
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

СВЄЖЕНЦЕВА ІЛОНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

      

УДК576.3:616.155.392]:577.112.387](043.3)  

 

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІТИН ЕРИТРОЇДНОЇ 

ТА ГРАНУЛОЦИТО-МАКРОФАГАЛЬНОЇ ЛАНОК ГЕМОПОЕЗУ 

ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ МІЄЛОЇДНОЮ ЛЕЙКЕМІЄЮ  У КУЛЬТУРІ 

КЛІТИН IN VITRO ТА IN VIVO ПРИ ТЕРАПІЇ ІНГІБІТОРАМИ 

ТИРОЗИНКІНАЗ 

   

 

03.00.11 — цитологія, клітинна біологія, гістологія 

 

 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук 

  

 

 

 

 

 

Київ – 2016 



 

Дисертацією є рукопис 

    

Робота  виконана в Центрі молекулярних та клітинних досліджень Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» МОН України 

 

Науковий  керівник: кандидат біологічних наук 

                                    Білько Денис Іванович 

                                    Національний університет «Києво-Могилянська академія»  

МОН України, доцент кафедри лабораторної діагностики 

біологічних систем 

 

 

 Офіційні  опоненти: доктор біологічних наук, професор 

Рибальченко Володимир Корнійович 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

МОН України, завідувач науково-дослідного сектору 

«Мембранології і цитології»; 

 

доктор біологічних наук, професор 

Мінченко Жанна Миколаївна 

ДУ « ННЦ радіаційної медицини НАМН України», завідувач 

лабораторії імуногенетики, відділу гематології та 

трансфузіології. 

 

 

Захист відбудеться «02» листопада 2016 р. о «14
00

» годині на засіданні  

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 2, ННЦ 

«Інститут біології», ауд. 434. 

 

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», спеціалізована вчена 

рада Д 26.001.38 

 

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені М.Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, 

вул. Володимирська, 58. 

 

Автореферат  розісланий  “_____” __________________ ________ р. 

 

Вчений секретар   

спеціалізованої  вченої ради Д 26.001.38                                                  Фалалєєва Т.М. 

доктор біологічних наук                       



 

 

1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Лейкемічна стовбурова клітина (ЛСК) та її найближчі 

нащадки – клітини-попередники, відіграють важливу роль у патогенезі 

гемобластозів [Глузман Д.Ф., 2013; Bacco D.A., 2000; Carter B.Z., 2016]. Вважається, 

що причиною виникнення хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) є трансформація 

гемопоетичної стовбурової клітини [Chu S., 2011; Kronenwett, 2005; Xishan Z., 2012]. 

Підтвердженням існування ЛСК є також той факт, що Філадельфійську хромосому 

виявляють не лише в гранулоцито-макрофагальних, а й у клітинах еритроїдної 

ланки гемопоезу [Frazer R., 2007]. У наявних дослідженнях представлені дані, що 

свідчать про походження як еритроїдного, так і гранулоцито-макрофагального 

ростків кровотворення від спільної, меншою мірою комітованої клітини-

попередника мієлоїдного ряду [Гольдберг Е.Д., 2001; Білько Н.М., 1997; Глузман 

Д.Ф., 2011]. Незважаючи на це, прийнято вважати, що ХМЛ – це захворювання, яке 

характеризується підвищенням кількості гранулоцито-макрофагальних клітин у 

кістковому мозку пацієнтів [Catriona H.M., 2004]. Однак, існує велика кількість 

суперечливих даних стосовно ролі еритроїдної ланки гемопоезу у патогенезі ХМЛ 

[Lozzio C.B., 1975; Hariharan I.K., 1988; Mayani H., 2009]. Крім того, до кінця не 

з’ясовано роль факторів мікрооточення в процесах проліферації та диференціювання 

клітин-попередників [Boggs D.R., 1982; Epstein F.H., 1999; Chomel J.C., 2014].  

ХМЛ була першим онкологічним захворюванням, причину виникнення якого 

чітко пов’язали з молекулою-мішенню – тирозинкіназою BCR-ABL [Majsternek I., 

2002; Mietcalf D., 1973]. Це і призвело до відкриття препаратів таргетної дії – 

інгібіторів тирозинкіназ (ІТК), які замість тотального знищення всіх клітин 

кісткового мозку, діють вибірково – лише на клітини лейкемічного клону 

[Mukhopadhyay A., 2012; Wróbel T., 2004; Hughes T., 2006]. Однак, з часом вони 

можуть набувати резистентності до препаратів. Було встановлено, що однією з 

можливих причин стійкості була поява мутацій у геномі ЛСК та ранніх клітинах-

попередниках, які в подальшому призводили до нечутливості клітин лейкемічного 

клону до ІТК [Дягіль І.С., 2014; Diamond J.M., 2010; Hughes T., 2006]. Оскільки ще 

до кінця не встановлено механізму формування резистентності до ІТК як на 

молекулярному, так і на клітинному рівнях, виникає необхідність проведення 

експериментальних досліджень для встановлення впливу ІТК на 

морфофункціональну активність гемопоетичних стовбурових клітин та ранніх 

клітин-попередників як гранулоцито-макрофагальної, так і еритроїдної ланок 

гемопоезу. Це дозволить суттєво поглибити знання щодо значимості еритроїдних 

клітин-попередників у патогенезі ХМЛ та розвитку стійкості лейкемічного клону до 

терапії ІТК. Враховуючи вищевикладене, ми вважали за доцільне дослідити 

морфофункціональні характеристики гемопоетичних клітин пацієнтів на різних 

етапах лікування при терапії ІТК в культурах іn vivo та in vitro. 

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

виконано на базі Центру молекулярних та клітинних досліджень Національного 

Університету «Києво-Могилянська академія» в рамках державної теми: 

«Морфофункціональна оцінка пулу стовбурових клітин при хронічній мієлоїдній 

лейкемії в культурі клітин in vitro» (№ держреєстрації 0114U001804). 
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Мета і задачі дослідження. Метою роботи було визначення 

морфофункціональних характеристик клітин еритроїдної та гранулоцито-

макрофагальної ланок гемопоезу пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією в 

культурі клітин in vitro та in vivo при терапії інгібіторами тирозинкіназ. 

Для досягнення даної мети було поставлено та реалізовано наступні завдання: 

1. Оцінити морфофункціональні характеристики клітин-попередників 

еритропоезу пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією при терапії інгібіторами 

тирозинкіназ. 

2. Провести порівняльний аналіз клоногенної активності гранулоцито-

макрофагальних клітин-попередників пацієнтів із різним характером відповіді 

лейкемічного клону на терапію інгібіторами тирозинкіназ у напіврідкому агарі in 

vitro. 

3. Визначити прогностичне значення результатів культивування еритроїдних та 

гранулоцито-макрофагальних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів при 

порівнянні з загальноприйнятим прогностичним критерієм – індексом Сокаля, що 

дозволить здійснювати тривалий прогноз відповіді клітин лейкемічного клону на 

застосування препаратів таргетної дії.   

4. Охарактеризувати вплив попереднього застосування хіміотерапевтичних 

препаратів на функціональну активність клітин-попередників кісткового мозку 

пацієнтів при терапії ІТК. 

5. Визначити вплив комплексу розчинних факторів нормального мікрооточення 

на показники морфофункціональної активності гемопоетичних клітин-попередників 

кісткового мозку пацієнтів при терапії ІТК у культурі клітин in vivo. 

6. Оцінити здатність мононуклеарів кісткового мозку пацієнтів з хронічною 

мієлоїдною лейкемією до факторнезалежної проліферації у суспензійній культурі 

клітин in vitro.  

Об'єкт дослідження – клітини кісткового мозку пацієнтів з хронічною 

мієлоїдною лейкемією.  

Предмет дослідження – морфофункціональна характеристика клітин 

гранулоцито-макрофагальної та еритроїдної ланки кровотворення при хронічній 

мієлоїдній лейкемії. 

Методи дослідження. Культуральні, цитологічні, мікроскопічні, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано, що при ХМЛ за 

умов застосування ІТК відбуваються зміни функціональної активності не лише 

клітин гранулоцито-макрофагальної, а й еритроїдної ланки гемопоезу. Виявлено, що 

при набутті стійкості до ІТК, клітини лейкемічного клону характеризуються 

здатністю до проліферації та диференціювання в гранулоцито-макрофагальному і 

еритроїдному напрямках у суспензійній культурі клітин in vitro незалежно від 

наявності гранулоцито-макрофагального фактора та еритропоетину у 

культуральному середовищі. За допомогою застосування оригінальної моделі 

дослідження еритроїдних клітин-попередників у дифузійних камерах in vivo вперше 

встановлено вплив розчинних факторів мікрооточення на еритроїдні клітини-

попередники при ХМЛ. Виявлено, що при ХМЛ клітини-попередники гранулоцито-

макрофагальної ланки гемопоезу, незважаючи на здатність до диференціювання, є 

нечутливими до розчинних факторів нормального мікрооточення, а еритроїдні 
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клітини-попередники характеризуються пригніченням еритропоетин-незалежної 

проліферації в культурі клітин in vivo. Вперше отримано достовірне підтвердження 

прогностичного значення функціональної активності клітин кісткового мозку 

пацієнта при її порівнянні з визнаним прогностичним критерієм – індексом Сокаля.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі 

експериментальні дані можуть бути використані як додаткові критерії діагностики 

та прогнозування подальшого перебігу ХМЛ у разі терапії ІТК в культурі in vitro з 

метою вчасної корекції лікувальної схеми. Результати розробок автора 

використовуються у навчальному процесі підготовки фахівців кафедри лабораторної 

діагностики біологічних систем у Національному університеті «Києво-Могилянська 

академія». 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно здійснено аналіз 

літературних джерел, обґрунтована актуальність дослідження. Власноруч проведено 

культивування гемопоетичних клітин in vitro, у дифузійних камерах in vivo, 

здійснено вилучення індивідуальних колоній-клонів, їх забарвлення та 

мікроскопічне дослідження, опрацьовано виписки з медичних карток пацієнтів. 

Разом із науковим керівником інтерпретовано та узагальнено результати 

дослідження та сформульовано висновки, підготовлено та подано до друку наукові 

праці. Ті з них, що опубліковані у співавторстві, відображають результати спільного 

планування досліджень, їх реалізації та опрацювання отриманих даних. 

Верифікація діагнозу проведена спеціалістами відділу онкогематології та 

транспланталогії Інституту клінічної радіології ДУ «Національний нaукoвий центр 

рaдiaцiйнoї медицини НAМН Укрaїни», цитогенетичні дослідження клітин 

кісткового мозку пацієнтів здійснені к.б.н., с.н.с. лабораторії імуногенетики 

Дмитренко Іриною Віталіївною.  

Апробація результатів дисертації. Результати роботи було представлено на 

таких вітчизняних та міжнародних конференціях: XV Ювілейній всеросійській 

медико-біологічній конференції молодих дослідників (з міжнародною участю) 

«Фундаментальна наука та клінічна медицина – людина та її здоров′я» (Санкт-

Петербург, 2012); VII Міжнародній конференції молодих учених «Біологія: від 

молекули до біосфери» (Харків, 2012); VII симпозіумі наук про життя (Лейпциг, 

2012); Тижні клітинних технологій (Київ, 2013); ХХ симпозіумі в Вілседе (Вілседе, 

2014); ІІІ міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» (Донецьк, 2014); ХІІ 

Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Шевченківська весна: 

науки про життя» (Київ, 2014) – друге місце за усну доповідь; Х міжнародній 

науковій конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 

2014) – перше місце за кращу усну доповідь; IV Міжнародному симпозіумі 

клітинної біології (Ужгород, 2014); ХІ міжнародній науковій конференції студентів 

та аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 2015), XIV міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 

2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових праць, з них 8 

статей, 5 з яких у спеціалізованих виданнях, рекомендованих ДАК України (2 з них 

індексуються наукометричною базою SCOPUS), 2 у іноземних виданнях, 1 у іншому 
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виданні та 10 тез доповідей в матеріалах міжнародних і національних конгресів та 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Результати проведеної роботи викладені на 

188 сторінках друкованого тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів досліджень, результатів досліджень, їх аналізу та 

узагальнення, висновків, списку використаних джерел з наведенням реквізитів 217 

друкованих праць. Дисертаційна робота ілюстрована 45 рисунками та містить 15 

таблиць.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи досліджень 

Об′єктом дослідження був кістковий мозок осіб з хронічною мієлоїдною 

лейкемією, що перебували на стаціонарному лікуванні гематологічного відділення 

Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної 

медицини НАМН України». Залежно від тактики терапії, котру отримували 

пацієнти, їх було розділено на три групи: ті, у яких ХМЛ діагностовано вперше 

(n=7), пацієнти, які у якості терапії отримували препарат іматиніб (n=47) та хворі, 

котрі у якості таргетної терапії отримували препарат нілотиніб (n=21). Верифікація 

діагнозу проведена лікарями відділу онкогематології та трансплантології Інституту 

клінічної радіології ДУ «Національний нaукoвий центр рaдiaцiйнoї медицини 

НAМН Укрaїни». Для оцінки цитогенетичної відповіді пацієнтів на терапію ІТК 

працівниками лабораторії імуногенетики Інституту було проведено цитогенетичне 

дослідження зразків кісткового мозку пацієнтів на 12-й та 18-й місяць від початку 

терапії. Відповідно до показників цитогенетичного дослідження, пацієнти, після 12 

місяців прийому ІТК, підрозділялися на дві групи: ті, котрі мали оптимальну 

відповідь на терапію (у їх кістковому мозку були відсутніми Ph-хромосоми) та 

пацієнти, що характеризувалися відсутністю відповіді на лікування (стійкість до 

препарату), у їх кістковому мозку відзначалося 1 – 100% Ph
+
-клітин. Перед початком 

дослідженння всі пацієнти підписували добровільну інформовану згоду щодо 

використання їх матеріалу в дослідженнях. 

З метoю oтримaння фрaкцiї мoнoнуклеaрiв суспензiю клiтин спoчaтку 

рoзвoдили рoзчинoм PBS (Sigma, СШA) у співвідношенні 1:3 для зменшення йoгo 

щiльнoстi, a пoтiм центрифугувaли прoтягoм 30 хвилин при 750 g у грaдiєнтi 

щільності Hystopaque (Gibco, СШA) з густиною 1,077 г/мл.  

Культуральні методи дослідження. Культивувaння клiтин in vitro у 

нaпiврiдкoму aгaрi прoвoдили у 24-кoмiркoвoму плaншетi (Nunc, Німеччина). 

Суспензiю для культивувaння гoтувaли нa oснoвi середoвищa RPMI-1640 (Sigma, 

СШA), яке  мiстилo 20% фетaльнoї телячoї сирoвaтки (Sigma, СШA), L-глютaмiн 

(Sigma, СШA) тa aнтибioтики (пенiцилiн (Київмедпрепарат, Укрaїнa) тa 

стрептоміцин (Київмедпрепaрaт, Укрaїнa) пo 100 Oд/мл). Крiм тoгo, дo 

культурaльнoгo середoвищa дoдaвaли гранулоцито-макрофагальний 

колонієстимулюючий фактор (ГМ-КСФ) людини (Sigma, СШA) у концентрації 50 

мкг/мл. Для oтримaння нaпiврiдкoгo середoвищa викoристoвувaли бaктoaгaр (Difco, 

СШA) у концентрації 0,33%. Суспензiю клiтин кiсткoвoгo мoзку дoдaвaли тaким 

чинoм, щoб кiнцевa їх кількість вiдпoвiдaлa 1×10
5
 мoнoнуклеaрiв у 1 мл.  
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Культивування еритроїдних клітин-попередників здійснювали в комерційному 

розчині метилцелюлози (Sigma, США), що містив еритропоетин (Sigma, США) у 

концентрації 30 нг/мл, 20 нг/мл IL-6 (Sigma, США) та 20 нг/мл IL-9 (Sigma, США), а 

також 20% фетальної телячої сироватки.  

Суспензійну культуру готували нa oснoвi середoвищa DMEM (Gibco, СШA) із 

10% фетальної телячої сироватки (Sigma, США) без дoдaвaння рoстoвих фaктoрiв та 

із використанням ГМ-КСФ (Sigma, СШA) у концентрації 50 мкг/мл. Суспензiю 

клiтин кiсткoвoгo мoзку дoдaвaли тaким чинoм, щoб кiнцевa їх кoнцентрaцiя 

вiдпoвiдaлa 1×10
5
 мoнoнуклеaрiв. Плaншети з культурами клітин in vitro пoмiщaли у 

СO2-iнкубaтoр (LEEC, Великa Бритaнiя) зa умoв вoлoгoстi 100%, 5% кoнцентрaцiї 

СO2 тa темперaтури 37 °С.  

З метою виявлення впливу факторів мікрооточення на функціональну 

активність клітин кісткового мозку при ХМЛ здійснювали їх дослідження в культурі 

гелевих дифузійних камер in vivo, імплантованих у черевну порожнину 

лабораторних мишей лінії СВА [Bilko N., Bilko D., 2006]. За добу до імплантації 

камер, тварин-реципієнтів внутрішньочеревно обробляли циклофосфаном (Arterium, 

Україна) у дозі 200 мг/кг маси тварин для пригнічення їх імунологічної активності. 

Тварин, що були призначені для аналізу еритроїдних клітин-попередників у 

культурі клітин in vivo, готували за відмінною схемою. Протягом тижня із синуса 

ока тварин за допомогою скляної піпетки Пастера, попередньо обробленої 

гепарином, забирали по 0,5 мл крові. За 20 хвилин до оперування у черевну 

порожнину мишам вводили тіопентал натрію (Київмедпрепарат, Україна) у дозі 200 

мг/кг маси тварини. Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно до вимог 

біоетики та міжнародних принципів Європейської конвенції про захист тварин і 

національного законодавства з гуманного поводження із тваринами, що 

використовуються для експериментальних та інших наукових цілей [Commission of 

European Communities].  

Термін культивування клітин у напіврідких середовищах in vitro та in vivo 

становив 13 діб, у випадку ж суспензійної культури  він тривав 21 добу.  

Мікроскопічні методи дослідження. І культуру in vitro і дифузійні камери, 

вилучені з черевної порожнини мишей-реципієнтів, вивчали під інвертованим 

мікроскопом (Zeiss, Німеччина), підраховуючи  загальну кількість колоній (агрегати, 

що складаються більш, ніж із 40 клітин) та кластерів (до 40 клітин), що утворилися в 

процесі культивування.  

Цитологічні методи дослідження. Окремі агрегати клітин вилучали за 

допомогою автоматичної піпетки під інвертованим мікроскопом (Zeiss, Німеччина) і 

готували препарати за допомогою цитоцентрифуги (Shandon, Великобританія) при 

150 g. Після цього препарати висушували під витяжною шафою, забарвлювали за 

методом Паппенгейма і вивчали під мікроскопом (Leika, Німеччина).  

Статистична обробка результатів. Для oбрoбки результaтiв 

викoристoвувaли прoгрaму MS Exel. Відмінності між вибірками, що розподілені за 

нормальним законом, оцінювались за критерієм Манна-Уітні. Кореляційний аналіз 

між показниками здійснювали із використанням критерію Спірмена. Достовірність 

оцінювали за рівнем значущості p. Твердження про наявність істотних розбіжностей 

приймали при вірогідності помилки p<0,05.  
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Результати досліджень та їх обговорення 

Порівняльний аналіз колонієутворюючої активності еритроїдних та 

гранулоцито-макрофагальних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів з 

різним характером відповіді на терапію ІТК. На 13-ту добу культивування у 

напіврідкому середовищі спостерігали клітинні агрегати 4 типів, що представлені на 

рис. 1.  

 
Рис. 1. Типи клітинних агрегатів, що утворилися при культивування клітин 

кісткового мозку осіб з хронічною мієлоїдною лейкемією в напіврідкому 

середовищі: а – колонієутворююча одиниця еритроїдна (КУО-Е); б – гранулоцито-

макрофагальний кластер (КлУО); в – гранулоцито-макрофагальна колонія 

компактного типу (КУО); г – гранулоцито-макрофагальна колонія дифузного типу 

(КУО). 

 

У результаті дослідження виявлено розбіжності в функціональній активності 

клітин еритроїдної та гранулоцито-макрофагальної ланок кровотворення пацієнтів 

різних груп (риc. 2). Так, у зразках кісткового мозку із вперше діагностованою ХМЛ 

число КУО-Е становило 51,3±1,8 на 1×10
5
 мієлокаріоцитів. В свою чергу, у 

культурах клітин кісткового мозку пацієнтів, що після терапії іматинібом та 

нілотинібом характеризувалися відсутністю клітин із Ph-хромосомою, кількість 

КУО-Е була значно меншою та становила 17,2±0,8 і 13,3±0,7 на 1×10
5
 

мієлокаріоцитів, відповідно. Натомість, у культурах зразків зі стійкістю до 

іматинібу кількість КУО-Е була значно вищою та становила 61,4±2,7 на 1×10
5
 

експлантованих мієлокаріоцитів, відповідно (р<0,05). В культурах кісткового мозку, 

що незважаючи на терапію нілотинібом містив клітини із Ph-хромосомою, число 

КУО-Е сягало 62,8±3,2 на 1×10
5
 експлантованих мієлокаріоцитів.  

 

* р<0,05 у порівнянні з групою при 

відсутності Ph
+
-клітин при терапії 

іматинібом; 

** р<0,05 у порівнянні з групою при 

відсутності Ph
+
-клітин при терапії 

нілотинібом. 

 

Рис. 2. Показники ефективності 

формування клітинних агрегатів  

зразків кісткового мозку досліджуваних 

груп у культурі in vitro.   
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Кількість КУО-ГМ змінювалась в аналогічній закономірності. Так, у культурах 

зразків кісткового мозку пацієнтів, котрі після терапії ІТК містили клітини з           

Ph-хромосомою та зразків кісткового мозку із вперше виявленою ХМЛ, статистично 

достовірної різниці не встановлено (р<0,05).  Натомість, у зразках кісткового мозку, 

які після терапії іматинібом містили Ph
+
-клітини, колонієутворююча активність була 

в 1,6 разів нижчою і становила 90,8±2,8 на 1×10
5 

мієлокаріоцитів. У зразках, які 

після впливу ІТК не містили клітин з Ph-хромосомою, кількість КУО-ГМ була 

достовірно нижчою і становила 48,1±1,8 на 1×10
5 

мієлоцитів та 30,1±7,6 на 1×10
5 

мієлоцитів у випадку застосування іматинібу та нілотинібу, відповідно (р<0,05). 

Було виявлено, що під час культивування мієлокаріоцитів у напіврідкому агарі 

in vitro, за умов присутності у культуральному середовищі лише гранулоцито-

макрофагального ростового фактора та 20% фетальної телячої сироватки, у 

культурах кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до терапії іматинібом та 

нілотинібом спостерігалося спонтанне формування КУО-Е. Їх кількість була значно 

меншою порівняно з культурами, що містили еритропоетин. Так, у зразках 

кісткового мозку, що незважаючи на терапію іматинібом містили клітини 

лейкемічного клону, кількість КУО-Е становила 7,3±2,8 на 1×10
5
 експлантованих 

мононуклеарів, а у культурах кісткового мозку зі стійкістю до нілотинібу число 

КУО-Е сягало 8,4±3,6 на 1×10
5
 експлантованих мононуклеарів. 

 

Дослідження прогностичного значення функціональної активності клітин 

кісткового мозку пацієнта для оцінки подальшого розвитку лейкемічного клону 

при терапії ІТК. Для встановлення достовірності прогностичного значення 

функціональної активності клітин кісткового мозку при ХМЛ результати 

культуральних та цитогенетичних досліджень порівнювали із загальноприйнятим 

прогностичним індексом Сокаля (SI), який підраховується в момент постановки 

діагнозу за формулою: SI=0,011 × (вік пацієнта в роках – 43,4) + 0,0345 × (розмір 

селезінки нижче краю реберної дуги (см) – 7,51) + 0,188 × [(кількість тромбоцитів ÷ 

700)2 – 0,563] + 0,0887 × (кількість бластних клітин – 2,10). Відповідно до значення 

SI пацієнтів, кістковий мозок яких досліджували  в культурі in vitro, розділяли на 

три групи: пацієнти з низьким ризиком (SI<0,8), пацієнти з проміжним ризиком  

(SI=0,8–1,2) та пацієнти з високим ризиком (SI>1,2) [Sokal J.E., 1984].  

У результаті порівняння було встановлено, що між кількістю гранулоцито-

макрофагальних кластерів в культурі in vitro та реакцією клітин лейкемічного клону 

на ІТК жодної залежності не спостерігалося (табл. 1).  

Натомість виявилося, що у групі з низьким SI спостерігається невелика 

кількість КУО-ГМ відсутність клітин, що містять Ph-хромосому, як на 12-й, так і на 

18-й місяць від початку лікування. У випадку пацієнтів із проміжним значенням SI  

середня кількість колоній становила 57,9, а після 12 місяців застосування ІТК у 

кістковому мозку хворих або не виявляли Ph
+
-клітин, або ж їх кількість не 

перевищувала 35%, однак на 18-й місяць терапії клітини лейкемічного клону все ж 

набували стійкості до ІТК. У свою чергу, в групі пацієнтів із високим значенням SI 

спостерігалася висока кількість колоній та, відповідно, на 12-й місяць терапії ІТК 

відзначалася наявність клітин із Ph-хромосомою у більшості пацієнтів. Подібна 

залежність спостерігалася і у випадку КУО-Е. Однак, еритропоетин незалежне  
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формування КУО-Е відмічалося у культурах зразків кісткового мозку пацієнтів, що 

на 18-й місяць від початку терапії характеризувалися резистентністю до препаратів. 

В експериментах також було показано, що у культурах зразків кісткового мозку 

осіб, котрі знаходилися на альтернативному лікуванні гідроксисечовиною, 

залежності між КУО-ГМ та КУО-Е не відмічалося. 

Таблиця 1 

Зв'язок між функціональною активністю гранулоцито-макрофагальних та 

еритроїдних клітин-попередників  кісткового мозку та індексом Сокаля у 

пацієнтів, що приймали ІТК 
Значення 

SI 

Кількість 

КУО-ГМ 

Кількість 

КлУО-ГМ 

Кількість 

KУО-Е 

(Epo +) 

Кількість 

KУО-Е 

(Epo -) 

Кількість Ph+-

клiтин на 12 

місяць терапії, 

% 

Кількість Ph+- 

клiтин на 18 

місяць терапії, 

% 

0,4 6,0±0,3 21,0±1,1 6,3±0,4 0 0  0  

0,7 4,4±0,1 10,0±0,4 9,1±1,3 0 0  0  

0,6 5,0±0,1 6,5±0,3 8,3±1,1 0 0  0  

0,5 7,0±0,4 16,0±0,8 4,7±0,9 0 30  0  

0,9 57,0±2,3 51,0±2,3 14,6±2,1 3,1±1,2 0  60  

1,1 73,5±3,4 28,5±1,3 19,5±4,1 5,4±0,9 35  80  

0,8 61,0±2,7 5,0±0,2 17,8±3,3 6,4±1,7 35  100  

1,4 142,5±7,2 69,1±3,2 33,5±5,9 3,8±1,4 80  100  

2,5 89,7±4,2 8,0±0,4 37,8±4,7 5,4±0,9 100  100  

1,8 188,0±8,6 35,2±1,8 38,3±4,1 9,8±1,4 35  80  

2,1 122,5±6,3 171,5±7,8 35,9±3,6 8,8±1,5 80  100  

 

Визначення впливу хіміотерапевтичних препаратів, що застосовувалися 

перед початком терапії ІТК, на функціональну активність клітин кісткового 

мозку при ХМЛ. При дослідженні впливу попереднього застосування бусульфану та 

гідроксикарбаміду на чутливість клітин лейкемічного клону до подальшої терапії 

ІТК було встановлено, що у зразках кісткового мозку пацієнтів, котрі перед 

застосуванням іматинібу отримували бусульфан, незалежно від кількості місяців 

його прийому, відзначалися стійкість до подальшого застосування ІТК та висока 

колонієутворююча активність і проліферативний потенціал (ПП) (див. табл. 2).  

Таблиця 2 

Характеристика функціональної активності клітин кісткового мозку пацієнтів, 

що перед застосуванням ІТК отримували бусульфан 
Групи 

пацієнтів 

Кількість 

КУО-ГМ 

Кількість 

КлУО-ГМ 

Кількість 

Ph
+
-клітин ПП 

Кількість 

KУО-Е (Epo 
+
) 

Кількість KУО-

Е (Epo 
-
) 

Група 1 

(0 %) - - - - 

 

- 

 

- 

Група 2 

(1 – 35 %) 125,0±7,3
 

51,3±3,2
 

45,3±0,4
* 

1,9±0,2
* 

 

19,3±1,9 

 

6,9±3,1 

Група 3 

(36 – 100 %) 188,1±5,8
 

27,0±4,5
 

81,4±1,1
 

3,2±0,1
 

 

28,9±2,4 

  

 4,8±2,2 

*р<0,05 у порівнянні з групою 3 

 

Встановлено, що у разі застосування гідроксикарбаміду строком близько 

6,5±2,1 місяців клітини в подальшому не набували резистентності до терапії ІТК. 
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При порівнянні функціональної активності клітин кісткового мозку пацієнтів, що 

приймали гідроксикарбамід перед терапією ІТК, виявили, що збільшення термінів 

прийому препарату призводить до підвищення функціональної активності клітин-

попередників (р<0,05) як гранулоцито-макрофагальної, так і еритроїдної ланок 

гемопоезу (див.табл. 3).  

Таблиця 3 

Характеристика функціональної активності клітин кісткового мозку при  

ХМЛ, що отримавули терапію гідроксикарбамідом перед застосуванням ІТК 

Групи 

пацієнтів 

Кількість 

місяців 

Кількість 

КУО-ГМ 

Кількість 

КлУО-ГМ 

Кількість 

Ph+-

клітин 

ПП 

Кількість 

KУО-Е 

(Epo+) 

Кількість 

KУО-Е 

(Epo –) 

Група 1       

(0%) 

 

6,5±2,1* 
 

16,1±5,5* 
 

56,0±9,0* 
 

0 

 

0,39±0,1* 
 

9,2±0,8* 
 

0 

Група 2       

(1–35%) 

 

12,0±0,4** 
 

78,0±2,2 
 

130,0±5,6** 
 

18±0,8** 
 

1,23±0,1 
 

21,3±2,5** 
 

3,1±1,6 

Група 3     

(36-100%) 

 

22,0±3,6* 
 

82,0±1,2* 
 

198,0±1,3* 
 

72±7,1 
 

1,34±0,2* 
 

33,2±1,6* 

 

4,5±1,9 

 *р≤0,05 у порівнянні з групою 2; ** р<0,05 у порівнянні з групою 3 

 

Вплив факторів нормального мікрооточення на морфофункціональну 

активність клітин-попередників еритропоезу та гранулоцитопоезу при терапії 

ІТК. З метою кращого розуміння впливу розчинних факторів нормального 

мікрооточення на морфофункціональну активність гемопоетичних клітин із різною 

чутливістю до ІТК порівнювали результати функціональної активності клітин 

кісткового мозку пацієнтів у напіврідкому середовищі in vitro та in vivo. В результаті 

порівняння виявили, що незважаючи на характер відповіді клітин лейкемічного 

клону на терапію іматинібом та нілотинібом між кількістю КУО-Е у дифузійних 

камерах in vivo та в метилцелюлозі in vitro не було статистично значущої різниці 

(p<0,05). Подібна картина спостерігалася і у випадку КУО-ГМ (рис. 3). 

Рис. 3. Показники колонієутворюючої активності клітин кісткового мозку 

пацієнтів із ХМЛ у культурах in vitro та in vivo: *р<0,05 у порівнянні з групою при 

відсутності Ph
+
 клітин при терапії іматинібом; **р<0,05 у порівнянні з групою при 

відсутності Ph
+
 клітин при терапії нілотинібом. 



 
Вплив розчинних факторів нормального мікрооточення на 

диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу у пацієнтів з ХМЛ при 

терапії ІТК. З метою дослідження впливу розчинних факторів нормального 

мікрооточення на диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу 

порівнювали результати морфологічного аналізу вмісту КУО-Е, отриманих при 

культивуванні в метилцелюлозі in vivo та у дифузійних камерах in vitro. 

Результати порівняння свідчать про те, що додаткові фактори нормального 

мікрооточення не впливають на процеси диференціювання клітин еритроїдної 

ланки гемопоезу у зразках кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до іматинібу та 

нілотинібу (див. табл. 4). Натомість, у клітинних агрегатах, що формувалися у 

культурах зразків кісткового мозку осіб, які не підлягали лікуванню, та у 

культурах зразків, що в результаті терапії іматинібом та нілотинібом не містили 

Ph
+
 клітин, встановили статистично достовірну різницю між числом 

еритробластів у культурі in vivo та in vitro (р<0,05). Крім того, було виявлено 

пригнічення диференціювання проеритробластів до еритробластів у культурі 

дифузійних in vivо (р<0,05). 

Таблиця 4 

Клітинний склад КУО-Е кісткового мозку в культуральних системах in vitro 

та in vivo пацієнтів при ХМЛ із різним характером відповіді на терапію ІТК 
 Культура клітин іn vivo  Культура клітин іn vitro 

Проеритро- 

бласти, % 

Еритро- 

бласти, % 

Нормо- 

бласти,% 

Проеритро- 

бласти, % 

Еритро- 

бласти, % 

Нормо- 

бласти, % 

КМ із 

вперше 

діагностован

им ХМЛ 

23,1±2,5 54,2±4,1
* 

12,7±1,3 21,1±1,7
 

71,2±5,3
 

6,7±1,4
 

КМ з 0% 

Ph
+
-клітин 

(іматиніб) 

14,2±3,2 47,9±5,3
* 

31,3±2,7 16,2±0,9 61,9±4,8
 

21,3±5,2
 

КМ з 0% 

Ph
+
-клітин 

(нілотиніб) 

12,7±0,9 43,3±3,7
* 

26,4±2,4 15,7±2,4
 

60,3±5,3
 

22,4±2,1
 

КМ зі 

стійкістю до 

іматинібу 

24,3±3,1 51,5±5,6 7,1±0,4 19,3±1,6 68,5±6,1 5,1±1,5 

КМ зі 

стійкістю до 

нілотинібу 

27,7±2,4 55,3±4,7 5,2±1,2 17,7±4,1 65,3±7,3 7,2±2,3 

*р<0,05 у порівнянні з культурою in vitro 

 

Вплив розчинних факторів нормального мікрооточення на 

диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу у 

пацієнтів з ХМЛ при терапії ІТК. З метою кращого розуміння впливу факторів 

нормального мікрооточення на диференціювання клітин-попередників 

гранулоцитопоезу визначали індекс дозрівання гранулоцитів і моноцитів за 

співвідношенням недиференційованих форм (бластні клітини, промієлоцити, 

мієлоцити та метамієлоцити) до диференційованих (паличкоядерні та 
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сегментоядерні нейтрофіли, а також макрофаги). Результати дослідження індексу 

дозрівання гранулоцитів і моноцитів показали, що у культурах зразків кісткового 

мозку пацієнтів із вперше діагностованою ХМЛ цей показник в системах in vitro 

та in vivo становив 2,2±0,1. При цьому, у зразках кісткового мозку пацієнтів, які в 

якості терапії приймали нілотініб, в культурі клітин in vitro індекс дозрівання 

гранулоцитів перевищував такий в культурі in vivo незалежно від характеру 

відповіді на терапію препаратом (див. табл. 5). Однак, у зразках кісткового мозку 

пацієнтів, які у якості терапії отримували іматиніб, індекс дозрівання в культурі 

клітин in vivo був достовірно вищим, ніж в культурі in vitro (р<0,05). 

Таблиця 5 

 Значення індексу дозрівання гранулоцитів і моноцитів кісткового 

мозку пацієнтів при ХМЛ, які отримували терапію препаратами ІТК в 

культуральних системах in vitro та in vivo 

Групи зразків кісткового мозку 
Культура клітин in vitro Культура клітин in vivo 

нілотиніб іматиніб нілотиніб іматиніб 

Резистентність до препаратів 2,4±0,3 1,8±0,1
 

2,1±0,1 2,3±0,1
* 

Відсутність Ph-вмісних клітин 2,3±0,1 2,5±0,2
 

2,0±0,1 3,1±0,1
* 

 *р<0,05 у порівнянні з культурою in vitro 

 

Дослідження здатності клітин кісткового мозку пацієнтів з ХМЛ до 

факторнезалежного росту в суспензійній культурі in vitro. У результаті 

диференційного підрахунку клітин у препаратах, виготовлених із суспензійної 

культури іn vitro клітин кісткового мозку пацієнтів різних груп було встановлено, 

що зі зміною терміну культивування змінювалася і кількість гемопоетичних 

клітин у культуральній суспензії (рис. 4). 

 

Рис. 4. Препарати-цитоспін суспензійної культури клітин кісткового мозку 

пацієнтів при ХМЛ за відсутності (1) та наявності (2) ГМ-КСФ у культуральному 

середовищі на 7-му (а), 14-ту (б) та 21-шу (г) добу культивування. 1 – 

еритробласт; 2 – проеритробласт; 3- мієлоцит; 4 –сегментоядерний лейкоцит.  

1 

3 
4 

2 
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Результати  кількісного аналізу препаратів-цитоспін свідчать, що у 

суспензійних культурах зразків кісткового мозку пацієнтів із вперше виявленою 

ХМЛ загалом статистично достовірної різниці між числом клітин на різних 

стадіях диференціювання не виявлено (див. табл. 6). Винятком були бласти. Їх 

кількість за умов відсутності ГМ-КСФ у культуральному середовищі в 1,5 разів 

була нижчою, ніж при його наявності на 7-му добу культивування (р<0,05). 

Таблиця 6 

Диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

пацієнтів із вперше виявленим ХМЛ у суспензійній культурі in vitro 

 
Наявність ГМ-КСФ Відсутність ГМ-КСФ 

Доба культивування 7-а 14-а 21-а 7-а 14-а 21-а 

Бласти 12,5±2,4
* 

6,3±0,3 4,2±0,5 8,1±2,1
 

5,0±0,9 3,0±0,7 

Промієлоцити 10,2±3,2 8,1±1,7 12,5±2,1 9,0±1,7 7,0±2,4 12,0±3,2 

Мієлоцити 31,2±5,3 19,7±2,1 26,3±3,6 37,0±5,4 23,0±4,7 28,0±3,5 

Метамієлоцити 27,8±4,8 24,3±2,8 22,1±3,8 29,0±2,9 27,0±4,1 22,0±3,7 

Паличкоядерні клітини 11,5±2,3 21,2±0,9 19,6±3,1 8,0±1,2 19,0±4,6 17,0±3,3 

Сегментоядерні 

клітини 
11,2±0,9 18,6±2,5 8,2±0,8 9,0±0,7 18,0±1,7 9,0±1,1 

Макрофаги 3,6±0,3 2,1±0,2 5,8±0,4 4,3±0,5 5,7±0,4 7,2±1,1 

 *р<0,05 у порівнянні з культурою за відсутності ГМ-КСФ 

При відсутності клітин лейкемічного клону внаслідок терапії іматинібом між 

кількістю клітин у культурах при наявності та відсутності ГМ-КСФ на 7-му та   

14-ту добу культивування спостерігалася статистично достовірна різниця між 

числом клітин-попередників на різних стадіях диференціювання (див. табл. 7). 

Проте, зі збільшенням терміну культивування до 21-ї доби подібної залежності не 

спостерігалося (р<0,05). 

Таблиця 7 

Диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

пацієнтів із відсутністю Ph
+
-клітин внаслідок терапії іматинібом  

у суспензійній культурі in vitro 

 
Наявність ГМ-КСФ Відсутність ГМ-КСФ 

Доба культивування 7-а 14-а 21-а 7-а 14-а 21-а 

Бласти 4,1±0,5
*
 5,2±0,9 6,1±0,7 7,6±2,1 8,2±1,9 4,7±1,1 

Промієлоцити 6,9±0,5
* 

7,3±0,9
* 

9,2±1,3 4,2±1,1
 

3,1±0,8
 

9,1±1,5 

Мієлоцити 13,4±2,4 8,1±0,9
* 

13,5±3,4 13,0±2,7 18,1±2,3
 

16,3±1,8 

Метамієлоцити 23,9±1,2
* 

19,7±5,1 17,8±3,4 17,1±4,5
 

13,4±2,1 15,5±3,7 

Паличкоядерні клітини 27,7±5,7
* 

29,3±6,1
* 

21,2±3,8 17,3±2,6
 

16,8±3,2
 

18,8±1,7 

Сегментоядерні клітини 21,1±4,3
* 

19,9±3,2
* 

22,1±5,7 15,4±0,7
 

13,7±1,2
 

16,8±2,3 

Макрофаги 5,7±1,3 6,9±0,4
* 

8,3±1,1 6,1±0,4 3,3±0,5
 

8,5±0,3 

 *р<0,05 у порівнянні з культурою за відсутності ГМ-КСФ 

У випадку стійкості клітин лейкемічного клону до терапії іматинібом 

відзначали відсутність статистично достовірної різниці (р<0,05) між числом 

клітин кісткового мозку на різних стадіях диференціювання, за винятком 

макрофагів на 14-ту добу культивування (див. табл. 8). 
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Таблиця 8 

Диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

пацієнтів із стійкістю клітин лейкемічного клону до іматинібу  

у суспензійній культурі in vitro 

 
Наявність ГМ-КСФ Відсутність ГМ-КСФ 

Доба 

культивування 
7-а 14-а 21-а 7-а 14-а 21-а 

Бласти 12,2±2,1 7,4±1,6 11,3±0,9 11,2±1,3 8,1±0,7 10,3±1,4 

Промієлоцити 23,0±4,5 15,7±3,2 14,4±2,3 22,1±2,8 12,3±4,5 13,7±4,2 

Мієлоцити 21,3±2,4 24,1±3,7 21,0±3,5 17,7±3,4 26,5±2,3 18,7±3,2 

Метамієлоцити 21,1±2,4 17,4±4,1 22,4±2,7 18,3±3,2 19,0±3,1 17,4±3,2 

Паличкоядерні 

клітини 
13,2±2,6 8,0±0,7 14,5±3,1 12,2±1,9 10,1±1,5 12,0±2,1 

Сегментоядерні 

клітини 
6,3±0,6 5,3±0,4 3,0±0,6 7,2±0,9 4,3±1,8 3,1±0,2 

Макрофаги 5,0±1,2 3,1±0,3
* 

4,1±0,4 4,0±0,5 4,1±0,2
 

3,3±0,7 

 *р<0,05 у порівнянні з культурою за відсутності ГМ-КСФ 

 

Натомість, у суспензійних культурах гемопоетичних клітин пацієнтів із 

відсутністю Ph
+
-клітин внаслідок терапії нілотинібом, як і у випадку терапії 

іматинібом, спостерігалася статистично достовірна різниця (р<0,05) між числом 

гемопоетичних клітин-попередників на різних стадіях диференціювання за умови 

наявності та відсутності ГМ-КСФ (див. табл. 9). 

Таблиця 9 

Диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

пацієнтів із відсутністю Ph
+
-клітин внаслідок терапії нілотинібом у 

суспензійній культурі in vitro 

 
Наявність ГМ-КСФ Відсутність ГМ-КСФ 

 
7-а 14-а 21-а 7-а 14-а 21-а 

Бласти 3,3±0,2 3,1±0,5
* 

5,7±1,2 3,1±2,1 6,2 ±1,3
 

3,2±0,9 

Промієлоцити 6,0±1,2
* 

8,2±3,1
* 

8,1±0,5 3,1±0,7
 

4,0±0,5
 

6,3±1,2 

Мієлоцити 13,1±2,8 8,4±1,7 15,5±3,1 14,8±3,1 9,3±5,1 14,3±3,2 

Метамієлоцити 22,5±3,7 17, 3±1,8
* 

18,7±3,2 19,5±4,1 11,3±2,5 17,6±3,4 

Паличкоядерні клітини 13,4±5,3 9,5±2,8 12,4±1,4
* 

7,0±1,2 9,3±0,8 7,2±1,2
 

Сегментоядерні 

клітини 
12,4±3,1 11,2±1,3 12,5±2,4 4,1±0,3 6,1±0,1 5,2±0,4 

Макрофаги 3,1±0,4
* 

2,6±0,2
* 

2,1±0,2
* 

4,3±0,5
 

3,5±0,8
 

3,7±1,3
 

*р<0,05 у порівнянні з культурою за відсутності ГМ-КСФ 

 

Загалом, при стійкості лейкемічного клону до нілотинібу в суспензійній  

культурі in vitro не спостерігали статистично достовірного впливу ГМ-КСФ на 

диференціювання клітин гранулоцито-макрофагального ряду (див. табл. 10). 

Однак, на 7-му добу культивування число промієлоцитів за умови наявності ГМ-

КСФ у культурі вдвічі перевищувало кількість таких при його відсутності 

(р<0,05). 
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Таблиця 10 

Диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

пацієнтів із стійкістю клітин лейкемічного клону до нілотинібу  

у суспензійній культурі in vitro 

 
Наявність ГМ-КСФ Відсутність ГМ-КСФ 

Доба 

культивування 
7-а 14-а 21-а 7-а 14-а 21-а 

Бласти 5,7±1,9 3,2±0,4 7,4±1,3 8,1±2,5 5,2±3,1 10,4±2,4 

Промієлоцити 7,2±3,1
* 

9,4±2,2 10,5±3,6 15,2±2,1
 

8,0±1,2 11,3±2,1 

Мієлоцити 13,5±2,6 16,4±1,3 17,3±0,9 12,4±1,8 14,5±3,3 21,3±0,8 

Метамієлоцити 18,3±3,4 27,7±1,9 28,7±5,1 17,6±0,9 25,0±2,4 26,3±0,7 

Паличкоядерні 

клітини 
25,2±3,1 26,3±4,2 31,8±7,1 23,2±4,1 28,3±3,6 19,3±6,1 

Сегментоядерні 

клітини 
4,3±1,7 7,4±2,8 7,5±2,3 5,1±4,3 5,5±3,2 7,0±0,7 

Макрофаги 2,1±0,1 1,1±0,3 2,4±1,2 3,2±2,3 1,7±1,2 3,1±0,5 

 *р<0,05 у порівнянні з культурою за відсутності ГМ-КСФ 

 

Таким чином, у роботі проведено комплексну оцінку морфофункціональних 

особливостей клітин кісткового мозку пацієнтів з ХМЛ при терапії інгібіторами 

тирозинкіназ – іматинібом та нілотинібом. Отримані дані відносно порушення 

проліферативної активності не лише гранулоцито-макрофагальних, а й 

еритроїдних клітин-попередників свідчать, що лейкемічна трансформація 

відбулася у більш ранній клітині гемопоезу – клітині-попереднику мієлопоезу. 

Результати щодо зміни морфофункціональних характеристик клітин кісткового 

мозку пацієнтів із різним характером відповіді на терапію ІТК дозволяють 

оцінити ступінь внеску стовбурових клітин та ранніх клітин-попередників 

еритропоезу і гранулоцитопоезу у механізми формування стійкості лейкемічного 

клону до терапії ІТК. Крім того, було встановлено, що набуття клітинами-

попередниками еритропоезу і гранулоцитопоезу здатності до факторнезалежнлго 

росту та нечутливості до факторів нормального мікрооточення є одним із 

механізмів формування резистентності до ІТК. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі дослідження морфофункціональних 

характеристик клітин еритроїдної та гранулоцито-макрофагальної ланок 

гемопоезу визначено особливості зміни проліферації та диференціювання клітин-

попередників мієлоїдної ланки кровотворення у разі набуття клітинами 

лейкемічного клону стійкості до терапії ІТК.  

1. Встановлено, що при набутті клітинами лейкемічного клону стійкості до 

іматинібу та нілотинібу відбувається підвищення кількості як гранулоцито-

макрофагальних, так і еритроїдних колоній. 

2. При аналізі результатів морфологічного дослідження внутрішнього складу 

клітинних агрегатів виявлено, що з набуттям стійкості клітин лейкемічного клону 
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до іматинібу та нілотинібу відбувається збільшення кількості ранніх форм не 

лише гранулоцито-макрофагальних, а й еритроїдних клітин-попередників. 

3. Виявлено здатність клітин еритроїдної ланки гемопоезу до еритропоетин-

незалежної проліферації в культурі клітин in vitro за умов наявності у 

культуральному середовищі 20% фетальної телячої сироватки. 

4. Результати порівняльного аналізу клоногенної активності еритроїдних та 

гранулоцито-макрофагальних клітин кісткового мозку пацієнтів з оптимальною 

відповіддю на терапію іматинібом та нілотинібом свідчать про вищу ефективність 

впливу нілотинібу на ранні клітини-попередники кісткового мозку при ХМЛ 

(17,2±0,8 еритроїдних і 48,1±1,8 гранулоцито-макрофагальних та 13,3±0,7 

еритроїдних і 30,1±7,6 гранулоцито-макрофагальних колоній, відповідно). 

5. У результаті порівняльного аналізу колонієутворюючої активності 

гемопоетичних клітин-попередників пацієнтів при ХМЛ із загальновизнаним 

прогностичним критерієм – індексом Сокаля, продемонстровано, що клоногенна 

активність гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу, а також еритропоетин-

незалежне формування еритроїдних колоній можуть слугувати додатковим 

прогностичним фактором для оцінки відповіді клітин лейкемічного клону на 

терапію ІТК. 

6. Встановлено, що застосування хіміотерапевтичних препаратів перед 

терапією інгібіторами тирозинкіназ, таких як бусульфан та гідроксикарбамід 

(більше 6 місяців) сприяє підвищенню колонієутворюючої активності 

еритроїдних та гранулоцито-макрофагальних клітин-попередників, що 

несприятливо впливає на перебіг лейкемічного процесу. 

7. Показано, що розчинні фактори нормального мікрооточення не впливають 

на проліферацію та диференціювання гранулоцито-макрофагальних клітин-

попередників незалежно від характеру відповіді на терапію інгібіторами 

тирозинкіназ, однак пригнічують еритропоетин-незалежне формування 

еритроїдних колоній. 

8. Виявлено, що у разі стійкості клітин лейкемічного клону до іматинібу та 

нілотинібу наявність у суспензійній культурі in vitro гранулоцито-

макрофагального колонієстимулюючого фактора не впливає на проліферацію та 

диференціювання клітин, що може бути додатковим фактором оцінки відповіді 

клітин лейкемічного клону на терапію ІТК. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Свєженцева І.О. Морфофункціональна характеристика клітин 

еритроїдної та гранулоцито-макрофагальної ланок гемопоезу пацієнтів з 

хронічною мієлоїдною лейкемією  у культурі клітин in vitro та in vivo при 

терапії інгібіторами тирозинкіназ – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2016. 

Встановлення критеріїв оцінки ефективності впливу препаратів таргетної 

терапії на клітини лейкемічного клону при хронічній мієлоїдній лейкемії (ХМЛ) є 

актуальною проблемою сучасної гематології, клітинної біології та медицини. У 

роботі досліджено здатність еритроїдних та гранулоцито-макрофагальних клітин-

попередників формувати клітинні агрегати у напіврідкому середовищі. Для 

встановлення чутливості клітин лейкемічного клону до  розчинних факторів 

нормального мікрооточення здійснено культивування клітин-попередників 

еритропоезу та гранулоцитопоезу у культурі дифузійних камер in vivo. 

Встановлено, що з набуттям стійкості до ІТК клітини лейкемічного клону 

характеризуються підвищеною проліферативною активністю незалежно від 

розчинних факторів мікрооточення, а також наявності у культуральному 

середовищі гранулоцито-макрофагального фактора та еритропоетину. Виявлено, 

що попередня терапія хіміотерапевтичними препаратами негативно впливає на 

подальшу відповідь клітин лейкемічного клону на ІТК, ймовірно за рахунок 

накопичення додаткових генетичних аномалій, що сприяють нечутливості до 

препаратів. Достовірно підтверджено прогностичне значення функціональної 

активності клітин кісткового мозку пацієнта при її порівнянні з визнаним 

прогностичним фактором – індексом Сокаля. 

Ключові слова: хронічна мієлоїдна лейкемія, стовбурові клітини, клітини-

попередники кісткового мозку, функціональна активність кісткового мозку, 

інгібітори тирозинкіназ. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Свеженцева И.А. Морфофункциональная характеристика клеток 

эритроидного и гранулоцито-макрофагального ростков гемопоэза пациентов 

с хронической миелоидной лейкемией в  культуре клеток in vitro и in vivo при 

терапии ингибиторами тирозинкиназ. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.11 – цитология, клеточная биология, гистология. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. Киев, 2016. 

Определение критериев оценки эффективности влияния препаратов 

таргетной терапии на клетки лейкемического клона при хронической миелоидной 

лейкемии (ХМЛ) является актуальной проблемой современной гематологии, 

клеточной биологии и медицины. В работе исследована способность эритроидных 

и гранулоцито-макрофагальных клеток-предшественников формировать 

клеточные агрегаты в полужидкой среде. Для определения  чувствительности 

клеток лейкемического клона к растворимым факторам нормального 

микроокружения осуществляли культивирование клеток-предшественников 

эритропоэза и гранулоцитопоэза в культуре диффузных камер in vivo. 

Установлено, что при ХМЛ наблюдаются нарушения пролиферативной 

активности не только гранулоцито-макрофагальных, но и эритроидных клеток-

предшественников. Так, у пациентов с резистентностью к терапии ИТК 

наблюдалось сопоставимое повышение количества клеточных агрегатов 

эритроидного и гранулоцито-макрофагального ряда. Также было показано, что с 

приобретением устойчивости к ИТК клетки лейкемического клона 

характеризуются повышенной пролиферативной активностью независимо от 

присутствия в культуре растворимых факторов микроокружения, а также наличия 

в культуральной среде гранулоцито-макрофагального фактора и эритропоэтина. 

Показано, что предыдущая терапия химиотерапевтическими препаратами 

негативно влияет на дальнейший ответ клеток лейкемического клона на ИТК, 

вероятно за счет накопления дополнительных генетических аномалий, 

способствующих нечувствительности к препаратам. Доказано прогностическое 

значение функциональной активности эритроидных и гранулоцито-

макрофагальных клеток костного мозга пациента при ее сравнении с признанным 

прогностическим критерием – индексом Сокаля. 

Ключевые слова: хроническая миелоидная лейкемия, стволовые клетки, 

клетки-предшественники костного мозга, функциональная активность костного 

мозга, ингибиторы тирозинкиназ. 



 
SUMMARY 

 

Sviezhentseva I.O. Morphologicalfunctional characteristics of chronic myeloid 

leukemia erythroid and granulocyte-macrophage hematopoietic cells of pathients 

treated with tyrosine kinase inhibitors in cell cultures in vitro and in vivo. - 

Manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Biological Sciences in specialty 

03.00.11 – cytology, cell biology, histology. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv The Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

Identification of the effectiveness of targeted therapy drugs criteria for leukemic 

clone cells in chronic myeloid leukemia (CML) is a current issue of modern 

hematology, cell biology and medicine. It was established that cells of leukemic clone 

are capable of differentiating into all parts of hematopoietic cells, including erythroid 

lineage. There is no reliable data on the role of erythropoiesis in the formation of 

resistance to tyrosine kinase inhibitor therapy (TKI). 

In this research we have studied the ability of erythroid and granulocyte-

macrophage progenitor cells to form cell aggregates in semisolid medium. To set the 

sensitivity of leukemic cells clone to soluble factors of normal microenvironment we 

have cultivated erythropoietic and granulocytopoietic progenitor cells in diffusion 

chambers in vivo. Correlative relationship was found between the number of erythroid 

colonies and the number of leukemic cells in the patient’s bone marrow. It was 

established that the acquisition of resistance by leukemic clone cells to TKI is 

characterized by increased proliferative activity and insensitivity to the presence or 

absence of soluble microenvironmental factors, granulocyte-macrophage colony 

stimulating factor and erythropoietin in the culture medium. It was revealed that 

previous chemotherapeutic therapies adversely affected the subsequent response of 

leukemic clone cells to TKI. It is probably due to the accumulation of additional genetic 

abnormalities that contribute to resistance to drugs. It was proved that prognostic value 

of patient’s bone marrow cells functional activity is comparable with a recognized 

prognostic factor – Sokal index. 

Keywords: chronic myeloid leukemia, stem cells, bone marrow progenitor cells, 

bone marrow functional activity, tyrosine kinase inhibitors. 

 

Список скорочень: 

Ph-хромосома – Філадельфійська хромосома; 

Ph
+
-клітини – клітини, що містять Філадельфійську хромосому; 

ГМ-КСФ – гранулоцито-макрофагальний колонієстимулюючий фактор; 

ІТК – інгібітори тирозинкіназ; 

КлУО-ГМ – кластероутворююча одиниця гранулоцито-макрофагальна; 

КУО-ГМ – колоніє утворююча одиниця гранулоцито-макрофагальна; 

КУО-Е – колонієйтворююча одиниця еритроїдна. 


