу ДНК, 

стає максимальною протягом S-фази і знижується під час фаз G2 і M. Його 

рівень корелює зі швидкістю клітинної проліферації і синтезу ДНК [198, 

199]. Каспази – родина внутрішньоклітинних протеаз, які опосередковують 

клітинну смерть і є основними ефекторами апоптозу. Так як каспаза-3 

активується каспазою-8 і каспазою-9, і служить точкою конвергенції для 

різних сигнальних шляхів, вона добре підходить в якості маркера процесу 

апоптозу [200].  
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Поставлене безконтактне співкультивування слайсів пухлин товстої 

кишки щура з МСКП щура показало відсутність впливу клітин на рівень 

апоптозу у тканині пухлин (рис. 8.2 а). Кількість проліферуючих клітин під 

дією МСКПщ статистично значимо збільшувалась лише для однієї пухлини 7 

(рис. 8.2 в).  
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Рис. 8.2. Показники проліферативної активності та апоптозу у слайсах пухлин 

товстої кишки при безконтактному співкультивуванні: а – середній відсоток 

каспаза 3+ клітин у трьох слайсах кожної пухлини; б – імуноцитохімічне 

забарвлення слайсу з використанням антитіл до каспази 3 (червоний сигнал), 

синій сигнал – ядра (репрезентативний аналіз слайсу пухлини 7); в – середній 

відсоток PCNA+ клітин у трьох слайсах кожної пухлини; г – 

імуноцитохімічне забарвлення слайсу з використанням антитіл до PCNA 

(малиновий сигнал), синій сигнал – ядра (репрезентативний аналіз слайсу 

пухлини 7). 
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Результат є несподіваним, оскільки в літературі є суперечливі відомості 

про вплив МСК на ріст пухлин під дією розчинних факторів, які виділяють 

МСК. Наприклад показано, що МСК секретують нейрегулін 1, який активує 

PI3K/AKT/BAD каскад після активації рецепторів HER2/HER3 у клітинах 

пухлин товстої кишки і таким чином стимулює інвазивний ріст останньої 

[201]. Також ідентифіковано розчинний фактор PAI-1, який виділяється 

МСК, стимулює міграцію клітин пухлин товстої кишки при безконтактному 

співкультивуванні з клітинними лініями колоректального раку HT29 та HCT-

116 [202]. Проте, було показано, що МСК, виділені з пуповинного канатика 

при співкультивуванні з клітинними лініями раку стравоходу WHCO1 та 

молочної залози MDA MB 231 активують білки р53 та р21 у ракових 

клітинах та запускають процеси апоптозу, і таким чином пригнічують 

пухлинний ріст [203]. 

Показано, що при системному введенні МСК мігрують безпосередньо 

до тканини пухлини, тому очікуваним є контактний вплив стовбурових 

клітин на ріст пухлин. На моделі саркоми Капоші було описано, що МСК 

дозозалежно пригнічують ріст трансфікованих клітин після контактної 

взаємодії [113]. В основі такого ефекту лежить пригнічення протеїнкінази 

Akt у клітинах пухлини. В результаті поставленого нами органного 

контактного співкультивування не спостерігалося змін ні в рівні 

проліферативної активності клітин пухлин, ні в рівні апоптозу (рис. 8.3). 

Відсутність впливу МСКП на проліферацію та апоптоз у тканині 

пухлини товстої кишки є особливістю стромальних клітин плацентарного 

походження. Хоч тканина плаценти та її екстракти мають протипухлинні 

властивості [204, 205, 206], виділені МСКП набувають певних властивостей, 

подібних до МСК кісткового мозку, а саме здатності до прискорення 

регенераційних процесів у тканинах, до яких вони мігрують, але при цьому 

втрачають протипухлинні властивості. 
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Рис. 8.3. Показники проліферативної активності та апоптозу у слайсах пухлин 

товстої кишки при контактному співкультивуванні: а – середній відсоток 

каспаза 3+ клітин у трьох слайсах кожної пухлини; б – імуноцитохімічне 

забарвлення слайсу з використанням антитіл до каспази 3 (червоний сигнал), 

синій сигнал – ядра (репрезентативний аналіз слайсу пухлини 7); в – середній 

відсоток PCNA+ клітин у трьох слайсах кожної пухлини; г – імуноцитохімічне 

забарвлення слайсу з використанням антитіл до PCNA (малиновий сигнал), 

синій сигнал – ядра (репрезентативний аналіз слайсу пухлини 3). 

 

*** 

Модель органного співкультивування є одним із новітніх 

біотехнологічних, клітинно-біологічних підходів щодо визначення 

тканиноспецифічних та морфогенетичних змін за співкультивування не лише 

різних клітинних популяцій, а й різних клітин, що входять в тканину із 
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збереженням цілісної структури. МСКП щурів при контактному і 

безконтактному співкультивуванні з слайсами пухлин товстого кишечника 

щурів не впливають на проліферативну активність і рівень апоптозу у 

пухлинах.  

 

За результатами даного розділу опубліковані наступні роботи: 

1. Svitina H.M. Organotypic cocultivation of rat colon tumor with placental 

multipotent stem cells / Svitina H.M., Rubachuk O.А., Garmanchuk L.V. 

Shablii V.A., Lobyntseva G.S. // Biotechnologia Acta. – 2016. – Vol. 9., N 

4. – P. 50-57. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

 

Плацента є унікальним джерелом мультипотентних стромальних 

клітин. МСК плаценти мають низку переваг для клінічного застосування: 

відсутність етичних обмежень отримання стомальних клітин, відсутність 

інвазивних втручань, можливість отримання великої кількості 

стовбурових клітин з низькою імуногенністю [48, 207]. Плацента відіграє 

основоположну роль в підтриманні толерантності материнського 

організму щодо плоду під час вагітності, тому клітини, присутні в 

плацентарній тканині, можуть мати унікальні властивості [190, 5].  

Нами вперше проаналізовано різні способи виділення МСК з 

плаценти щура та визначено, що метод посадки експлантів плаценти, 

очищеної від амніотичної та децидуальної  оболнок дозволяє з 

найбільшою ефективністю отримати культуру МСК. Для підтримання 

мультипотентних властивостей клітин не потребується використання 

спеціального покриття чи багатокомпонентного середовища.  

МСКП щура характеризуються наступним імунофенотипом: CD90+, 

CD29low, CD44-, CD45-, віментин+. Також, МСКПщ експресують 

транскрипційні фактори, залучені у ранньому розвитку трофобласта 

CDX2, EOMES. Також, нами показано, що МСКПщ експресують на рівні 

мРНК ген ембріональних стовбурових клітин Pou5f1, трофобласних 

стовбурових клітин Id2. При цьому відмічено відсутність експресії ще 

одного гена ембріональних стовбурових клітин Nanog, генів 

диференційованих типів трофобласних клітин - Prl3b1 і Tpbpa, відсутня 

експресія пан-цитокератинів. До того ж, МСКПщ здатні 

диференціюватися у адипогенному та остеогенному напрямках. Через 

відсутність класичного імунофенотипу, не можна стверджувати, що 

отримані нами МСКПщ повністю відповідають мінімальним критеріям 

визначення МСК, але беручи до уваги, що дані критерії були розроблені 
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на основі МСК кісткового мозку людини, і завдяки здатності отриманими 

нами культурами диференціюватися у мезодермальних напрямках, ми 

вважаємо, що отримані нами клітини плаценти щура можна називати 

мультипотентними стромальними клітинами. 

МСКП людини мають імунофенотип CD90+CD73+CD105+CD34-

CD45-, здатні диференціюватися у остеогенному, адипогенному і 

хондрогенному напрямках [154], що повністю відповідає мінімальним 

критеріям для визначення стромальних стовбурових клітин [18]. До того 

ж, МСКПл експресують одночасно макрери мезенхімальних та 

епітеліальних клітин - віментин та пан-цитокератин відповідно, CDX2, 

EOMES, POU5F1, ID2, але одночасно їм притаманна експресія 

трофобласт-асоційованих генів CGB і ERVW-1.  

Як встановлено нами, МСКП людини і щура мають плодове 

походження, чим складають велику цінність для подальшого 

застосування для аутотрансплантацій, за умови довгострокового 

зберігання таких клітин у кріоконсервованому стані. 

Протягом розвитку плаценти відбуваються складні процеси інвазії у 

стінку матки та ремоделювання материнської судинної системи. В основі 

цих процесів лежать механізми, які повторюються при канцерогенезі, за 

винятком, що процеси плацентації строго контролюються [208]. 

Подібності цих двох процесів проявляються в експресії ключових генів і 

епігенетичному контролі, які не повторюються у інших аспектах 

людського розвитку [209, 210]. Таким чином, МСКП потенційно можуть 

контролювати процеси росту та інвазії пухлин. В експериментах на 

C57/BL6 мишах показано, що екстракт тканини плаценти людини можна 

використовувати як вакцину для попередження росту пухлин меланоми 

[204]. Також, для вакцинації меланоми та раку молочної залози 

досліджується протеїн теплового шоку gp96 виділений з плаценти [205]. 

Запатентовано використання фракції менше 3 кДа плацентарного 

екстракту, як протипухлинний засіб і протестовано на клітинних лініях 
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гепатоми Hep3B та HepG2, раку легень H460 та меланоми A2058 [206]. 

Крім того, було повідомлено, що експланти тканини плаценти людини 

виділяють біологічно активні речовини, які індукують апоптоз і 

знижують проліферацію ракових клітин у тканині недрібноклітинного 

раку легенів і в клітинній лінії А549 [211], лінії клітин раку молочної 

залози MCF7 / T47D [212]. 

Вперше, з використанням ДМГ-індукованої моделі канцерогенезу 

товстої кишки щура встановлено вплив алогенних та ксеногенних по 

відношенню до організма реципієнта МСКП на канцерогенез товстої 

кишки, за умови введення МСКП на середній стадії розвитку пухлин. В 

результаті ксенотрансплантації МСКП (2×10
6
 / щура) не спостерігалося 

системного впливу на подальший канцерогенез. Так само, введення 

алогенних МСКП у дозі 2,2×10
6
 / кг не змінювало швидкості росту 

пухлин. Треба наголосити, що більш детальний гістологічний аналіз 

показав, що хоч і не спостерігалось різниці у розподілі пухлин за 

ступенем інвазії в групах тварин з введенням МСКПщ та контролем, 

розмір саме найінвазивніших пухлин (стадії Т4) збільшувався після 

введення МСКПщ. При цьому, не змінювався розподіл пухлин за 

ступенем диференційованості епітелія, що слугує важливим 

прогностичним фактором. Чим менш диференційваний епітелій пухлини, 

тим більш агресивнішою стає пухлина. Ми припускаємо, що МСКП 

прискорюють процеси міграції вже пре-стимульованих пухлин. 

На сьогоднійшній день показано, що МСК КМ здатні виходити до 

кровотоку, мігрувати до пухлини, включатися у мікросередовище 

пухлини і таким чином сприяти її росту [213]. Під дією мікросередовища 

пухлини МСК трансформуються у пухлино-асоційовані фібробласти, які 

прискорюють ріст пухлин [214, 215]. В даній роботі нами описано, що 

МСКПл та МСКПщ здатні мігрувати до тканини пухлини та 

приживлюватися в ній і, можливо, трансформуватися у пухлино-

асоційовані фібробласти. Вплив МСКПщ на канцерогенез має свої 
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особливості, хоч відсутнє достовірне збільшення росту пухлин товстої 

кишки, слід відмітити, що системна дія, яка проявляється у скороченні 

виживання щурів, має виражений характер. Даний факт додатково 

підтверджує, що некоректно оцінювати протипухлинну дію 

фармакологічних препаратів лише за вимірами розміру пухлин. 

Необхідно враховувати системний ефект введення препарату, а також, 

віддалену у часі дію. 

Скорочення виживання тварин можна звязати з додатковою 

імуносупресивною дією МСКП, адже, як показано в даній роботі, КТК на 

середніх стадіях негативно впливає на проліферативний статус 

лімфоцитів селезінки. На сьогоднішній день значна увага привернута до 

запалення, як одного з основних факторів ризику в розвитку раку товстої 

кишки [216, 217]. Сучасні дослідження зосереджені на оцінці змін в 

активності імунної системи на різних стадіях розвитку раку. Не 

дивлячись на те, що як показано, МСКП мають імуномодулюючі 

властивості [5, 218], нами було описано переважно імуносупресивний 

ефект МСКП. Відомо, що пухлини товстої кишки на середніх стадіях 

можуть уникати розпізнавання та елімінації імунною системою [219]. 

Вважається, що їх втеча від імунної відповіді залежить як від змін в 

самих пухлинних клітинах, так і дефектів в функціонуванні 

імунокомпетентних клітин [220]. Клітини селезінки реагують на 

патогени, що потрапляють в кров, та відіграють важливу роль в 

імунологічному нагляді. В селезінці знаходяться компартменти вродженої 

та адаптивної імунної системи, що забезпечують як негайну реакцію на 

проникнення мікробів, так і антиген-специфічну імунну відповідь [221]. 

Як описано в даній роботі, у щурів з ДМГ-індукованими пухлинами 

товстої кишки була знижена проліферативна активність нестимульованих 

лімфоцитів селезінки. У тварин з ДМГ-індукованим канцерогенезом 

зменшувався відносний вміст лімфоцитів в S і G2/M фазах клітинного 

циклу, в той час як кількість лімфоцитів в фазі G0/G1 була збільшена у 
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порівнянні з інтактними контрольними тваринами. Введення МСКПщ не 

нормалізувало проліферативний пул лімфоцитів селезінки. Особливістю 

канцерогенезу товстої кишки було те, що він не змінював показники 

проліферації В-лімфоцитів селезінки. Ми виявили значне зниження 

проліферації ФГА-стимульованих Т-клітин, отриманих від тварин з ДМГ-

індукованим канцерогенезом на 25 тижні моделювання, в порівнянні з 

такими на 21 тижні моделювання. На відміну від цього, не 

простежувались змін клітинного циклу нестимульованих лімфоцитів між 

25-м і 21-м тижнем моделювання раку товстої кишки. Даний факт 

говорить про відсутність резервів до реагування Т-клітин на будь-який 

стимулюючий фактор. На жаль, не спостерігалось очікуваних змін у 

розподілі нестимулюваних та стимульованих (ФГА та ЛПС) лімфоцитів 

селезінки після введення МСКПщ. 

Додатково, ми показали, що перитонеальні макрофаги не беруть 

участі в канцерогенезі товстої кишки на середніх стадіях і не реагують на 

введення алогенних МСКП. Хоча, як відомо з літературних джерел, 

активація перитонеальних макрофагів на ранній стадії раку товстої кишки 

і раку шлунка може пригнічувати ріст пухлини [222]. Роботи на моделі 

карциноми Льюїса у мишей показали, що розвиток пухлини не впливає на 

фагоцитарну активність перитонеальних макрофагів, однак, всупереч 

нашим даними, стимульований кисне-залежний метаболізм 

перитонеальних макрофагів був підвищений у тварин з канцерогенезом, 

порівняно з інтактними тваринами [180, 181, 182].  

Органне співкультивування є більш перспективним для дослідження 

впливу нових препаратів на пухлинний ріст, так як зберігається структура 

пухлини і всі типи стромальних елементів в ній. МСКП щура при 

контактному і безконтактному співкультивуванні зі слайсами пухлин 

товстої кишки щура не впливали на проліферативну активність і рівень 

апоптозу у пухлинах. Нами було показано, що лише за умови 

безконтактного співкультивування, у однієї пухлини з шести 
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спостерігалося достовірне збільшення відсотку PCNA+ клітин, що 

говорить про активацію проліферації в тканині пухлини. Відсутність 

впливу МСКПщ на проліферацію та апоптоз у тканині пухлин товстої 

кишки є, можливо, особливістю стовбурових клітин плацентарного 

походження. Хоч тканина плаценти та її екстракти мають протипухлинні 

властивості [204, 205, 206], виділені МСКП набувають певних 

властивостей, подібних до МСК кісткового мозку, а саме здатності до 

прискорення регенераційних процесів у тканинах, до яких мігрують, але 

при цьому втрачають протипухлинні властивості. 

Таким чином, виділені нами МСКП щурячого та людського 

походження мають властивості, притаманні класичним мезенхімальним 

стромальним клітинам, а також певні власні особливості. Так, МСКП 

притаманна експресія генів, повязаних з ембріональними стовбуровими 

клітинами (POU5F1), трофобласними стовбуровими клітинами (CDX2, 

EOMES, ID2). МСКП щура та людини здатні диференціюватися у 

адипогенному та остеогенному напрямках та мають фетальне 

походження.  

В результаті алогенної та ксеногенної трансплантації МСКП щурам 

з сформованими пухлинами товстої кишки не спостерігалося достовірних 

змін у кількості та площі поперечного перерізу утворених пухлин, але 

показана здатність МСКП мігрувати та приживлюватися у різних органах 

щура та безпосередньо у пухлинах товстої кишки. До того ж, введення 

МСКПщ призводить до скорочення виживання щурів на 17 днів, що 

найбільш яскраво відображає системний вплив МСКП за алогенної 

трансплантації на канцерогенез у щурів. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертаційній роботі проведено детальний порівняльний аналіз морфо 

функціональних характеристик мезенхімальних стромальних клітин 

плаценти людини та щура. Встановлено здатність їх до приживлення у 

різних тканинах органів щура за умов введення інтактним тваринам та 

тваринам з індукованим канцерогенезом. Доведено недоцільність 

використання МСКП за канцерогенезу товстої кишки, так як відмічено 

підсилення інвазивного росту пухлин та скорочення терміну виживаності. 

2. Мезенхімальні стромальні клітини плаценти щура фетального походження 

так само як і мезенхімальні стромальні клітини плаценти людини мають 

CD90+CD29+/lowCD45- імунофенотип та здатність до диференціювання у 

адипогенному та остеогенному напрямках. 

3. У мезенхімальних стромальних клітинах плаценти щура порівняно з МСКП 

людини, відсутня експресія пан-цитокератину та трофобласт-асоційованих 

генів, а також низький рівень експресії CD44. 

4. МСКП людини, як МСКП щура приживлюються в тканинах кишечника, 

легень, печінки та селезінки інтактних щурів у віддалені терміни після 

внутрішньовенної трансплантації. 

5. Ксеногенна внутрішньовенна трансплантація МСКП щурам з ДМГ-

індукованим канцерогенезом товстої кишки на середніх стадіях 

канцерогенезу не впливає на кількість  та площу пухлин.  

6. Алогенна внутрішньовенна трансплантація МСКП щурам з ДМГ-

індукованим канцерогенезом товстої кишки зумовлює збільшення розмірів 

пухлин з 4 ступенем інвазії, не змінюючи при цьому фагоцитарну 

активність перитонеальних макрофагів та показників клітинного циклу 

спленоцитів, та призводить до скорочення виживаності щурів на 17 діб.  

7. При контактному і безконтактному співкультивуванні МСКП щурів з 

слайсами пухлин товстого кишечника щурів не впливають на 

проліферативну активність і рівень апоптозу у пухлинах.  
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