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АНОТАЦІЯ 

 

Любич Л.Д. Імунобіологічні властивості нейрогенних клітин фетального 

мозку. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.09  імунологія. - Державна установа «Інститут 

нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук 

України»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН 

України, Київ, 2017. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення науково-прикладної проблеми  розкриття імунобіологічних 

властивостей нейрогенних клітин фетального мозку для обґрунтування 

розробки підходів щодо їх застосування у лікуванні захворювань нервової 

системи. Визначено антигенні, імуногенні, імуномодулювальні і 

протипухлинні характеристики нейрогенних клітин фетального мозку. На 

основі вивчення механізмів дії цих клітин на клітини імунної системи та 

клітини гліом головного мозку науково обґрунтовано нові методичні підходи 

до підвищення ефективності комплексної патогенетичної терапії при 

гліальних пухлинах головного мозку. 

Розроблено спосіб отримання клітинної суспензії, збагаченої 

нейрогенними стовбуровими і прогеніторними клітинами (Деклараційний 

патент України на винахід 71388 А від 15.11.2004). Встановлено, що при 

культивуванні in vitro клітин фетального головного мозку у 

безсироватковому середовищі DМЕМ з додаванням ретинола ацетату 

стимулюється проліферація нейрогенних стовбурових / прогеніторних клітин 

та індукується формування багатоклітинних конгломератів («нейросфер»); 

послідовний вплив ретинола ацетату і ретиноєвої кислоти викликає появу 

ознак нейронального диференціювання. Нейрогенні клітини фетального 

мозку при культивуванні у вказаних умовах зберігають свої мультипотентні 
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властивості у набутті фенотипових ознак нейронів, астроцитів та 

олігодендроцитів. 

Культури нейрогенних клітин фетального мозку містять (49,16 ± 10,60) % 

нестин-позитивних клітин, (37,36 ± 12,33) % CD133-позитивних, (77,0 ± 13,9) % 

віментин-позитивних клітин. Частка клітин, позитивних на трансформувальний 

ростовий фактор 1 (TGF-1), становить (22,04 ± 2,33) % від загальної кількості 

клітин в культурі, що свідчить про потенційні імуномодулювальні властивості 

нейрогенних клітин фетального мозку. 

Поглиблено знання про динаміку експресії антигенів гістосумісності 

нейрогенними клітинами фетального мозку при культивуванні та уявлення про 

імуногенність нейрогенних клітин фетального мозку при введенні в організм. 

Встановлено, що нейроклітини головного мозку людини 5  9 тижнів гестації 

містять (15,7 ± 2,4) % HLA-A,B,C-позитивних клітин і (17,7 ± 4,0) % HLA-DR-

позитивних клітин. Експресія мРНК генів HLA-A1а, HLA-DRa1, HLA-DQb1, CIITA 

є незначною або відсутня. При  культивуванні  нейроклітин людини 5  9 тижнів 

гестації в середовищі DMEM з додаванням ретинола ацетату відбувається 

зменшення кількості клітин, що експресують антигени HLA І і ІІ класу, тоді як 

присутність у середовищі факторів росту / цитокінів сприяє збереженню (FGF) або 

зростанню (EGF, ІNF-, ІNF-) кількості таких клітин. 

Доведено розвиток та порівняно динаміку алоспецифічних клітинних та 

гуморальних імунних реакцій у тварин-реципієнтів після 

внутрішньоочеревинного та внутрішньомозкового введення алогенних 

нейрогенних клітин фетального мозку. Дістало подальший розвиток 

твердження про те, що нейрогенні клітини фетального мозку розпізнаються 

клітинами імунної системи і викликають алоспецифічну клітинну та 

гуморальну імунну відповідь в алогенній системі in vivo, інтенсивність якої 

нижча у порівнянні з відповіддю на алогенні імуноцити, що свідчить про 

значно менший рівень експресії антигенів гістосумісності нейрогенними 

клітинами фетального мозку. Показано, що після внутрішньоочеревинного та 

внутрішньомозкового введення фетальних нейрогенних клітин (Е13-15) у 
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тварин-реципієнтів індукуються клітинні та гуморальні алоспецифічні імунні 

реакції, що набувають більш виразного прояву при внутрішньоочеревинному 

введенні клітин: алоцитотоксична активність імуноцитів  реципієнтів  

зростає відповідно у 1,5  2 рази (максимальний рівень) на 6-у добу; 

алоцитотоксична активність антитіл зростає у 2,7  4 рази (максимальний 

рівень) на 12-у добу, та поступово знижуються до 37-ї доби. Інтенсивність 

клітинної та гуморальної алоімунної відповіді на фетальні нейрогенні 

клітини нижча за відповідь на клітини лімфовузлів дорослих тварин, на яких 

повноцінно представлені антигени гістосумісності. Запропоновано метод 

оцінки алоспецифічних клітинних імунних реакцій у відповідь на 

трансплантацію нейрогенних клітин (Патент України на корисну модель 

75059 від 26.11.2012). 

Вперше показано розвиток нейроспецифічних імунних реакцій у реципієнтів 

фетальних нейроклітин, що дозволяє стверджувати, що поряд з антитілами до 

алоантигенів в реакціях імунного відторгнення можуть брати участь також антитіла 

до нейроантигенів. Встановлено, що внутрішньоочеревинне введення алогенних 

фетальних нейрогенних клітин викликає у тварин-реципієнтів утворення 

нейроспецифічних антитіл до основного білка мієліну та протеїну S-100, кількість 

яких збільшується до 37-ї доби у 1,3 та 2 рази відповідно. Внутрішньомозкове 

введення алогенних фетальних нейрогенних клітин спричиняє більш значуще 

утворення нейроспецифічних антитіл до основного білка мієліну та 

нейронспецифічної єнолази, кількість яких зростає до 37-ї доби в 1,4  1,7 рази. У 

тварин із внутрішньомозковим сингенним трансплантатом фетальних нейрогенних 

клітин (Е13-15) не зареєстрована гуморальна аутоімунна відповідь до 

нейроспецифічних антигенів. Запропоновано метод оцінки нейроспецифічних 

аутоімунних реакцій у відповідь на трансплантацію нейрогенних клітин (Патент 

України на корисну модель 75057 від 26.11.2012). 

Підтверджено, що використання імуносупресії циклоспорином А 

дозволяє значно знизити прояви реакцій трансплантаційного імунітету та 

сприяє диференціюванню імплантованих алогенних нейрогенних клітин 
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фетального мозку. Показано, що циклоспорин А гальмує алоспецифічну та 

аутоімунну відповідь до нейроспецифічних антигенів у тварин-реципієнтів 

алогенних фетальних нейроклітин при використанні триразового введення 

препарату (5 мг / кг ваги), що обґрунтовує показання до застосування 

імуносупресії при нейротрансплантації алогенних клітин фетального мозку. 

Після внутрішньомозкового введення алогенних фетальних нейрогенних 

клітин у тканині головного мозку навколо пункційного каналу виявляються 

ознаки перицелюлярного набряку та лімфоцитарна інфільтрація на 12-18-у 

добу, зменшуючись до 37-ї доби. Введені нейрогенні клітини зберігаються до 

18-ї доби спостереження та виявляють ознаки початкового нейронального 

диференціювання, які є більш виразними за умов імуносупресії 

циклоспорином А. Інтенсивність і тривалість морфологічних змін після 

внутрішньомозкової імплантації фетальних нейрогенних клітин корелює з 

проявами алоспецифічних та нейроспецифічних імунних реакцій. Вогнищеві 

реакції клітин глії на введені клітини зменшуються у випадку сингенних 

нейрогенних клітин до 18-ї доби, алогенних  до 37-ї доби. 

Вперше показано, що кондиційоване середовище нейрогенних клітин 

фетального мозку щура, яке відтворює мікросередовище ніші нейрогенних 

стовбурових/прогеніторних клітин в організмі, впливає на продукцію 

цитокінів мононуклеарами периферичної крові: продукція TNF- 

мононуклеарами осіб групи контролю зменшується утричі, а IL-1 та IL-10  

зростає (відповідно в 10 і 3 рази). Після впливу кондиційованого середовища 

нейрогенних клітин фетального мозку щура мононуклеари хворих з гліомами 

головного мозку знижують продукцію TNF- і IL-10 (відповідно в 10 і 6 

разів). Внутрішньоочеревинне введення кондиційованого середовища 

нейрогенних клітин фетального мозку інтактним тваринам викликає 

зростання цитотоксичної активності імуноцитів у 2  2,5 рази стосовно 

ксеногенних і алогенних пухлинних клітин гліоми. 

Вперше встановлено, що кондиційоване середовище нейрогенних клітин 

фетального мозку щура виявляє дозозалежний цитотоксичний, 
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антимітотичний та антипроліферативний вплив на культивовані клітини 

гліом головного мозку, який посилюється при збільшенні терміну гестації 

щура та тривалості інкубації культур з кондиційованим середовищем 

нейрогенних клітин. У культурах гліом головного мозку людини середній 

показник цитотоксичного індексу після впливу кондиційованого середовища 

нейрогенних клітин фетального мозку щура становить (34,30 ± 11,60) %, 

мітотичний індекс знижується в 1,6 – 4 рази. За умов впливу 

кондиційованого середовища нейрогенних клітин фетального мозку щура 

клітини гліобластом підвищують продукцію IFN- (в 14 разів) та TNF- 

(удвічі). У культурах клітин гліом щура 101.8 та С6 після впливу 

кондиційованого середовища нейрогенних клітин фетального мозку щура 

загальна кількість клітин зменшується в 1,7 рази, мітотичний індекс  у 4,4 

рази, кількість проліферуючих (Кі-67-позитивних) пухлинних клітин  у 2,7 

рази, кількість CD133-позитивних (стовбурових) пухлинних клітин  у 4 

рази, частка TGF-1-позитивних пухлинних клітин  у 1,7 рази, натомість 

кількість р53-позитивних клітин збільшується у 2 рази. 

Кондиційоване середовище нейрогенних клітин фетального мозку щура 

у своєму складі містить фракції з наявністю BDNF (115,00 пг/мл), TGF-1 

(12,00 пг/мл), IFN- (7,40 пг/мл), IL-1 (0,90 пг/мл) та IL-4 (1,63 пг/мл). При 

додаванні до клітин гліоми С6 суміші кондиційованого середовища 

нейрогенних клітин фетального мозку та моноклональних антитіл до TGF-1 

відбувається нейтралізація біологічного ефекту кондиційованого 

середовища, засвідчуючи, що встановлені in vitro протипухлинні ефекти 

реалізуються за рахунок впливу TGF-1, який входить до складу 

кондиційованого середовища нейрогенних клітин фетального мозку щура. 

Показано, що первинні культури гліом головного мозку є адекватною 

експериментальною моделлю для оцінки протипухлинної дії 

кондиційованого середовища, отриманого від фетальних нейрогенних клітин 

щура, і можуть бути використані для визначення індивідуальної чутливості 
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пухлинних клітин до його впливу. Встановлений цитотоксичний, 

антимітотичний та антипроліферативний ефект кондиційованого середовища 

нейрогенних клітин у культурах гліом головного мозку створює основу для 

теоретичного обґрунтування комплексної патогенетичної терапії у хворих з 

гліомами із застосуванням препаратів, одержаних з фетальних нейрогенних 

клітин. 

Обробка клітин гліоми 101.8 кондиційованим середовищем нейрогенних 

клітин фетального мозку (0,02 та 0,10 мг/мл) знижує їх пухлиноіндукувальну 

здатність: середня тривалість життя дослідних тварин збільшується в 1,9 

рази, медіана виживаності - в 2  2,2 рази, цитотоксична активність 

імуноцитів тварин з гліомою підвищується відповідно на 16 % та 21 %. 

Кондиційоване  середовище  нейрогенних  клітин  фетального  мозку  щура 

(1 мг / кг) у режимах внутрішньоочеревинного введення (трикратно з 5-ї по 

10-ту добу після перевивання пухлини та за тиждень до її перевивання) 

збільшує середню тривалість життя та медіану виживаності дослідних тварин 

у 1,3 рази, цитотоксична активність імуноцитів тварин з гліомою зростає на 

12 % та 22 %. 

Внутрішньоочеревинне введення тваринам з гліомою 101.8 алогенної 

пухлинної вакцини, модифікованої кондиційованим середовищем 

нейрогенних клітин фетального мозку щура (0,10 мг/мл), збільшує середню 

тривалість життя щурів з гліомою 101.8 в 1,4 рази та медіану виживаності у 

1,5 рази і підвищує цитотоксичну активність імуноцитів на 16 %, що створює 

підґрунтя для удосконалення способів імунотерапії гліом із застосуванням 

цільноклітинних пухлинних вакцин. 

Ключові слова: нейрогенні стовбурові / прогеніторні клітини, фетальний 

мозок, МНС антигени, алоцитотоксичні імунні реакції, нейроспецифічні 

антитіла, кондиційоване середовище нейрогенних клітин, гліома головного 

мозку. 
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ANNOTATION 
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The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution of the 

scientific-applied problem - the disclosure of immunobiological properties of 

neurogenic cells of the fetal brain to substantiate the development of approaches to 

their application in therapy of diseases of the nervous system. The antigenic, 

immunogenic, immunomodulatory and anti-tumor characteristics of the neurogenic 

cells of the fetal brain have been determined. On the basis of studying the 

mechanisms of action of these cells on the cells of immune system and cells of the 

brain glioma the new methodical approaches for increasing the efficiency of 

complex pathogenetic therapy of glial brain tumors are scientifically substantiated. 

A method of obtaining a cell suspension, enriched with neurogenic stem and 

progenitor cells, has been developed (A declarative patent for invention 71388 A 

Ukraine from 15.11.2004). It has been established that at culturing in vitro of fetal 

brain cells in a non-serum DMEM medium with the addition of retinol acetate the 

proliferation of neurogenic stem / progenitor cells is stimulated and the formation 

of multicellular conglomerates (“neurospheres”) is induced; the consistent 

influence of retinol acetate and retinoic acid causes the appearance of signs of 

neuronal differentiation. Neurogenic fetal brain cells at cultivation under the 

indicated conditions retain their multipotent properties in acquiring phenotypic 

signs of neurons, astrocytes and oligodendrocytes. 

Cultures of fetal brain neurogenic cells contain (49,16 ± 10,60) % nestin-

positive cells, (37,36 ± 12,33) % CD133-positive, (77,0 ± 13,9) % vimentin-
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positive cells. The proportion of cells positive to transforming growth factor 1 

(TGF-1) is (22,04 ± 2,33) % of the total number of cells in culture, indicating the 

potential immunomodulatory properties of neurogenic fetal brain cells. 

Knowledge about the dynamics of histocompatibility antigens expression by 

neurogenic fetal brain cells during cultivation and the conception of the 

immunogenicity of the neurogenic fetal brain cells has been deepened. It has been 

established  that  human  brain  neurocells  of  5-9  weeks of gestation contain 

(15,7 ± 2,4) % HLA-A,B,C-positive cells and (17,7 ± 4,0) % HLA-DR-positive 

cells. Expression of the mRNA of the HLA-A1a, HLA-DRa1, HLA-DQb1, CIITA 

genes is negligible or absent. At the cultivation of human neurocells of 5-9 weeks 

of gestation in DMEM medium with the addition of retinol acetate there is a 

decrease in the number of cells expressing HLA I and II antigens, while the 

presence of growth factors / cytokines in the medium promotes preservation (FGF) 

or increase (EGF, INF-α, INF-) in the number of such cells. 

The development of allospecific cell and humoral immune responses in 

recipient animals after intraperitoneal and intracerebral injection of allogeneic 

neurogenic fetal brain cells has been proved and their dynamics has been 

compared. There was further development of the statement that fetal brain 

neurogenic cells are recognized by the immune system cells and cause allospecific 

cellular and humoral immune responses in the in vivo allogeneic system, the 

intensity of which is lower compared to the response to allogeneic lymphocytes, 

indicating a significantly lower expression of histocompatibility antigens by 

neurogenic fetal brain cells. It has been shown that after intraperitoneal and 

intracerebral administration of fetal neurogenic cells (E13-15) in animal recipients 

the cellular and humoral allospecific immune responses are induced, which 

become more pronounced at intraperitoneal administration of the cells: the 

allocytotoxic activity of the recipient immunocytes increases, respectively, in 1,5  

2 times (maximum level) for the 6th day; the allocytotoxic activity of the antibodies 

increases in 2,7  4 times (maximum level) at 12th day, but gradually decreases 

until the 37th day after transplantation. The intensity of the cellular and humoral 
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alloimmune responses to fetal neurogenic cells is lower than the responses to adult 

lymph node cells, in which histocompatibility antigens are fully represented. The 

method of evaluation of allospecific cellular immune reactions in response to 

transplantation of neurogenic cells is proposed (Patent for Utility Model 75059 

Ukraine from 26.11.2012). 

For the first time, the development of neurospecific immune responses in 

recipients of fetal neurocells has been shown, which allows to assert, that along 

with antibodies to alloantigens, antibodies to neuroantigens may also be involved 

in immune rejection reactions. It has been established that intraperitoneal 

administration of allogeneic fetal neurogenic cells causes in recipient animals the 

formation  of  neurospecific  antibodies  to  the  myelin  basic protein and protein 

S-100, which amounts increases in 1,3 and 2 times, respectively, to the 37th day. 

Intracerebral administration of allogeneic fetal neurogenic cells causes more 

significant formation of neurospecific antibodies to the myelin basic protein and 

neuronspecific enolase,  the amounts  of  which  increases  to  37th  day  in 1,4  

1,7 times. In animals with intracerebral syngeneic transplant of fetal neurogenic 

cells (E13-15) no humoral autoimmune response to neurospecific antigens has 

been registered. The method of evaluation of neurospecific autoimmune reactions 

in response to transplantation of neurogenic cells is proposed (Patent for Utility 

Model 75057 Ukraine from 26.11.2012). 

It is confirmed that the use of immunosuppression with cyclosporin A can 

significantly reduce manifestations of transplantation immunity reactions and 

promote differentiation of implanted allogeneic neurogenic fetal brain cells. It has 

been shown that cyclosporin A inhibits allospecific and autoimmune responses to 

neurospecific antigens in recipient  animals  of  allogeneic  fetal  neurocells  when  

using  a  triple   administration  (5 mg / kg weight), which substantiates the 

indications for immunosuppression in neurotransplantation of allogeneic cells of 

embryonic and fetal brain. 

After intracerebral administration of allogeneic fetal neurogenic cells in the 

brain tissue around the puncture channel the signs of pericellular edema and 
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lymphocytic infiltration are detected at 12-18th day, decreasing until the 37th day. 

The introduced neurogenic cells are retained up to the 18th day of observation and 

show signs of initial neuronal differentiation, which are more pronounced in 

conditions of immunosuppression with cyclosporin A. The intensity and duration 

of morphological changes after intracerebral implantation of fetal neurogenic cells 

correlates with manifestations of allospecific and neurospecific immune responses. 

Focal responses of glial cells to introduced cells decrease in the case of syngeneic 

neurogenic cells until the 18th day, allogenic  until the 37th day. 

For the first time it is shown that conditioned medium of neurogenic fetal rat 

brain cells, which reproduces the micro-environment of the niche of neurogenic 

stem / progenitor cells in the organism, affects the production of cytokines by 

peripheral blood mononuclear cells: production of TNF- by mononuclears of 

persons of the control group decreased 3 times, and IL-1 and IL-10 - increased 

(respectively 10 and 3 times). After the impact of conditioned medium of 

neurogenic fetal rat brain cells the mononuclear cells of patients with brain gliomas 

reduces the production of TNF- and IL-10 (respectively 10 and 6 times). 

Intraperitoneal administration of conditioned medium of neurogenic fetal rat brain 

cells in intact animals cause increasing of cytotoxic activity of immunocytes 2 – 

2,5 times regarding xenogeneic and allogeneic glioma tumor cells. 

It was first established that the conditioned medium of neurogenic fetal rat 

brain cells reveals the dose-dependent cytotoxic, antimitotic and antiproliferative 

effects on cultured cells of the brain gliomas, which is enhanced by increasing the 

gestational age of the rat and the incubation duration of the cultures with the 

conditioned medium of the neurogenic cells. In cultures of human brain gliomas 

the average cytotoxic index after exposure to the conditioned medium of 

neurogenic fetal rat brain cells is (34,30 ± 11,60) %, mitotic index reduced by 1,6  

4 times. Under the influence of conditioned medium of neurogenic fetal rat brain 

cells the cells of glioblastomas increase the production of IFN- (by 14 times) and 

TNF- (twice). In cultures of rat glioma C6 and 101.8 cells after exposure to the 

conditioned medium of neurogenic fetal rat brain cells the total number of cells 
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decreases 1,7 times, mitotic index – 4,4 times, the number of proliferating (Ki-67- 

positive) tumor cells – 2,7 times, the number of CD133- positive (stem) tumor 

cells  4 times, the proportion of TGF-1-positive tumor cells  by 1,7 times, 

while the number of p53- positive cells increases 2 times. 

The conditioned medium of the fetal rat brain neurogenic cells contains 

fractions including BDNF (115,00 pg / ml), TGF-1 (12,00 pg / ml), IFN- (7,40 

pg / ml), IL-1 (0,90 pg / ml) and IL-4 (1,63 pg / ml). After addition to the glioma 

C6 cells a mixture of the conditioned medium of neurogenic fetal rat brain cells 

and monoclonal antibodies to TGF-1, the neutralization of the biological effect of 

the conditioned medium occurs, confirming that established in vitro anti-tumor 

effects are implemented by the effect of TGF-1 which is part of the conditioned 

medium of neurogenic fetal rat brain cells. 

It has been shown that primary cultures of brain gliomas are adequate 

experimental model for evaluating the antitumor activity of the conditioned 

medium derived from fetal rat neurogenic cells and can be used to determine the 

individual sensitivity of tumor cells to its effect. The established cytotoxic, 

antimitotic and antiproliferative effect of the conditioned medium of neurogenic 

cells in cultures of the brain gliomas forms the basis for the theoretical 

substantiation of complex pathogenetic therapy in patients with gliomas using the 

preparations obtained from fetal neurogenic cells. 

Processing of glioma 101.8 cells with conditioned medium of neurogenic fetal 

rat brain cells (0,02 and 0,10 mg / ml) reduces their tumor-inducing ability: the 

average life expectancy of experimental animals increases 1,9 times, the median 

survival  2 – 2,2 times, the cytotoxic activity of immunocytes of animals with 

glioma increases by 16 % and 21 %, respectively. Conditioned medium of 

neurogenic fetal rat brain cells (1 mg / kg weight) in modes of intraperitoneal 

injection (triple from 5th to 10th day after tumor transplantation and a week before 

transplantation) increases average life expectancy and median survival of 

experimental animals 1,3 times, the cytotoxic activity of the immunocytes of 

animals with glioma increases by 12 % and 22 %. 
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Intraperitoneal injection in animals with glioma 101.8 of allogeneic tumor 

vaccine, modified by the conditioned medium of neurogenic fetal rat brain cells 

(0,10 mg / ml), increases the average life expectancy of rats with glioma 101.8 in 

1,4 times and the median survival rate in 1,5 times and increases the cytotoxic 

activity of immunocytes by 16 %, that creates the basis for improving the methods 

of immunotherapy of gliomas using the whole-cell tumor vaccines. 

Key words: neurogenic stem / progenitor cells, fetal brain, МНС antigens, 

allocytotoxic immune responses, neurospecific autoantibodies, conditioned 

medium of neurogenic cells, brain glioma. 
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МТТ  3-[4,5-диметилтіазол-2-іл]-2,5-дифенилтетразоліум бромід 
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НПК нейрогенні прогеніторні клітини 

НСБ нейроспецифічні білки 

НСК нейрогенні стовбурові клітини 

НЦ нюхова цибулина 

ПІ проліферативний індекс 

ПААГ поліакриламідний гель 

ПК природні кілери 

СВЗ субвентрикулярна зона 

СГЗ субгранулярна зона 

СКПМ стовбурові клітини пухлин мозку 

СМР спинномозкова рідина 

СТЖ середня тривалість життя 

ФІТЦ флуоресцеїну ізотіоціанат 

ФТС фетальна теляча сироватка 

ФФ фактор форми 

ЦА цитотоксична активність 

ЦІ цитотоксичний індекс 

ЦНС центральна нервова система 

ЦТЛ цитотоксичні лімфоцити 

ЧМТ черепно-мозкова травма 
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ЧЩГ чисельна щільність гліоцитів 

ЧЩН чисельна щільність нейронів 

BDNF (brain-derived neurotrophic factor) нейротрофічний фактор мозку 

BMPs (bone morphogenetic proteins) кісткові морфогенетичні протеїни 

CNTF (ciliary neurotrophic factor) циліарний нейротрофічний фактор 

EGF (epidermal growth factor) епідермальний ростовий фактор 

FGF (fibroblast growth factor) фактор росту фібробластів 

G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor) гранулоцитарний колоніє-

стимулювальний фактор 

GM-CSF (granulocyte macrophage colony-stimulating factor) гранулоцитар-

ний-макрофагальний колонієстимулювальний фактор 

GFAP (glial fibrillary acidic protein) гліальний фібрилярний кислий білок 

GFР (green fluorescent protein) зелений флуоресцентний протеїн 

HLA (human leucocyte antigens) антигени головного комплексу 

гістосумісності людини 

HGF (hepatocyte growth factor) ростовий фактор гепатоцитів 

IFN (interferon) інтерферон 

IGF (insulin-like growth factor) інсуліноподібний ростовий фактор 

IL (interleukin) інтерлейкін 

Кі-67 маркер проліферації 

LIF (leukemia inhibitory factor) лейкеміє-інгібіторний фактор 

МСР (monocyte chemoattractant protein) моноцитарний хемотаксичний 

протеїн 

МНС (major histocompatibility complex) головний комплекс 

гістосумісності 

NCAM (neural cell adhesion molecule) молекула адгезії нервових клітин 

NGF (nerve growt factor) фактор росту нервів 

NSE (neuronspecific enolase) нейронспецифічна єнолаза 

PSA-NCAM (polysialic acid neural cell adhesion molecule) полісиальована 

молекула адгезії нервових клітин 

RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) – полімеразно-

ланцюгова реакція із зворотною транскрипцією 

SCF (stem cell factor) фактор стовбурових клітин 

SDF (stromal cell-derived factor) cтромальний клітинний фактор 

TGF (transforming growth factor) трансформувальний ростовий фактор 

TNF (tumor necrosis factor) фактор некрозу пухлин 

TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) 

апоптозіндукувальний ліганд, пов’язаний з фактором некрозу пухлин 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Granulocyte_macrophage_colony-stimulating_factor
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiYscPe54LSAhXJaxQKHftjBS4QFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FReverse_transcription_polymerase_chain_reaction&usg=AFQjCNEJgGqYlatMUYzalQQwgBLat5ZlyA&sig2=bOhrtnD0GtvMe4d8-CYLgg
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Імунобіологічні властивості нейрогенних клітин 

фетального мозку є важливою та недостатньо вивченою проблемою 

імунології, яка потребує поглибленого дослідження для обґрунтування і 

розробки новітніх підходів до лікування захворювань центральної нервової 

системи (ЦНС). Актуальність цього напрямку досліджень визначається 

інтенсивним розвитком технологій клітинної терапії різних уражень ЦНС із 

застосуванням нейрогенних стовбурових клітин (НСК) та нейрогенних 

прогеніторних клітин (НПК) [1-33]. Перспективність таких розробок 

обумовлена здатністю НСК / НПК, отриманих з фетальних тканин, до 

диференціювання у всі типи клітин нервової системи [4-6] та міграції до 

місць уражень у ЦНС [3,7,8], у тому числі гліальних пухлин мозку [9-15]. На 

експериментальних моделях патологій ЦНС продемонстровано 

функціональне відновлення, клінічне поліпшення та подовження життя після 

трансплантації НСК / НПК [1,16-23]; розпочато клінічні рандомізовані 

контрольовані випробування (фаза І/ІІ) щодо безпечності та ефективності 

застосування цих клітин при захворюваннях ЦНС [14,24-32]. Разом з тим 

лише окремі дослідження на відповідному науковому рівні надають 

переконливі докази достатньої клінічної ефективності застосування НСК / 

НПК, яка б гарантувала їх прийняття в якості зареєстрованих сертифікованих 

протокольних методів лікування [33]. 

Фундаментальні механізми впливу екзогенних нейрогенних клітин при 

трансплантації на клітини мозку та імунної системи залишаються 

недостатньо вивченими. Припускають, що трансплантовані НСК / НПК 

можуть чинити ремоделювальну дію, розмножуючись у тканині мозку і 

вбудовуючись у клітинні системи, або трофічну і нейропротекторну дію 

[7,18], а також імуномодуляторний вплив [4,34-42]. Існують окремі 

повідомлення про здатність НСК / НПК експресувати і продукувати досить 

широкий спектр імуноактивних молекул [16,41,43-47]. Попри це механізми 
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взаємодії між імунною системою реципієнта і пересадженими клітинами, 

зокрема в локальному мікросередовищі ЦНС, потребують поглиблених 

досліджень [43,44]. Дискусійними та контроверсійними залишаються 

питання гістосумісності алогенних НСК / НПК з організмом реципієнта: 

інтенсивності експресії цими клітинами антигенів головного комплексу 

гістосумісності I та II типів, довготривалого виживання алотрансплантатів та 

механізмів відторгнення донорських НСК / НПК. Водночас досліджується 

можливість застосування НСК / НПК як засобів таргетної терапії злоякісних 

пухлин мозку [9,13,15,48-51] та індукції довгострокової протипухлинної 

відповіді через стимулювання імунної системи і доставки в пухлини різних 

біологічних агентів [14,52-57]. Зазначені підходи ґрунтуються на здатності 

НСК / НПК мігрувати до злоякісних гліом та індукувати загибель пухлинних 

клітин у тварин; пролонгуючи їх виживання та гальмуючи ріст пухлини 

[52,56,58,59], однак механізми протипухлинних ефектів НСК / НПК 

залишаються невизначеними. 

З’ясування основних механізмів реалізації імуномодуляторного та 

протипухлинного потенціалу НСК / НПК як складової перспективних 

новітніх напрямків лікування патології ЦНС необхідне для об’єктивної 

оцінки імунообумовлених наслідків післятрансплантаційних ефектів цих 

клітин та пошуку шляхів оптимізації їх застосування у розробці способів біо- 

та імунотерапії пухлин головного мозку. Комплексні імунологічні 

дослідження антигенних, імуногенних, імуномодулювальних та 

протипухлинних властивостей нейрогенних клітин фетального мозку, 

особливостей імунної відповіді на алотрансплантацію НСК / НПК та її ролі у 

збереженні або загибелі алогенних клітин уможливлять аргументовану 

оцінку їх використання при захворюваннях ЦНС та визначать необхідність 

імуносупресії при нейротрансплантації. Надзвичайно важливим є 

дослідження загальнобіологічних механізмів протипухлинної дії 

нейрогенних клітин фетального мозку та продукованих ними гуморальних 

медіаторів. До останнього часу продуковані НСК / НПК біологічно активні 
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речовини у складі кондиційованого середовища культивування цих клітин 

практично не розглядались як чинники їх імуномодулювального і 

протипухлинного впливу. Оскільки збагачене біологічно активними 

факторами кондиційоване середовище НСК / НПК може вважатись 

ключовим компонентом мікрооточення («ніші») цих клітин, то залежно від 

етапу їх розвитку воно може відповідним чином впливати на процеси 

проліферації, диференціації та виживання / або апоптозу пухлинних клітин 

гліоми. Вкрай актуальною лишається проблема пошуку шляхів підвищення 

ефективності комплексного патогенетичного лікування злоякісних гліом 

головного мозку з використанням нейрогенних клітин фетального мозку у 

складі таргетної індивідуалізованої терапії та удосконалення способів 

імунотерапії гліом. 

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

Дисертаційне дослідження виконане в Державній установі «Інститут 

нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України» (ДУ «ІНХ НАМН») в 

межах планових науково-дослідних робіт, в яких дисертант була виконавцем 

окремих фрагментів або відповідальним виконавцем: «Вивчити нейробластні 

шляхи диференціювання стовбурових клітин і розробити методи їх 

регіонарного застосування при вогнищевих ураженнях нервової системи»  

(№ держреєстрації 0102U003252 (2002-2004 рр.) – відповідальний 

виконавець); «Вивчити вплив внутрішньомозкової імплантації 

гліальнозбагачених фракцій неокортексу, мозочка і стовбурових клітин на 

морфофункціональну пластичність і метаболізм мозку та визначити 

ефективність    їх    застосування    при   вогнищевих    ураженнях   ЦНС»   

(№ держреєстрації 0102U003241 (2002-2004 рр.); “Вивчити модулюючий та 

апоптичний вплив злоякісних пухлин головного мозку різного генезу на 

імунну систему та розробити способи активації протипухлинного імунітету” 

(№ держреєстрації 0104U000409 (2004-2006 рр.); "Дослідити 

імуномодулюючу активність стовбурових нейроклітин в процесі їх 

диференціювання in vitro" (№ держреєстрації  0105U000902  (2005-2007 рр.) - 
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відповідальний виконавець); “Дослідити порушення метаболізму негемового 

заліза і оксиду азоту в головному мозку при формуванні епілептичного 

вогнища” (№ держреєстрації 0105U000901 (2005-2007 рр.); "Дослідження 

порушень протипухлинної ланки імунної системи при злоякісних пухлинах 

головного мозку та їх корекція біологічними та імуномодулюючими 

чинниками" (№ держреєстрації 0107U001191 (2007-2009 рр.); “Вивчити 

значення стану імунної системи в реакціях імунного відторгнення алогенних 

ембріональних клітин в експерименті" (№ держреєстрації 0107U012771 

(2008-2010 рр.); "Дослідити вплив прогеніторних клітин на перебіг запально-

дегенеративних уражень ЦНС та розробити диференційовані методи їх 

лікування" (№ держреєстрації 0110U002191 (2010-2012 рр.); «Визначити 

зміни рівня експресії трансформуючого фактора росту бета у клітинах 

культивованих гліом за умов антипроліферативного впливу супернатанту 

фетальних нейрогенних клітин щура» (№ держреєстрації 0114U006179 (2014-

2015 рр.) – відповідальний виконавець). 

Мета дослідження: визначення імунобіологічних і протипухлинних 

властивостей нейрогенних клітин фетального мозку та їх гуморальних 

чинників. 

Завдання дослідження: 

1. Розробити спосіб отримання та культивування нейрогенних 

клітин з фетального головного мозку. 

2. Дослідити експресію маркерних протеїнів (нестину, промініну-1 

(CD133), віментину, гліального фібрилярного кислого білка (GFAP), 

нейронспецифічної єнолази (NSE), основного білка мієліну (ОБМ)) 

нейрогенними клітинами фетального мозку в процесі культивування in vitro. 

3. Дослідити експресію антигенів гістосумісності I та II типів 

нейрогенними клітинами фетального мозку в динаміці культивування in vitro. 

4. Порівняти імуногенність нейрогенних клітин фетального мозку 

та клітин лімфовузлів і головного мозку дорослих тварин при різних 

способах їх введення в експерименті. 
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5. Оцінити вплив імуносупресії на інтенсивність алоспецифічних і 

нейроспецифічних імунних реакцій у тварин-реципієнтів алогенних 

фетальних нейроклітин. 

6. Дослідити морфологічні зміни головного мозку тварин-

реципієнтів у відповідь на внутрішньомозкове введення алогенних і 

сингенних фетальних нейроклітин та кореляційні співвідношення з 

системними імунними реакціями. 

7. Вивчити імуномодулювальні властивості гуморальних факторів у 

складі кондиційованого середовища нейрогенних клітин фетального мозку 

щура in vitro та in vivo. 

8. Дослідити вплив кондиційованого середовища нейрогенних 

клітин фетального мозку щура на клітини пухлин головного мозку in vitro. 

9. Визначити ефекти кондиційованого середовища нейрогенних 

клітин (КСНК) фетального мозку щура in vivo у тварин з експериментальною 

гліомою головного мозку при різних режимах введення. 

10. Встановити чинники біологічних ефектів кондиційованого 

середовища нейрогенних клітин фетального мозку щура. 

Об’єкт дослідження – імунна та біологічна активність нейрогенних 

клітин фетального мозку. 

Предмет дослідження – фенотипові, антигенні та імуногенні 

характеристики, імуномодулювальні та протипухлинні (цитотоксичні, 

проапоптотичні, антимітотичні, антипроліферативні) ефекти нейрогенних 

клітин фетального мозку. 

Методи дослідження: імунологічні (імуноцитохімічне та 

імунофлуоресцентне визначення експресії фенотипових маркерів; 

імуноферментний аналіз вмісту цитокінів та антитіл до нейроспецифічних 

антигенів; визначення цитотоксичної активності імуноцитів та 

алоспецифічних антитіл), молекулярно-біологічні (визначення експресії мРНК 

генів гістосумісності, цитокінів за допомогою полімеразно-ланцюгової 

реакції із зворотною транскрипцією), біохімічні (отримання фракціонуванням 
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нейроспецифічних білків, електрофоретичне визначення складу 

кондиційованого середовища нейрогенних клітин фетального мозку щура), 

цитологічні (цитофлуориметричне визначення життєздатних та апоптичних 

клітин), метод культивування клітин, морфологічні методи (світлова 

мікроскопія (оглядові і спеціальні методики) цитологічних препаратів 

культур клітин та гістологічних препаратів головного мозку дослідних 

тварин, морфометричний аналіз), методи експериментального моделювання 

(відтворення та моніторинг алоспецифічних імунних реакцій у лінійних 

тварин, перещеплення гліоми з наступною оцінкою виживаності), 

статистичні методи. Усі дослідження проведено з дотриманням норм 

біологічної безпеки та принципів біоетики (протокол № 2 від 2.04.2007 р. 

Комітету з біоетики ДУ «ІНХ НАМН»). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на основі 

проведених досліджень визначено роль імунобіологічних і протипухлинних 

властивостей нейрогенних клітин фетального мозку та їх гуморальних 

чинників у формуванні системних реакцій трансплантаційного і 

протипухлинного імунітету. 

Розширено існуючі уявлення щодо імуногенності нейрогенних клітин 

фетального мозку та експресії ними антигенів гістосумісності. Показано 

зниження їх експресії за умов культивування клітин in vitro в присутності 

ретинола ацетату. 

Отримано нові дані про здатність нейрогенних клітин фетального мозку 

викликати реакції трансплантаційного та нейроспецифічного імунітету in 

vivo. Продемонстровано зменшення проявів алоімунної агресії у відповідь на 

введення нейрогенних клітин за умов імуносупресії циклоспорином А. 

Уперше в експерименті у тварин-реципієнтів після 

внутрішньомозкового введення фетальних алогенних нейроклітин показано, 

що розвиток нейроспецифічної імунної відповіді асоційований з 

морфологічними змінами тканини головного мозку, що доводить участь 

антитіл до нейроантигенів, поряд з антитілами до алоантигенів, у механізмах 
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імунного відторгнення трансплантованих клітин в 

імунонескомпроментованому організмі. 

Вперше доведено, що КСНК фетального мозку щура чинить 

дозозалежний цитотоксичний, антимітотичний та антипроліферативний 

вплив на культивовані клітини гліом, знижує здатність клітин гліоми до 

індукції пухлини in vivo, посилює імунну реактивність тварин з пухлинами та 

подовжує їх тривалість життя. Доведено протипухлинну ефективність 

алогенної пухлинної вакцини, модифікованої КНСК, у тварин з 

експериментальною гліомою головного мозку. 

Практичне значення отриманих результатів. На підставі отриманих в 

дисертаційному дослідженні даних розроблено спосіб отримання клітинної 

суспензії, збагаченої НСК / НПК (Деклараційний патент України на винахід 

71388 А від 15.11.2004). Розроблено способи оцінки алоспецифічних 

клітинних імунних реакцій та нейроспецифічних аутоімунних реакцій у 

відповідь на трансплантацію нейрогенних клітин (Патенти України на 

корисну модель № 75057, № 75059 від 26.11.2012), які можуть бути 

рекомендовані для моніторингу імунообумовлених наслідків 

післятрансплантаційних ефектів цих клітин. Встановлене зниження проявів 

реакцій трансплантаційного імунітету за впливу циклоспорину А 

обґрунтовує показання до застосування імуносупресивних препаратів при 

нейротрансплантації алогенних клітин фетального мозку. 

Експериментально доведено, що первинні культури гліом головного 

мозку є адекватною моделлю для оцінки протипухлинної дії кондиційованого 

середовища, отриманого від фетальних нейрогенних клітин, і можуть бути 

використані для визначення індивідуальної чутливості пухлинних клітин до 

його впливу. Встановлені в дисертаційному дослідженні протипухлинні 

ефекти кондиційованого середовища нейрогенних клітин in vitro та in vivo 

створюють підґрунтя для розробки способів застосування біопрепаратів, 

одержаних з фетальних нейрогенних клітин, у комплексній патогенетичній 

терапії хворих з гліомами. 



37 

 

Наукові розробки дисертаційної роботи впроваджено в роботу відділу 

нейроімунології та лабораторії культивування тканин ДУ «ІНХ НАМН». 

Основні наукові результати дослідження включені у лекційний курс з 

нейрохірургії кафедри нейрохірургії Національного медичного університету 

імені О.О.Богомольця. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Здобувачем особисто запропоновано ідею 

дослідження, сформульовано мету і завдання, проведено патентно-

інформаційний пошук та аналіз наукової літератури щодо імунобіологічних 

властивостей нейрогенних клітин фетального мозку. Дисертантом самостійно 

виконані експериментальні дослідження на тваринах та лабораторні 

імунологічні, молекулярно-генетичні, біохімічні, цитологічні дослідження, 

проведено культивування нейрогенних фетальних клітин. Дисертантом 

особисто проведено первинну обробку результатів досліджень, їх аналіз, 

інтерпретацію та статистичну обробку, сформульовано висновки. Всі розділи 

дисертації написано та оформлено автором особисто. 

Матеріали та положення кандидатської дисертації автора не 

використовувалися в її докторській дисертації. 

Автор висловлює щиру подяку співробітникам лабораторії 

культивування тканин та відділу нейропатоморфології ДУ «ІНХ НАМН» за 

методичну допомогу у виконанні морфологічних досліджень. Автор 

висловлює щиру подяку науковому консультанту  д.мед.н., професору, 

члену-кореспонденту НАМН України Лісяному М.І. за участь у обговоренні 

результатів дослідження, наукових положень та висновків дисертації. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи оприлюднено на XIIІ Всеросійській конференції 

«Нейроиммунология» 24-27 травня 2004 р. (м. С.-Петербург, РФ), 

міжнародному симпозіумі з біології клітини в культурі “Стволовые клетки, 

регенерация, клеточная терапия” 25-27 жовтня 2004 р. (м. С.-Петербург, РФ); 

Всеросійському  симпозіумі «Биология клетки в культуре» 17-19 жовтня 
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2006 р. (м. С.-Петербург, РФ); XVI Всеросійській конференції 

«Нейроиммунология» 23-26 травня 2007 г. (м. С.-Петербург, РФ); ІІ з’їзді 

Товариства клітинної біології сумісно з ювілейною конференцією, 

присвяченою 50-річчю Інституту цитології РАН, 16-19 жовтня  2007 р. (м. С.-

Петербург, РФ);   IV   з’їзді  нейрохірургів  України  27-30  травня  2008 р.  

(м. Дніпропетровськ); науково-практичній конференції за участі 

міжнародних спеціалістів «Трансплантація органів, тканин та клітин» 20-21 

листопада 2008 р.  (м. Київ); Всеросійському симпозіумі з біології клітини в 

культурі «Культивируемые клетки как основа клеточных технологий» 12-14 

жовтня 2009 р. (м. С.-Петербург, РФ); науково-практичній конференції 

нейрохірургів України за участю НДІ нейрохірургії ім. акад. М.Н. Бурденка 

РАМН «Проблеми реконструктивної та відновної нейрохірургії» 7–8 жовтня 

2010 р. (м. Партеніт, АР Крим); X Ювілейній Всеросійській науково-

практичній конференції «Поленовские чтения» 19-22 квітня 2011 р. (м. С.-

Петербург, РФ); ХІІ з’їзді онкологів України 20-22 вересня 2011 р. (м. Судак, 

АР Крим); конференції «Клеточные технологии для регенеративной 

медицины» 17-25 жовтня 2011 р. (м. С.-Петербург, РФ); 3-му з’їзді 

Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом 

16-20 травня 2012 р. (м. Ялта, АР Крим); науковій конференції "Актуальные 

вопросы криобиологии и криомедицины" 18-19 жовтня 2012 р. (м. Харків); 

VI щорічному міжнародному симпозіумі «Актуальные вопросы генных и 

клеточных технологий» 11-12 жовтня 2013 р. (м. Москва, РФ); 

Всеросійському симпозіумі з біології клітини в культурі 23-25 жовтня 2013 р. 

(м. С.-Петербург, РФ); XX Всеросійській конференції «Нейроиммунология. 

Рассеянный склероз» 28-31 травня 2015 р. (м. С.-Петербург, РФ); 

міжнародній конференції “Advances in cell biology and biotechnology” 11-13 

жовтня 2015 р. (м. Львів); 5-му з’їзді Українського товариства клітинної 

біології з міжнародним представництвом 2-6 жовтня 2016 р. (м. Одеса); 7-й 

міжнародній Вайглівській конференції 26-29 вересня 2017 р. (м. Львів); 
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міжнародній науковій конференції «Normal and cancer stem cells: discovery, 

diagnosis and therapy» 5-6 жовтня 2017 р. (м. Київ). 

Апробація відбулася на спільному засіданні Вченої ради Державної 

установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України», 

кафедр нейрохірургії Національного медичного університету імені 

О.О.Богомольця та Національної академії післядипломної освіти 

ім.П.Л.Шупика 24 травня 2017 р., протокол № 13. 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 62 наукові праці, у 

тому числі 36 статей (6 одноосібних), з яких 24  у фахових періодичних 

виданнях (біологічні науки), рекомендованих МОН України, серед них 11 – у 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (1  Web of 

Science, 7  Scopus; 3 – Index Сopernicus), 6  у наукових періодичних 

іноземних виданнях, 6  у фахових виданнях (медичні науки), 1  розділ 

монографії (одноосібний), 1 деклараційний патент України на винахід, 3 

патенти України на корисну модель, 21 тези доповідей на з’їздах, 

симпозіумах, конференціях (18 – вітчизняних з міжнародною участю або за 

кордоном). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів, восьми розділів 

власних досліджень, узагальнення, висновків, 4 додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 472 сторінки; основну частину роботи викладено на 299 

сторінках, ілюстровано 78 рисунками, 55 таблицями. Список посилань 

містить 529 найменувань, з них 106  кирилицею та 423  латиною. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ 

 

1.1. НСК / НПК протягом пренатального розвитку 

 

Нейрогенні клітини фетального мозку – це клітини, які протягом пренатального 

періоду розвитку генерують основні клітинні типи нервової системи. Пренатальний 

розвиток триває впродовж вагітності від запліднення до народження у живородних 

організмів (у т.ч. ссавців) та поділяється на ембріогенез (ранні стадії розвитку) та 

фетальний період. До числа нейрогенних клітин фетального мозку можна віднести 

НСК / НПК, а також лінійно-специфічні прогенітори і прекурсори. 

НСК – самовідновлювані мультипотентні клітини, відмінними ознаками яких є 

здатність до проліферації (симетричного і асиметричного поділу) та генерації кількох 

типів клітин – нейронів, астроцитів та олігодендроцитів як in vitro, так і in vivo [60,61]. 

З часу їх відкриття в 1989 р. у субвентрикулярній зоні (СВЗ) мозку миші та виділення 

у 1992 р. Reynolds і Weiss з тканини стріатуму та СВЗ дорослих ссавців [62] 

накопичено значну кількість даних щодо їх біологічних властивостей. Нині відомо, 

що НСК / НПК забезпечують безперервну продукцію нейронів. На відміну від НСК, 

НПК є проліферуючими клітинами з обмеженим самовідновленням, але з 

властивістю мультипотентності [51,63]. Водночас лінійно-специфічні прогенітори і 

прекурсори можуть диференціюватись в один клітинний тип, тобто є уніпотентними. 

Протягом раннього ембріонального розвитку клітини центральної нервової 

системи походять з нейроектодерми, організованої у вигляді нервової трубки [61]. 

Далі нервова трубка вивертається, формуючи структури включно з переднім мозком 

(prosencephalon), з якого утворюються мозковий міхур (telencephalon) і проміжний 

мозок (diencephalon). Кора головного мозку виникає з дорсальної частини мозкового 

міхура (pallium), в той час як вентральна його частина (subpallium) дає початок 

базальним гангліям (нервовим вузлам). НСК із дорсального і вентрального мозкового 

міхура є визначальними для генерації двох головних класів нейронів кори головного 

мозку – збудливих проекційних, які для передачі сигналу використовують глутамат, 
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та гальмівних інтернейронів, що використовують -аміномасляну кислоту. Збудливі 

проекційні нейрони утворюються з локальних НСК, що знаходяться в дорсальному 

мозковому міхурі, і мігрують радіально до кори, котра розвивається, та гіпокампа 

[64]. Різні субтипи збудливих кортикальних проекційних нейронів генеруються у 

часовій послідовності так, щоб сформувати шари від І до IV. Гальмівні інтернейрони 

утворюються з локальних НСК, що знаходяться у вентральному мозковому міхурі і 

тангенціально мігрують на велику відстань, заселяючи дорсальні кортикальні 

структури. Протягом мозкового кортикогенезу відбувається синхронний розвиток і 

доповнююче позиціонування утворених основних класів нейронів, в результаті якого 

встановлюються функціональні нервові кола (дуги) між збудливими проекційними 

нейронами та відповідними гальмівними інтернейронами [64]. 

Дорсальний мозковий міхур містить однорідний шар нейроепітеліальних клітин. 

Локальні НСК з гермінальної вентрикулярної зони (ВЗ) спочатку зазнають 

самовідновлювальних проліферативних поділів. Приблизно в середньому 

гестаційному періоді у щурів частина НСК переходить у лінійно-рестриктовані НПК і 

накопичується у вигляді другого проліферативного шару над ВЗ – СВЗ. Популяція 

НСК зазнає нейрогенних поділів, формуючи ранній, тимчасовий нейрональний шар 

над СВЗ – препластину. Під час кортикогенезу новоутворені нейрони розщеплюють 

шар препластини і утворюють зовнішню крайову зону, яка знаходиться під 

кортикальною пластиною і субпластиною. Крайова зона містить невелику (1 – 3 %) 

популяцію різних прогеніторів. Надалі новоутворені кортикальні нейрони 

продовжують мігрувати в кортикальну пластину, збільшуючи її і формуючи різні 

шари. В результаті крайова зона формує шар І, тоді як ВЗ/СВЗ редукується до 

одноклітинного шару епендимальних клітин, за винятком бічної стінки кортикальної 

СВЗ, яка продовжує підтримувати «нішу» резидентних гліально-подібних НСК, що 

генерують нейрони у дорослому віці [61]. 

Ідентифіковано три основних типи НПК на основі їх співвідношення з 

апікальною поверхнею дорсального мозкового міхура та клітинно-молекулярних 

особливостей: апікальні, базальні та субапікальні прогенітори [65,66]. Апікальні 

прогенітори – це нейроепітеліальні клітини, що зазнають проліферативних 

симетричних поділів, збільшуючи їх локальний пул. В процесі кортикогенезу ці 
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клітини набувають асиметричного способу поділу, генеруючи апікальні клітини 

радіальної глії та апікальні проміжні прогенітори (нейральні прекурсори), а також, 

зрідка – нейрони. Нейроепітеліальні клітини та клітини радіальної глії здатні до 

проліферативних поділів, тоді як апікальні проміжні прогенітори зазнають одного 

симетричного поділу, генеруючи два ідентичні дочірні нейрони. 

Базальні прогенітори є продуктом клітинного поділу нейроепітеліальних клітин 

та апікальних клітин радіальної глії і включають два клітинні типи: базальні проміжні 

прогенітори і базальну радіальну глію. Перші зазнають симетричних нейрогенних 

поділів, які в результаті вичерпують пул прогеніторів СВЗ. Здатність базальних 

прогеніторів до проліферації, а також відносний об’єм популяцій їх субтипів значуще 

різниться у гризунів і вищих приматів (людини) [65]. Клітини базальної радіальної 

глії переважають у вентральному передньому мозку людини, генеруючи велику 

кількість кортикальних інтернейронів [67]. Субапікальні прогенітори здатні до 

проліферативних поділів і переважно містяться у вентральному мозковому міхурі 

[66]. 

Протягом ембріонального кортикального розвитку хронометраж проліферації 

НСК та нейрогенезу керується зовнішніми і внутрішніми клітинними факторами. 

Cпинномозкова рідина (СМР) через шлуночкову систему нервової трубки доставляє 

численні сигнальні фактори, що впливають на проліферативний потенціал НСК. Так, 

у мишей у період Е8,5-9,5 фактори sonic hedgehog, фактор росту фібробластів 

(fibroblast growth factor, FGF), кісткові морфогенетичні протеїни (bone morphogenetic 

proteins, BMPs) встановлюють градієнт через рострокаудальний, латеромедіальний і 

дорсовентральний мозковий міхур [64]. Ці зовнішні сигнали індукують у НСК 

експресію генів, що кодують транскрипційні фактори Lhx2, FoxG1, Pax6, Emx-1,-2 

залежно від ділянки мозку, який формується. Lhx2 та Emx2 визначаються у всьому 

мозковому міхурі, крім дорсальної серединної лінії, тоді як FoxG1, Pax6, Emx1 - в 

клітинах дорсальної частини міхура [61], відображаючи їх інструктивні ролі як 

внутрішньоклітинних факторів у проліферації НСК та нейрогенезі. Також важливими 

для утворення нейронів є пронейрональні транскрипційні фактори basic helix-loop-

helix  Neurog2 та AscL1. Їх експресія необхідна для підтримання нейрогенного 

потенціалу в НСК та запобігання активації гліогенезу. 
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Популяція НСК зберігається у постнатальному і дорослому мозку ссавців 

упродовж життя. Біологія НСК дорослих загалом дуже подібна до пренатального 

періоду, але вони є довговічними і знаходяться, в основному, у відповідних 

нейрогенних «нішах» у стані спокою. У ссавців цими «нішами» є субгранулярна зона 

(СГЗ) зубчатого ядра гіпокампа і СВЗ бічних шлуночків переднього мозку [61,63]. У 

СГЗ НСК генерують проміжні прогенітори і, згодом, незрілі гранулярні нейрони, які 

інтегруються в мережу гіпокампа. У СВЗ дорослих, НСК (В1 клітини) локалізуються 

в стінках бічних шлуночків, прилеглих до гіпокампа, кори, стріатума та перегородки, і 

дають початок проміжним прогеніторам (transit amplifying progenitors, С-клітини), а 

потім незрілим нейронам (нейробласти, А-клітини), які мігрують по ростральному 

міграційному шляху до нюхової цибулини (НЦ), де вони остаточно диференціюються 

у різні типи інтернейронів [61,63]. Таким чином, НСК з СГЗ та СВЗ забезпечують 

нейрогенез у дорослих індивідуумів (фізіологічне оновлення або поповнення клітин у 

специфічних зонах мозку – НЦ та гранулярному шарі зубчатого ядра гіпокампа). 

Важливим є те, що НСК з нейрогенних «ніш» СГЗ та СВЗ у дорослому мозку 

визначаються ще у середині фетального періоду. Нині з‘явились також дані щодо 

нейрогенезу в інших зонах мозку – новій корі, мозочку, смугастому тілі, чорній 

субстанції, гіпоталамусі, гангліях спинного мозку, засвідчуючи існування 

мультипотентних локальних НПК з повільним клітинним циклом, розсіяних 

всередині паренхіми головного мозку і здатних до диференціювання у всі 

нейроектодермальні типи, слугуючи джерелом оновлення клітин нервової системи як 

у фізіологічних умовах, так і за умов патології [63]. 

Продукція нових клітин у мозку є багатоступінчатим процесом, протягом якого 

новоутворені клітини зазнають впливу численних факторів, що регулюють їх 

проліферацію, дозрівання, визначення долі та виживання. Ендогенний нейрогенез 

посилюється у відповідь на такі ураження ЦНС, як ішемічний інсульт, розсіяний 

склероз, нейродегенеративні захворювання, пухлини мозку, відображаючи 

пластичність та значний відновлювальний потенціал мозку ссавців [60]. 

Імунна система є важливим регулятором нейрогенних «ніш» у дорослому мозку 

завдяки продукції цитокінів і хемокінів, що визначають проліферацію, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vishwakarma%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25685495
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диференціацію, міграцію та виживання НСК у фізіологічних та патологічних 

умовах [68-72]. 

НСК, НПК та їх похідні характеризуються за допомогою клітинних поверхневих 

або внутрішньоклітинних маркерів (табл.1.1) [60,73,74]. 

Таблиця 1.1. 

Основні маркери НСК, НПК та диференційованих клітин нервової системи 

Тип клітин Позитивний маркер 

НСК Нестин, промінін-1 (CD133), musashi 1, SOX2, Oct4, 

Notch2, нейрональна клітинна молекула адгезії 

(NCAM, CD56), віментин 

НПК Нестин, віментин, PSA-NCAM 

Нейрональні прогенітори PSA-NCAM, нейротрофіновий рецептор Р75 

Нейрони MAP-2ab, MAP-5, doublecortin (DCX), -тубулiн ІІІ, 

Neuro D, Neu N 

Астроцитарні прогенітори A2B5, CD44 

Астроцити GFAP 

Олігодендроцитарні 

прогенітори 

PDGF-R-, NG2, Olig-2  

Олігодендроцити галактоцереброзид (Gal C), Olig-1, Olig4 

 

1.2. Експресія нейрогенними клітинами фетального мозку молекул з 

імунними властивостями 

 

Оскільки НСК / НПК, отримані з фетальних тканин, успішно диференціюються 

у всі типи клітин нервової системи, нейрогенні клітини фетального мозку вважаються 

найкращим варіантом для клітинної терапії дегенеративних захворювань ЦНС [4,5]. 

НСК / НПК з фетального мозку продемонстрували більшу ефективність при 

алогенній трансплантації, ніж вилучені у дорослих індивідуумів [4]. Також ці клітини, 

на відміну від ембріональних стовбурових клітин (ЕСК) та індукованих 

плюрипотентних стовбурових клітин (іПСК), є більш безпечними, оскільки не 

формують пухлини при трансплантації у сингенний мозок [75]. 

Основним фактором, здатним суворо обмежити застосування НСК / НПК в 

терапевтичних цілях, є імунні реакції, що можуть бути згенеровані проти 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonnamain%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22514520
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пересаджених клітин після трансплантації пацієнтам. Залежно від сумісності 

донорських клітин з реципієнтом за антигенами головного комплексу гістосумісності 

(major histocompatibility complex – MHC; у людини – також система human leucocyte 

antigens  HLA) розрізняють такі види трансплантації: ауто-, ізо-, ало-, 

ксенотрансплантація. Відповідно клітини трансплантату можуть бути 

аутологічними (пересадка власних клітин), сингенними (пересадка клітин в межах 

однієї лінії лінійних (генетично ідентичних) тварин або однояйцевих близнюків), 

алогенними (пересадка клітин в межах одного виду тварин) та ксеногенними 

(пересадка клітин між особинами різних видів). Згідно з класичними уявленнями, 

імунна відповідь у процесі відторгнення трансплантата включає як клітинний, так і 

гуморальний компоненти [76-79], значущість яких залежить від філогенетичної 

відстані між донором і реципієнтом. 

Основну роль у розвитку імунної відповіді проти алогенного трансплантата, 

несумісного з реципієнтом за антигенами головного комплексу гістосумісності, 

відіграє успішне залучення антиген-презентувальних клітин (АПК) та Т-лімфоцитів 

[80,81]. 

Розпізнавання молекул МНС є одним із основних механізмів відторгнення 

трансплантата [81-85]. Після трансплантації алогенні донорські АПК (особливо 

дендритні клітини  ДК) мігрують у регіональні лімфовузли, в яких вони зустрічають 

і стимулюють до проліферації «наївні» Т-клітини чи алоспецифічні Т-клітини пам’яті 

реципієнта після розпізнавання чужорідних молекул МНС Т-клітинним рецептором 

[81,83,84]. В свою чергу АПК реципієнта здатні захоплювати антигени донора як у 

формі інтактних молекул МНС, так і у формі протеїнових фрагментів, процесувати їх 

і представляти у комплексі з власними антигенами МНС [76,81,83,84]. При з’єднанні 

Т-клітинного рецептора з комплексом МНС-антигенний пептид на АПК у сполученні 

з посилювальним сигналом від CD4, CD8 молекул, додаткові костимуляторні ліганди 

формують комплекси (B7-CTLA4, CD40-CD40L, LFA3-CD2, ICAM1-LFA1, B7-

CD28) і відбувається активація Т-лімфоцитів. Костимуляторні молекули В7.1 (CD80) і 

B7.2 (CD86) сприяють клональній експансії Т-клітин і їх диференціації в ефекторні 

клітини, що можуть атакувати трансплантат при поверненні у циркуляцію [86]. Якщо 

ця послідовність порушується за відсутності костимулювального сигналу, то 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alegre%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27743777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barker%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15717048
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розпізнавання чужорідних молекул МНС може призвести до анергії Т-клітин 

(часткової толерантності) або утворення Т-регуляторних клітин, що модифікують 

імунну відповідь реципієнта, знижуючи або гальмуючи її [76]. Процес 

алоспецифічного розпізнавання молекул МНС може бути заблокований 

імуносупресивними чинниками. У зв’язку з цим центральне місце займає питання про 

експресію НСК / НПК молекул з імунорегуляторними властивостями. 

 

1.2.1. Експресія антигенів системи гістосумісності НСК / НПК 

 

Система MHC здійснює такі важливі фізіологічні функції, як взаємодія всіх 

імунокомпетентних клітин організму, розпізнавання своїх і чужорідних, у тому числі 

змінених власних, клітин, запуск і реалізація імунної відповіді і загалом забезпечує 

виживання людини як виду в умовах екзогенної і ендогенної агресії [87]. 

Антигени МНС І і ІІ класу забезпечують презентацію і розпізнавання антигенів 

[88]. Відомо два основних шляхи презентації антигена  ендогенний (за участю 

молекул І класу МНС, спрямований на представлення CD8+ Т-лімфоцитам) та 

екзогенний (за участю молекул МНС ІІ класу та АПК, комплекс пептид-молекули 

МНС ІІ класу на поверхні АПК залучається у розпізнавання CD4+ Т-лімфоцитами). 

Основними АПК є В-лімфоцити, макрофаги і ДК. Здатність АПК презентувати 

антигени практично відсутня в період з 3-ї по 7-му доби після народження, а згодом в 

процесі онтогенезу починає збільшуватись [89]. Основними функціями АПК є 

процесинг, презентація антигена, забезпечення костимуляторного сигналу. 

Антигени HLA I класу кодуються генами локусів А, В, С (класичні молекули з 

виразним поліморфізмом) і G, E, F, а також MIC-А,-В (MHC class I chain-related genes) 

 некласичні. Молекула антигенів МНС І класу являє собою інтегральний 

мембранний глікопротеїн (гетеродимер з молекулярною масою 45 кДа) і складається 

із важкого -ланцюга і легкого ланцюга 2-мікроглобуліну (2-m). До складу -

ланцюга входять 1-, 2- і 3-домени. Перші два можуть безпосередньо зв’язуватися 

з пептидами клітин, тоді як 3-домен містить неполіморфний регіон – ліганд для 

цитотоксичних Т-клітин, який взаємодіє з рецептором CD8+ Т-лімфоцитів і 

гомологічний контактній ділянці імуноглобулінів [88]. 
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Для оптимального лізису клітин цитотоксичними лімфоцитами (ЦТЛ) 

необхідним є високий вміст антигенів класу І МНС, тоді як для ефективного лізису 

природними кілерами (ПК) достатньо і низького їх рівня [90]. Крім того, ПК 

розпізнають і вбивають клітини, що втратили експресію протеїнів МНС І, за 

допомогою рецепторів NKp30, NKp44, NKp46, CD16 [91,92]. 

У класі ІІ МНС основними локусами є DR, DQ, DP, а також DM, LMP, TAP. Три 

останніх локуси виконують такі важливі функції, як процесинг і експресія антигенів 

HLA на поверхні клітин. Молекула антигенів МНС ІІ класу містить - і -ланцюги з 

молекулярною масою 34 і 28 кДа відповідно. Обидва ланцюги синтезуються в 

ендоплазматичному ретикулумі, звідки транспортуються в ендоцитарний 

компартмент, де з’єднуються з пептидами; за відсутності зв’язку пептиди деградують 

в лізосомах. - і -Ланцюги являють собою інтегральні трансмембранні білки і мають 

відповідні домени: 1, 1, 2, 2; останній включається у зв’язування з CD4+-

лімфоцитами. Антигени МНС ІІ класу відзначаються дуже високим поліморфізмом, 

який сягає найвищого рівня в локусах DRB1, DQB1, DQA1. Таким чином. мембранні 

антигени HLA I класу реалізують взаємодію АПК з CD8+ Т-лімфоцитами, а антигени 

HLA IІ класу – з СD4+ Т-лімфоцитами. Антигени класу І також здійснюють 

взаємодію всіх інших ядерних клітин організму, аж до взаємодії нейрон-синапс. 

Отже, за допомогою системи HLA забезпечується цілісне функціонування не тільки 

імунної системи людини, а і організму загалом [87]. 

Роль системи HLA у розвитку імунної відповіді полягає в забезпеченні 

презентації імунодомінантних пептидів, які є продуктом внутрішньоклітинного 

протеолізу чужорідних антигенів, проти яких буде індукована, а потім розвинеться 

імунна відповідь [87,88]. Молекули HLA побудовані таким чином, що на 

зовнішньому краї містять боріздку, в якій утримується презентований для 

розпізнавання пептид. АПК представляє пептид разом із своєю власною молекулою 

HLA, що ідентична молекулі HLA на клітині, яка отримує інформацію. 

Для формування набутої Т-клітинної імунної відповіді необхідно, щоб антиген, 

захоплений АПК (макрофагами, ДК і В-лімфоцитами), був розщеплений на пептидні 

фрагменти у пізніх ендосомах, тобто необхідний його внутрішній процесинг. 

Утворені антигенні пептиди мають зв’язатися з синтезованими de novo молекулами 
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МНС ІІ класу і презентуватися специфічним CD4+ Т-лімфоцитам на поверхні АПК. 

Цей класичний шлях презентації залежить від молекулярних шаперонів 

інваріабельного ланцюга і HLA-DM, які сприяють правильному 

внутрішньоклітинному транспорту молекул MHC-II і їх зв‘язуванню з антигенним 

пептидом [93]. 

Молекули МНС набувають стабільної форми і відповідну тримірну 

конфігурацію тільки після того, як у зв’язувальний сайт їх боріздки вбудовується 

пептид. Комплекс МНС+пептид є дуже стабільним, залишається на поверхні клітини 

протягом кількох тижнів, що дозволяє багатьом Т-клітинам сканувати представлений 

власною молекулою МНС пептид. У зв’язок з кожним пептидом залучаються 

конкретні ділянки антигенів – алельні варіанти молекул МНС, що лежить в основі 

генетичного контролю імунної відповіді [87,93]. 

Для кожної молекули HLA існує велике число різних алелей [87,94]. При 

проведенні алогенної трансплантації складність HLA-системи спрощують, 

враховуючи тільки ті HLA-типи, які є найважливішими для клінічного результату 

трансплантації (гени HLA-А, HLA-В, HLA-C, HLA- DR1, HLA-DQ1) [87]. 

Відомості щодо експресії антигенів системи гістосумісності НСК / НПК у 

порівняльному аспекті. Антигени І класу МНС в нормі експресуються практично 

всіма ядерними клітинами (за винятком ранніх стадій ембріонального розвитку). Їх 

кількість коливається залежно від виду тканини і сягає максимуму на мембрані 

лімфоцитів усіх лімфоїдних тканин (лімфовузлів, селезінки), а також у периферичній 

крові [88]. 

Антигени локусів G та Е не беруть участі у класичному розпізнаванні, 

експресуються трофобластами, на поверхні яких відсутні інші молекули МНС [95]. Ці 

антигени забезпечують толерантність плода до імунної системи матері. HLA-G-

транскрипти наявні у великих кількостях у тканині плаценти першого триместру 

вагітності [96]. HLA-G,-Е пригнічують лізис клітинами CD16+ (ПК) і є компонентом 

захисту від розпізнавання материнськими ЦТЛ та ПК [97], HLA-G приєднується до 

інгібіторних рецепторів KIR2DL4 на ПК та ILT2, ILT4 на ПК і Т-клітинах, а також до 

CD8 на Т-клітинах, а розчинна форма HLA-G здатна викликати апоптоз Т-лімфоцитів 

та інгібувати цитотоксичність кілерних клітин [88,95,98]. 
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Антигени МНС ІІ класу значно рідше експресуються різними клітинами. 

Частота їх експресії найбільш виражена на фагоцитах кісткового мозку, клітинах 

Лангерганса, різних ДК; рівень експресії на тимоцитах, Т-лімфоцитах периферичної 

крові, епітеліальних клітинах значно нижчий. Молекули антигенів МНС ІІ класу, на 

відміну від молекул І класу, як правило, не експресуються більшістю епітеліальних 

клітин і з’являються тільки при певних патологічних станах, включаючи запалення, 

аутоімунну патологію і злоякісну трансформацію [88]. 

Зигота (запліднена яйцеклітина) захищена прозорою оболонкою (zona pellucida), 

яка, як і гамети, не має молекул МНС. Не виявлені вони і на наступних стадіях поділу 

заплідненої яйцеклітини (морула, бластоциста) аж до імплантації останньої на 5-6-ту 

добу після запліднення у гормонально підготовлену матку [95]. Від стадії бластоцисти 

до стадії ектоплацентарного конусу не спостерігається класичного набору антигенів 

МНС І класу на зовнішніх клітинах ембріона, або вони наявні у дуже малій кількості. 

На цій стадії ембріон резистентний до дії CD16+ ПК [95]; комплекс гормональних 

факторів сприяє розвитку імуносупресії, підтримуючи толерантність матері до 

трофобласта, що формується. 

Дані літератури щодо експресії антигенів МНС НСК / НПК контроверсійні і 

різняться залежно від джерела отримання клітин, умов їх виділення і культивування 

та застосованих методів ідентифікації. Так, за допомогою імуногістохімічних 

досліджень встановлено, що у ссавців протеїни MHC I експресуються вже на ранніх 

етапах нейрональної диференціації в мозку (E9.5-10.5) [99]. 

Аналіз поверхневого антигенного фенотипу ЕСК людини (лінія Н7) показав 

наявність HLA-А,В,С [100]. Протягом диференціювання у нейрони і міоцити 

експресія цих молекул знижувалася; проте після впливу IFN- значуще зростала, і 

була більш вираженою у диференційованих клітинах, ніж у стовбурових. За іншими 

даними, експресія МНС І класу на поверхні ЕСК людини була дуже низькою, але 

зростала при диференціації in vitro та in vivo, а також за дії IFN- [91]. HLA-G та МНС 

ІІ класу були відсутні на поверхні недиференційованих і диференційованих клітин. 

Фенотиповий аналіз НСК людини, отриманих з 8-12-тижневих плодів, засвідчив 

значну їх гетерогенність: кількість HLA-А,В,С+-клітин становила 6,4 - 13,9 %, HLA-
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DR+-клітин – 3,0 - 9,8 %; значущих змін упродовж двотижневого культивування не 

зафіксовано [101,102]. 

За даними Modo M et al. (2003), диференціювання НСК супроводжувалось 

зниженням експресії антигенів МНС І/II класу [103]. НСК іморталізованої клітинної 

лінії з гіпокампа миші експресували ці молекули при культивуванні у 

проліферативних умовах (330 С), тоді як клітини з морфологічними ознаками 

диференціювання при культивуванні у непроліферативних умовах (37-390 С) 

характеризувалися дуже низьким вмістом МНС І/II або їх відсутністю, тобто в 

процесі диференціювання НСК експресія антигенів МНС І/II класу знижувалась. 

Водночас недиференційовані НСК у непроліферативних умовах культивування 

зберігали рівень молекул МНС І і ІІ класу. Натомість Odeberg J. et al. (2005), при 

культивуванні in vitro НПК людини у міру росту нейросфер виявили зростання 

експресії HLA І/ІІ [104]. 

Після впливу прозапальних цитокінів нейросфери і їх диференційовані 

прогенітори експресували антигени МНС, найвищий рівень експресії був 

характерним для астроцитів [105]. У культурах фетального мозку людини 

спостерігалась експресія МНС класу ІІ (HLA-DR) в цитоплазмі і на клітинній 

поверхні GFAP+ астроцитів, яка зростала у міру тривалості культури і клітинних 

пасажів [106]. Фетальні астроцити людини були здатні представляти суперантигени 

(Sag, SEB, TSST1) алогенним CD4+ Т-клітинам [106]. 

Водночас Hori J. et al. (2003) не виявили експресії МНС І та ІІ класу НПК мишей 

ні in vitro (за допомогою імуноцитофлуориметрії), ні in vivo (за допомогою 

імуногістохімічного дослідження після пересадки нейросфер під капсулу нирки 

алогенних мишей) [107]. Ці антигени були відсутні також при диференціюванні у 

середовищі з додаванням 10 %-ї сироватки і з’являлися лише за умов впливу IFN-. 

Попри це культивовані НСК з кори головного мозку (Е13) мишей експресували МНС 

І та ІІ класу на низькому рівні і значно підвищували їх експресію після впливу IFN- 

[108]. 

Al Nimer F. et al. (2004) у НСК людини in vitro виявили наявність тільки МНС ІІ 

класу [109]. У НСК людини 12-го тижня гестації рівень експресії МНС І класу був 

низьким, а молекули ІІ класу – відсутні [82]. За умов впливу IFN- експресія МНС І 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Modo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12527394
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Odeberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15748938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hori%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12832694
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класу збільшувалась, тоді як TNF- значуще підвищував експресію молекул МНС І 

класу і менше – ІІ класу [82]. 

У роботі Cheeran M.C. et al. (2008) показано, що в культурі НСК мишей (Е14,5) 

(18,5 ± 3,7) % клітин експресували відносно невисокі рівні МНС І класу [110]. IFN- 

підвищував експресію НСК МНС І (зростала частка позитивних клітин до 88 – 95 % 

та рівень експресії), але пригнічував їх проліферацію in vitro. TNF- підвищував 

частку МНС І+ НСК з 18 до 38 %. Вказані ефекти не спостерігались при дії IL-1, IL-

10. 

Цитокіни різного видового походження (людини, мавпи або щура) по-різному 

впливали на НСК / НПК людини різних ліній, отриманих зі стріатума або гіпокампа 

[111]. IFN- людини і мавпи посилював експресію MHC в НСК / НПК обох ліній, тоді 

як IFN- щура впливав лише на клітини з гіпокампа. Крім того, IFN- збільшував 

втричі диференціацію в нейрональному напрямку культивованих НСК / НПК з 

стріатума та вдвічі – кількість олігодендроцитів у культурах клітин з гіпокампа. TNF-

, але не IL-6, підвищував експресію MHC в обох клітинних лініях, посилюючи 

гліогенез, тоді як IL-6 стимулював нейрогенез [111]. 

НСК з фетального переднього мозку щурів експресували молекули MHC I та II 

класу на низькому рівні; натомість клітини, що диференціювались з НСК (нейрони, 

астроцити, олігодендроцити) втрачали антигени MHC, але після впливу IFN- 

відбувалась індукція та підвищення вмісту молекул MHC як у НСК, так і в 

диференційованих з них клітинах [112]. 

За даними Preynat-Seauve O. et al. (2009) НПК, отримані з ЕСК людини чи 

фетального походження, містили невелику кількість молекул МНС І, протеїни МНС 

ІІ класу не виявлялись [113]. Експресія антигенів МНС І класу зростала при 

стимуляції IFN- у диференційованих з НПК нейронах та імуноцитохімічно 

виявлялась у нейритах. 

Аналіз за допомогою проточної цитометрії НПК людини, отриманих з кори 

вентрального середнього мозку плодів 7-11-го тижня гестації показав, що MHC I не 

виявлялися на поверхні свіжоізольованих фетальних НПК, але починали 

детектуватись при культивуванні у більшості проліферуючих НПК через 7 діб [114]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheeran%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18937121
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Протягом диференціювання експресія MHC I зберігалася на ненейрональних 

клітинах. Молекули MHC II були наявні на низькому рівні, але після впливу 

прозапальних цитокінів їх експресія підвищувалась. 

За даними Weinger J.G. et al. (2012), НПК мишей не експресували конститутивно 

антигени МНС І і ІІ, але IFN-γ спричиняв значну експресію МНС І (99,5 % клітин), а 

також МНС ІІ (21,4 % клітин) [115]. НПК, отримані від 1-6-добових новонароджених 

мишей, не експресували, або експресували у незначних кількостях молекули МНС І, а 

також Тар 1/2 [116]. 

У дослідженні Liu J. et al. (2013) НПК людини, отримані з фетального мозку, та 

НПК, генеровані з ЕСК, містили не менше 80 % HLA І+-клітин і не більше 10 % HLA 

ІІ+ клітин [43]. Додавання в культуру IFN-γ та / або TNF-α значуще не впливало на 

експресію цих антигенів. 

За даними Vagaska B. et al. (2016), НСК людини містили антигени обох класів 

МНС; половина з них коекспресували МНС ІІ, маркери НСК SOX2 і нестин та були 

негативні на CD11b (маркер мікроглії) [117]. Експресія МНС ІІ змінювалася при 

диференціюванні клітин у різні типи: GFAP-позитивні астроцити були негативними 

на МНС ІІ; натомість, у МАР2-позитивних нейронах підвищувалась експресія МНС ІІ 

та СІІТА. За умов впливу IFN- вміст молекул МНС ІІ зростав на НСК та астроцитах, 

на відміну від мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) з пуповини та жирової 

тканини [117], підтверджуючи гіпоімуногенність МСК і, натомість, значну 

імуногенність НСК людини. 

З нашої точки зору, важливими у порівняльному аспекті є дані щодо експресії 

антигенів МНС у процесі розвитку ЦНС та на клітинах зрілого мозку, оскільки вони 

відображають зміни експресії антигенів МНС при диференціації НСК у різні клітинні 

типи ЦНС. 

Chacon M.A. та Boulanger L.M. (2013) показали, що протеїни MHC I широко 

представлені в ЦНС мишей у середній гестаційний період (E9.5-10.5) [99]. Підвищена 

експресія MHC I була виявлена в кількох ділянках пренатального мозку 

безпосередньо в НПК, що доведено коекспресією MHC I та нейронспецифічного β-

тубуліну ІІІ або Pax6 (маркера НПК) в дорсальному нейроепітелії та коекспресією з 

нестином (маркером НСК / НПК) в нюховій плакоді. MHC I також візуалізовано у 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weinger%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22969049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vagaska%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27080443
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chacon%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23147111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boulanger%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23147111
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невеликій популяції постмітотичних нейронів (доведено коекспресією з 

нейрональним протеїном 2, асоційованим з мікротрубочками - MAP2). Наявність 

молекул MHC I в НПК та нейронах у середньому гестаційному періоді, раніше від 

дозрівання адаптивної імунної системи, узгоджується з виконанням молекулами 

MHC I неімунних функцій під час розвитку пренатального мозку, порушення яких 

може вносити вклад у патогенез вад розвитку нервової системи [99]. 

За допомогою імуногістохімічних та імунофлуоресцентних методів дослідження 

експресії антигенів МНС протягом розвитку ЦНС людини встановлено, що впродовж 

20-33 тиж гестації експресія MHC I класу у корі головного мозку в основному була 

відсутня, за винятком декількох нейронів; натомість у цей проміжок вона швидко 

зростала у кохлеарних ядрах та клітинах Пуркіньє кори мозочка та повільно зростала 

у чорній субстанції [118,119]. Також експресія MHC I візуалізувалась у деяких ядрах і 

нервових волокнах стовбура мозку. Ці ранні нейральні клітини з експресією MHC I 

пізніше диференціювалися у клітини нейрональної морфології. Протягом 30-33 тиж 

гестації молекули MHC I виявлялися в нейронах не лише у клітинних тілах і 

нейритах, але також у нервових волокнах і навколишній стромі. У дорослому мозку 

не виявлено експресії MHC I, за винятком ендотелію мозкових судин [118,119]. 

Молекули МНС, необхідні для презентації антигену, практично не 

ідентифікуються на клітинах нервової тканини дорослого індивідууму [120]. 

Вважають, що імунний контроль у тканині ЦНС є унікальним, оскільки тільки 

активовані Т-клітини здатні патрулювати тканини мозку, а презентація антигену 

здійснюється тільки індукованими, але не професійними АПК. У здоровій тканині 

ЦНС іммігрантні Т-клітини не знаходять МНС+-клітин, здатних представляти 

антигени для розпізнавання. Завдяки своєму активованому стану (попередня умова 

для проходження через гематоенцефалічний бар’єр (ГЕБ)) іммігрантні Т-клітини 

вивільняють великі кількості прозапальних цитокінів (IFN-, TNF-), які індукують de 

novo МНС-детермінанти на клітинах ЦНС [120]. 

Встановлено, що на нервових клітинах всіх ліній можуть бути індуковані МНС-

молекули після дії IFN-, зокрема, in vitro. Проте індуцибельність МНС І класу на 

нейронах обмежена для клітин, що не мають електричної активності. При вірусних, 

аутоімунних і нейродегенеративних процесах у мозку на резидентних клітинах, 
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включно з нейронами, індукується експресія МНС І класу, що супроводжується 

інфільтрацією запальних клітин в уражену тканину мозку [121]. 

Не всі клітини ЦНС мають однакову здатність до презентації антигенів Т-

клітинам. Мікрогліальні клітини є нейрогліальним компонентом ЦНС, відіграючи 

важливу роль як резидентні імунокомпетентні клітини-фагоцити в ЦНС при 

інфекціях, запаленні, травмі, ішемії, нейродегенерації [122], і вважаються найбільш 

кваліфікованими нейральними АПК. У стані спокою мікроглія має дефіцит МНС-

детермінант, але при дії IFN- індукується експресія МНС-антигенів обох класів і 

мікроглія набуває здатності до презентації антигенів специфічним Т-клітинам, а 

також до експресії костимуляторних молекул (В7-1,-2). Тобто після цитокінової 

індукції мікрогліальні клітини отримуюють імунологічний потенціал, подібний до 

професійних АПК на периферії [120]. Індукція на мікроглії МНС ІІ класу є чутливим 

індикатором патологічних процесів в ЦНС. Вважають, що мікроглія походить з 

CD45+ -кісткомозкових прекурсорів, які колонізують фетальний мозок і відіграють 

ключову роль при запаленні у ЦНС [123]. Однак нещодавні дослідження [117] 

вказують на те, що головний і спинний мозок ембріона людини (стадія Карнегі 23) 

містить субпопуляцію клітин, яка одночасно експресує МНС ІІ, CD11b (маркер 

мікроглії) та SOX2 (маркер НСК), що суперечить загальноприйнятій точці зору про 

походження мікрогліальних клітин. 

Вважається, що паренхімна мікроглія є прогеніторами незрілих ДК та 

макрофагів і експресує на поверхні протеїни МНС ІІ класу. На відміну від інших 

органів, де резидентні ДК і/або попередники макрофагів наявні у вигляді остаточно 

диференційованих популяцій, більшість мікрогліальних клітин у мозку залишається у 

недиференційованому вигляді, і може диференціюватись у відповідь на 

гранулоцитарний-макрофагальний та макрофагальний колонієстимулювальні 

фактори (GM-CSF, M-CSF). За допомогою імуногістохімічного дослідження ураженої 

тканини мозку хворих з розсіяним склерозом показано, що активована мікроглія 

експресувала високі рівні МНС-специфічних транскрипційних факторів RFХ, CIITA, 

а також високі рівні МНС І і ІІ класів, тоді як в астроцитах і олігодендроцитах ці 

фактори були на низькому рівні або відсутні [124]. Клітини іморталізованої 

мікрогліальної лінії НМ06 були позитивні на HLA-A,B,C і HLA-DR, а також В7-2 
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[122,125]. Зростала експресія HLA-DR на мікрогліальних клітинах при 

нейродегенеративних процесах, зокрема хворобі Паркінсона [126]. 

Астроцити вважаються менш компетентними АПК, ніж мікроглія. Вони здатні 

експресувати МНС ІІ класу у відповідь на дію IFN-, а також процесувати і 

презентувати антигени мієліну Т-клітинам [127]. При стимуляції IFN- як первинні, 

так й іморталізовані астроцити миші збільшували експресію СІІТА, інваріантного 

ланцюга Іі (р31 і р41), Н-2Ма, Н-2Мb [127]. Проте у зв’язку з недостатністю на них 

костимуляторних молекул, МНС-індуковані астроцити презентують антигени тільки 

Т-клітинам пам’яті, але не здатні запускати повну активаційну програму у «наївних» 

Т-клітинах [120]. Інтактні астроцити були МНС ІІ-негативними [117]. 

Культивовані клітини ГЕБ і олігодендроцити ще менш ефективні у презентації 

антигену, ніж астроцити. Та в умовах гострого запального або демієлінізуючого 

процесу в ЦНС виявлялись МНС ІІ+-ендотеліальні клітини у судинах головного 

мозку, підтверджуючи потенціал до процесингу антигену; при цьому МНС ІІ-

позитивними були також периваскулярні клітини, паренхімна мікроглія, 

мононуклеари [128]. Такі ендотеліальні клітини можуть відігравати роль на 

ініціальних стадіях Т-клітинної відповіді при ураженнях ЦНС, зокрема розсіяному 

склерозі. In vitro ендотеліальні клітини зрілого мозку людини експресували HLA-DR, 

B7.1 і B7.2 лише після індукції IFN- і не могли підтримувати Т-клітинну 

проліферацію і продукцію цитокінів. Це свідчить про здатність ендотеліальних клітин 

в умовах прозапального оточення підтримувати імунну відповідь [129]. 

Ієрархія гліального потенціалу презентації антигенів спостерігається також in 

vivo. Інтратекальний вплив IFN- призводить до швидкої і сильної експресії МНС ІІ 

на периваскулярних і мікрогліальних клітинах, і сповільненої та більш слабкої 

індукції МНС ІІ на астроцитах. Найбільш рання і сильна експресія МНС ІІ протягом 

запального процесу у головному мозку відбувається на клітинах мікроглії [120]. 

У культурі нейрони, виділені з гіпокампа мишей С57ВL/6, не експресували МНС 

І на плазматичній мембрані, проте при індукції IFN- (протягом 72 год), коли 

нейрональна активність була заблокована тетродотоксином, імуногістохімічно 

експресія МНС І виявлялася як на тілах нейронів, так і на нейритах (аксонах і 

дендритах) [121]. Після впливу IFN І типу експресія МНС І була вдвічі вищою у 
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диференційованих нейронах, порівняно з недиференційованими клітинами у 

культурі нейробластомної лінії ВЕ(2)-С [130]. За іншими даними, суттєвої експресії 

HLA-A,B,C і 2-m не спостерігалось на жодній стадії розвитку нормальних нейронів, 

включно з ольфакторним епітелієм, нервовою тканиною ембріона і нормальним 

зрілим мозком [131]. Експресія HLA і 2-m визначалась у редукованих кількостях у 

клітинах нейробластомної лінії, зростаючи при дії IFN- [131]. Інфікування клітин 

нейробластоми Т-лімфотропним вірусом людини HTLV-I індукувало експресію 

антигенів HLA ІІ [132]. Також HLA-DR зареєстровано на нейронах у 2 випадках із 12 

при хворобі Піка (прогресивна форма деменції), що супроводжувалося сильною 

активацією мікроглії; при цьому не спостерігалось експресії HLA І класу на нейронах 

і глії [133]. 

Електрично активні нейрони модулюють імунну реактивність ЦНС через 

зниження експресії молекул МНС [120]. Таким чином, вони запобігають 

прозапальному стимулу активованих імунних клітин, що інфільтрують ЦНС 

внаслідок периферичної стимуляції. Інтактні нейрони пригнічують індукцію МНС ІІ 

на астроцитах та інших клітинах ЦНС [117,120]. Блокада нейрональної активності 

тетродотоксином відновлювала індуцибельність молекул МНС ІІ на астроцитах, а 

також збільшувала їх вміст на мікроглії. Отже, функційно активні нейрони не тільки 

контролюють експресію МНС на навколишніх астроцитах і мікрогліальних клітинах, 

але і свою власну МНС-індуцибельність. У цей пригнічувальний механізм 

залучається глутамат, що вивільняється синапсами [120]. Крім того, експресія МНС І 

регулюється нейрональною активністю і залучається в гомеостатичну регуляцію 

функції та морфологічної структури синапсів протягом індивідуального розвитку і у 

відповідь на блокаду нейрональної активності [134]. Нещодавні дослідження 

підтвердили роль МНС І у розвитку ЦНС, регуляції росту нейритів і синаптичної 

пластичності пре- і постнатального мозку, що розвивається [99,118,119,135-137]. 

IFN--1b не впливав на експресію HLA-DR астроцитами і мікроглією; знижував 

IFN--посилену експресію HLA-DR на зрілих астроцитах лише у високих 

концентраціях і не впливав на фетальні астроцити, зрілу мікроглію і олігодендроцити 

[138]. 
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Sun C. et al. (2010) встановили зростання експресії MHC І в мозку щурів 

Sprague-Dawley із модельованою ішемією та наступним введенням фактора росту 

нервів (NGF) або суспензії алогенних фетальних НСК (Е16) кори головного мозку 

[139]. Імуногістохімічними дослідженнями було показано, що високий вміст HLA-G 

протеїна виявлявся при розсіяному склерозі у гострих бляшках, хронічних активних 

бляшках, а також в нормальній білій речовині, локалізуючись у мікрогліальних 

клітинах, макрофагах і частині ендотеліальних клітин, і дуже рідко виявлявся у 

контрольних непатологічних зразках. Експресія HLA-G також знайдена при 

менінгітах і хворобі Альцгеймера, і корелювала з підвищенням експресії МНС ІІ на 

мікрогліальних клітинах. Крім того, у СМР хворих з розсіяним склерозом 

визначались високі рівні розчинного HLA-G. Вважають, що залучення HLA-G як 

інгібіторного механізму спрямоване на зменшення руйнівного ефекту Т-клітинної 

інфільтрації при нейрозапаленні [128]. 

Отже, експресія антигенів МНС клітинами мозку зростає при дії прозапальних 

чинників при патологічних процесах у мозку. 

Таким чином, дані літератури щодо експресії антигенів МНС НСК / НПК є 

фрагментарними і досить суперечливими. Проте важливими, з нашої точки зору, є 

принципові відмінності імуногенних властивостей НСК / НПК фетального мозку та 

інших типів СК (зокрема, МСК з пуповини та жирової тканини) [117,140]. З високою 

імуногенністю НСК / НПК асоціюють експресію саме МНС ІІ класу [117]. 

 

1.2.2. Експресія НСК / НПК поверхневих антигенів та 

костимуляторних молекул 

 

Для реалізації повноцінної імунної відповіді необхідною умовою, крім 

розпізнавання антигенів МНС, є взаємодія костимуляторних молекул. ЕСК людини та 

їх диференційовані похідні не мали CD80 та CD86, їх експресія не індукувалася після 

впливу IFN- [80]. Також були відсутні або наявні у дуже малих кількостях ліганди 

для ПК (NKp30, NKp44, NKp46, CD16) [17]. 

За даними Odeberg J. et al. (2005), при культивуванні in vitro НПК людини з 

ростом нейросфер підвищувалась експресія HLA І і ІІ класу, але не костимуляторних 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20727165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Odeberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15748938
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протеїнів CD40, CD80, CD86, тому НПК не викликали реакцій співкультивованих 

периферичних лімфоцитів [104]. Однак, експресію CD80 і CD86 виявили на клітинах 

НСК із СВЗ дорослих тварин, вона підвищувалась після впливу IFN-або TNF-; 

водночас експресія молекул CD3, CD4, CD8, CD45 була відсутня [141]. Молекули 

CD9, CD15, CD81, CD95 експресувались НПК людини після впливу FGF та 

епідермального ростового фактора (EGF), тоді як НПК миші експресували CD9, 

CD15, CD81, але не CD95 [142].  

НПК щура при культивуванні експресували CD172а (10 %), CD133 (15 %), CD3 

(40 %), CD71 (40 %) [109,143]; але не мали костимуляторних молекул CD80, CD86 і 

виявляли слабку експресію CD26, CD161. НПК мишей експресували високі рівні 

CD24 (маркер плюрипотентних ЕСК), CD133 (маркер нейроепітеліальних СК) та 

CD15, на відміну від мультипотентних фетальних СК, що мали значно нижчі рівні 

CD133 та CD15 і не експресували CD24 [144]. 

НСК, виділені з фетального мозку людини 14-го тижня гестації, експресували 

костимуляторні молекули CD70 і не експресували CD80, CD86 [145]. Laguna Goya R. 

et al. (2011) також не виявили експресію CD80, CD86 НПК людини з кори 

вентрального середнього мозку плодів 7-11-го тижня гестації [114]. 

У дослідженні Liu J. et al. (2013) [43], НПК людини з фетального мозку, та НПК, 

генеровані з ЕСК, мали схожі властивості щодо експресії поверхневих молекул: CD24 

(~ 5 % клітин), CD31 (маркер ендодермальних клітин, 0  3 %), CD29 (протеїн, що 

регулює проліферацію, виживання, міграцію і диференціацію нейральних клітин, 80  

90 %) та CD44 (80 90 % клітин). Водночас костимуляторні молекули CD80, CD86 

виявлено менш ніж у 5 % клітин, CD40 – у 3 8 % клітин; тоді як експресія CD54 

(молекула, що зв’язується з функціонально-асоційованим антигеном лімфоцитів 1) 

визначалася у менш ніж 25 %, а CD58 (відповідає за приєднання до CD2 на Т-

лімфоцитах та силу зв’язування) – у понад 80 % клітин. Частка HLA-I+CD40+ 

CD80+CD86+-клітин серед фетальних НПК становила 3  5 %, тоді як серед 

генерованих з ЕСК їх не виявлено [43]. 

За даними Preynat-Seauve O. et al. (2009) НПК, отримані з ЕСК людини чи 

фетального походження, не мали костимуляторних молекул CD40, CD80, CD86, 

B7H1 [113], але містили ліганди ULBP1, ULBP2, ULBP3, MICA/B, що активують 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laguna%20Goya%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20955796
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рецептори NKG2D ПК і можуть залучатись до лізису НПК цими клітинами. У 

роботі Phillips L.K. et al. (2013) також показано експресію лігандів для рецепторів ПК 

NKG2D (Rae1) та NKp46 у НПК, отриманих від 1-6-добових новонароджених мишей, 

[116]. 

За даними Weinger J.G. et al. (2012), НПК мишей конститутивно експресували 

CD80/CD86 і не змінювали рівень експресії після впливу IFN- [115]. 

In vitro в культурах фетального мозку людини [146] нейрони експресували CD4 

протягом перших 2 тиж, а астроцити ставали CD4+ через 4-6 тиж, крім того астроцити 

експресували також CD21 і CD24, а нейрони – CD24. 

Щодо молекул адгезії, то ІСАМ-1 не виявили на клітинах НСК із СВЗ дорослих 

тварин [141]. Проте в НСК людини виявлено нейрональну молекулу адгезії NCAM 

(CD56+, 5 12 % клітин), білок міжклітинної адгезії N-CAD (4 8 % клітин, наявний з 

початку закладки нервової трубки), та білок адгезії OB-CAD (4 10 % клітин), що 

характерний для мезенхімальних клітин [101]. НПК людини з фетального мозку, та 

НПК, генеровані з ЕСК, експресували NCAM (CD56+, 80 100 %) та PSA-NCAM (~ 

40 % клітин) [43]. НСК людини і мишей на своїй поверхні мають також рецептори до 

ендотелію, зокрема, CD49d  адгезивну молекулу, відповідальну за зв’язування з 4-

інтегрином, експресованим на поверхні ендотелію судин [147]. Крім того, НСК миші 

(С17.2) експресували CD44 – поверхневий глікопротеїн, головним лігандом якого є 

гіалуронова кислота  основний компонент екстрацелюлярного матриксу у 

головному мозку [147]. НСК мишей і людини мають також такі молекули адгезії як 

інтегрини (4, 1) і селектини [3]. 

Таким чином, НСК та НПК можуть експресувати досить широкий спектр 

імуноактивних молекул, що може визначати їх імуномодулювальну дію на клітини 

імунної системи при контактній взаємодії. 

 

1.2.3. Продукція НСК / НПК біологічно активних молекул 

 

Дослідження НСК ссавців протягом останніх років підкреслили роль 

цитокінового сигналювання у проліферації і диференціації цих мультипотентних 

клітин [38,45,68,69,72,148]. Важливими регуляторами проліферації НСК дорослого 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phillips%20LK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23733329
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weinger%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22969049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Allport%20JR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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мозку вважають TNF-, лейкеміє-інгібіторний фактор (LIF), циліарний 

нейротрофічний фактор (CNTF), cтромальний клітинний фактор (SDF-1), 

інсуліноподібний ростовий фактор 1 (IGF-1), IL-1, IL-6.; диференціацію НСК 

переважно контролюють IL-6, LIF, IL-4, IFN-, CCL2 (або моноцитарний 

хемотаксичний протеїн, МСР-1), еритропоетин, GM-CSF та гранулоцитарний- 

колонієстимулювальний фактор (G-CSF); міграцію НПК спричиняють МСР-1 та 

SDF-1, тоді як виживання НСК / НПК підтримується TNF-, SDF-1 і зменшується за 

впливу IFN- [68,69]. Цитокіни родини трансформувального ростового фактора β 

(TGF-β), включно з TGF-β, BMPs та активіном / nodal, є групою найважливіших 

морфогенів у ембріональному розвитку і відіграють ключову роль у визначенні долі 

стовбурових / прогеніторних клітин, зокрема НСК / НПК (виживання, 

самопідтримання, міграція, нейронально / гліальна диференціація) [149-154]. 

Цитокіни і хемокіни впливають на самопідтримання, клітинний поділ та 

диференціацію НСК / НПК, залучаючи різні сигнальні шляхи: JAК/STAT (сигнальний 

трансдуктор Janus кіназа), NF-B, ERK/MAPK, PKC i PI3K/Akt, JNK тощо 

[69,75,155,156].  

Попри те, що відповідь НСК / НПК на екзогенні ростові фактори 

продемонстрована in vitro та in vivo, досить мало уваги приділялось можливості 

безпосередньої продукції цитокінів цими клітинами. 

Поряд з концепцією клітинного заміщення у механізмах дії НСК / НПК останнім 

часом запропоновано паралельну концепцію «функціональної або терапевтичної 

пластичності» [63], що враховує “bystander” ефекти здатність цих клітин до 

секреції регенеративних факторів, до числа яких зараховують нейропротективні та 

імуномодуляторні цитокіни, ростові фактори, морфогени тощо. Функціональне 

значення експресії цитокінів НПК не до кінця визначене, однак відомо, що ці 

сигнальні молекули залучаються у розвиток нервової системи і можуть відігравати 

роль у активації СК, що знаходяться у стані спокою, при різних патологічних 

процесах. 

Зокрема, за допомогою імуноцитохімії, RT-PCR та імуноферментного аналізу 

показано, що в стандартних умовах росту мультипотентні НПК людини експресують 

такі цитокіни, як IL-1, IL-1, TGF-1, TGF-2, TNF-, але не IL-2, IL-4, IFN-[45]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choe%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25378163
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НПК щура і миші також експресували деякі, але не всі, згадані цитокіни за тих же 

умов. Ubiali F. et al. (2007) виявили продукцію НСК людини 12-го тижня гестації 

TGF-1 (в межах від 23 до 91 пкг/мл залежно від зразка) [82]. Sun C. et al. (2010) 

встановили експресію на транкрипційному і трансляційному рівнях NGF, 

нейротрофічного фактора мозку (BDNF) та нейротрофіна-3 (NT-3) у культивованих 

фетальних НСК (Е16) кори головного мозку щурів Sprague-Dawley [139]. Експресія 

BDNF та NT-3 в умовах культивування при клітинній взаємодії НСК/НПК 

посилювала їх виживання, проліферацію і нейрональну диференціацію [156]. Lee 

E.M. et al. (2013) зафіксували у супернатантах НСК, виділених з фетального мозку 

людини 14-го тижня гестації, підвищені концентрації IL-6; натомість IL-1, TNF-, 

IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IFN- були відсутні [145]. Hu S. et al. (2014) також не виявили 

продукцію IFN-НСК мишей [148]. 

За даними Liu J. et al. (2013) [43], НПК людини, отримані з фетального мозку 5-

7,5  тиж  гестації,   продукували   in vitro   TGF-(~120 пкг/106 клітин);  TGF-

(~150 пкг/106 клітин) та IL-10 (~10 пкг/106 клітин). Супернатанти НПК, 

генерованих з ЕСК, також містили TGF-(~50 пкг/106 клітин); TGF-(~10 пкг/106 

клітин) та IL-10 (~20 пкг/106 клітин) [43]. Додавання в культуру IFN-γ та / або TNF-α 

значуще не впливало на продукцію цих цитокінів фетальними НПК, натомість 

підвищуючи їх продукцію НПК, генерованими з ЕСК. Zhang H. et al. (2015) [38] у 

супернатантах НСК фетального мозку людини зафіксували IL-2 (~0,4 пкг/мл); IL-4 

(~0,2 пкг/мл), IL-10 (~0,4 пкг/мл), IL-17 (~0,4 пкг/мл), TNF-(~0,46 пкг/мл), IFN-

(~0,18 пкг/мл), TGF-(~40 пкг/мл); IL-6  не виявлено. 

НПК мишей при співкультивуванні з астроцитами in vitro, а також in vivo при 

трансплантації мишам з інсультом продукували VEGF, підвищуючи на астроцитах 

гліальний глутаматний транспортер-1, що сприяло поновленню аксональних 

оболонок і пластичності дендритів та забезпечувало тривале функціональне 

відновлення (протягом 60 днів) після ішемії [16]. Попередники олігодендроцитів 

продукували TGF-[157]. Інфікування НПК людини вірусом грипу H5N1 

призводило до невеликого підвищення експресії ними мРНК IFN-і до значущого 

підвищення експресії мРНК TNF- [158]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20727165
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НСК мишей і людини експресують також багато хемокінів та їх рецепторів 

(CCR-1,-2,-5, CXCR-3,-4), які опосередковують їх хомінг до джерел прозапальних 

цитокінів, таких як SDF-1α [3]. 

Таким чином, НСК / НПК можуть реалізувати регуляторні ефекти через 

секрецію масиву імуномодуляторних цитокінів, хемокінів, ростових факторів. 

Вважають, що ці молекули сприяють відновленню тканин, особливо TGF-та IL-10 

[38]. 

 

1.3. Імунні реакції при сумісному культивуванні НСК / НПК та 

клітин імунної системи in vitro 

 

Відомо, що клітини головного мозку дорослих і новонароджених тварин, а 

також супернатанти цих клітин пригнічують проліферативну відповідь Т-лімфоцитів 

[159]; супресивна дія є більш вираженою у гліальних клітин, порівняно з 

нейрональними. Водночас додавання до культури МНС І+-нейронів, виділених з 

гіпокампа мишей С57ВL/6, МНС І / пептид-рестриктованих CD8+ЦТЛ викликало 

через 0,5 год деструкцію цитоскелета і мембрани нейритів, не спричиняючи видимого 

ефекту на тіла нейронів. Руйнування відростків залежало від наявності на 

нейрональній мембрані молекул МНС І та специфічного антигенного пептиду, і 

реалізувалось CD8+ЦТЛ через перфорин-опосередкований лізис [121]. 

Наявні дані стосовно ефектів співкультивування НСК/НПК з клітинами імунної 

системи суттєво різняться. Відносно ембріональних стовбурових клітин (ЕСК) 

людини виявлявся лише мінімальний цитотоксичний ефект природних кілерів (ПК) 

периферичної крові, який дещо зростав після інкубації ЕСК з IFN-, можливо, 

внаслідок недостатності розпізнавання через низьку експресію на цих клітинах 

рецепторів для ПК (NKp44) або їх відсутність (NKp30, NKp46, CD160) [91]. ЕСК, які 

мали молекули HLA-A2, ефективно руйнувались алогенними ЦТЛ, тоді як HLA-Cw3-

позитивні  слабко розпізнавались. Значуща стимуляція експресії антигенів МНС І 

(вірусне інфікування, вплив IFN-) сприяла ефективному лізису цих клітин ЦТЛ [80]. 

НСК з кори головного мозку (Е13) мишей B6 (H-2(b)) з низьким вмістом МНС 

І/ІІ не розпізнавались алогенними ЦТЛ та ПК мишей BALB/c (H-2(d)). Підвищення 
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експресії цих антигенів після впливу IFN- призводило до ефективного лізису НСК 

алогенними ЦТЛ, але не ПК  ні сингенні, ні алогенні ПК не вбивали НСК незалежно 

від експресії ними молекул МНС [108]. 

За даними Imitola J. et al. (2004), НСК із СВЗ дорослих експериментальних 

тварин, що експресували костимуляторні протеїни CD80 (В7-1) і CD86 (В7-2), 

стимулювали Т-клітинну проліферацію, в основному CD8+Т-лімфоцитів, яка 

блокувалась антитілами проти CTLA4 або проти антигенів МНС І класу [141]. 

Odeberg J. et al. (2005) не виявили відповіді алогенних периферичних лімфоцитів 

при співкультивуванні з НСК/НПК людини, отриманих з нейросфер in vitro, не 

дивлячись на високий рівень експресії ними HLA I/II [104]. 

У роботі Ubiali F et al. (2007) показано, що НСК людини в односторонній 

змішаній культурі лімфоцитів стимулювали проліферацію алогенних лімфоцитів 

периферичної крові HLA-несумісних донорів [82]. 

Натомість, Fainstein N. et al. (2008) [160] встановили, що НПК пригнічували in 

vitro індукцію маркерів активації (IL-2R-, PD-1, CTLA) Т-клітин, їх проліферацію і 

проведення сигналу прозапальних цитокінів у відповідь на стимули, опосередковані 

Т-клітинним рецептором. Тривале культивування НПК призводило до втрати ними 

здатності пригнічувати проліферацію імунних клітин in vitro [160]. 

У роботі Wang L. et al. (2009) також показано пригнічення проліферації Т-клітин 

при співкультивуванні з НСК мишей [35]. Однак це пригнічення відбувалось не за 

рахунок супресії Т-клітинної активації чи індукції апоптозу Т-клітин протягом ранніх 

активаційних стадій, а за рахунок індукції активованими Т-клітинами продукції НСК 

високих рівнів оксиду азоту і простагландину E2. 

Preynat-Seauve O. et al. (2009) [113] при аналізі in vitro алогенної імунної відповіді 

на НПК, отримані з ЕСК людини чи фетального походження, виявили стимуляцію Т-

клітин та сильну цитотоксичну відповідь ПК. Активність ПК обумовлювалась 

активацією NKG2-рецептора. Використання циклоспорину і дексаметазону не 

пригнітило алореактивність ПК, проте затримало дозрівання НПК у повноцінні 

нейрони [113]. 

При співкультивуванні НПК людини, отриманих з кори вентрального 

середнього мозку плодів 7-11-го тижня гестації, та алогенних мононуклеарів 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mammolenti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15536199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imitola%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15608062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Odeberg%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15748938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ubiali%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17660500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ubiali%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fainstein%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19109951
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периферичної крові (МНПК) реєстрували проліферацію CD4+ та CD8+-T-клітин 

[114]. Більш слабку проліферативну відповідь фіксували при співкультивуванні НПК 

з очищеними алогенними імунокомпетентними Т-клітинами, що свідчить про вклад 

непрямого алоспецифічного розпізнавання у відповідь МНПК, а також імуногенність 

НПК і потенційну можливість їх запускати імунне відторгнення трансплантату за 

відсутності імуносупресії [114]. 

За даними Weinger J.G. et al. (2012), при співкультивуванні алогенних НПК з Т-

клітинами від мишей з моделлю розсіяного склерозу (індукція вірусом гепатиту JHM) 

та наступною трансплантацією алогенних НПК відбувалось значуще посилення 

проліферації CD4+-клітин та кількості IFN-- продукуючих клітин [115]. Водночас, 

алоспецифічні CD4+ i CD8+-лімфоцити від цих мишей при співкультивуванні 

індукували на НПК антигени МНС І і ІІ за рахунок продукції IFN-та інших 

прозапальних цитокінів [115]. 

У роботі de Rham C., Villard J. (2013) підтверджено, що НПК, отримані з ЕСК 

людини, сприймаються алогенними ПК та Т-клітинами як мішені для цитотоксичного 

впливу [161]. 

Lee E.M. et al. (2013) [145] виявили, що співкультивування НСК, виділених з 

фетального  мозку  людини 14-го тижня гестації, і алогенних лімфоцитів упродовж  

24 год призводило до апоптозу Т-клітин, переважно CD4+ Т-клітин, на CD8+ Т-

лімфоцити вплив був незначним. Запуск апоптозу відбувався в результаті зв’язування 

молекул CD70 на НСК і CD27 на CD4+ Т-клітинах, яке супроводжувалась індукцією 

FasL і наступною взаємодією Fas-FasL на CD4+ Т-клітинах [145]. 

При співкультивуванні опромінених НПК, генерованих з ЕСК людини, з 

алогенними МНПК протягом 6 діб виявлено зростання проліферативної активності 

останніх (за рахунок CD4+ Т-клітин) при співвідношенні клітин 1:1 (але не 1:10), 

тобто НПК викликали алоімунну відповідь [43]. В той же час, опромінені НПК 

людини, отримані з фетального мозку 5-7,5 тиж гестації, не змінювали 

проліферативну активність алогенних МНПК (1:1, 1:10), ймовірно, через вплив 

імуносупресорного цитокіна TGF-, продукція якого була значно вища у фетальних 

НПК, порівняно з генерованими із ЕСК НПК. Додавання до співкультивованих 

фетальних НПК та МНПК нейтралізуючих антитіл до TGF- значуще підвищувало 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weinger%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22969049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Rham%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23756942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Villard%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23756942
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кількість проліферуючих МНПК; натомість такого ефекту не спостерігали при 

сумісному культивуванні НПК, генерованих з ЕСК [43]. Крім того, через 6 діб 

сумісного культивування як з фетальними НПК, так і НПК, генерованих з ЕСК, серед 

МНПК зростала кількість CD4+ T-клітин, а серед них - CD4+CD25+FOXP3+ T-клітин 

[43]. Вказаний ефект не відтворювався при культивуванні клітин у розділених 

камерах, засвідчуючи, що він був викликаний саме клітинною взаємодією, а не 

розчинними факторами. 

При співкультивуванні алогенних НПК людини, отриманих з фетального мозку 

5-7,5 тиж гестації, та мікрогліальних клітин зростали виживаність та проліферативна 

активність обох типів клітин [47]. Підвищувалась частка нестин-позитивних НПК, але 

зменшувалась частка диференційованих клітин з експресією NCAM, A2B5, GFAP, 

тобто мікрогліальні клітини перешкоджали диференціації НПК. В той же час НПК 

активували клітини мікроглії (посилювали експресію МНС ІІ, CD206 та фагоцитарну 

активність). При сумісному культивуванні зростала продукція TGF-, а також 

експресія нейроімуномодуляторної молекули CD200 на НПК і CD200R на 

мікрогліальних клітинах, засвідчуючи потенційний синергічний протективний 

антизапальний вплив [47]. 

При співкультивуванні НСК, отриманих з ЕСК людини, з алогенними CD14+-

моноцитами та додаванні IL-4, GM-CSF або ліпополісахариду (фактори дозрівання 

ДК) на моноцитах знижувалась експресія CD14 та підвищувалась експресія CD1a 

(диференційного маркера ДК) [162]. При співкультивуванні у тих же умовах з МСК, 

навпаки, відбувалась інгібіція експресії CD1a та підтримувалась  CD14. Втім, НСК 

пригнічували підвищення іншого маркера зрілих ДК  CD83, не впливали на 

підвищення костимуляторних молекул CD80, CD86, CD40, проте погіршували 

функційну здатність утворених ДК стимулювати алореактивні Т-клітини. 

Дослідження Hu S. et al. (2014) [148] показало, що співкультивування фетальних 

НСК мишей з МНС-сумісними алогенними нестимульованими лімфоцитами не 

впливало на проліферацію НСК. Активовані CD8+-лімфоцити пригнічували 

розмноження НСК у співвідношенні 2:1 через IFN-R1-рецептор-опосередкований 

механізм, продукуючи IFN-, при цьому не впливаючи цитотоксично [148]. 
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Zhang H. et al. (2015) [38] при співкультивуванні НСК фетального мозку 

людини з алогенними МНПК встановили, що НСК у співвідношенні НСК:МНПК 5:1 

не чинили ні проліферативного, ні супресивного впливу на алогенні Т-клітини, а 

лише змінювали експресію поверхневих антигенів. Зокрема, НСК у співвідношенні 

НСК:МНПК 5:1 через 48 год значуще знижували кількість CD3+ та CD8+-Т-клітин, а 

також Т-клітин; але такого ефекту не спостерігали при співвідношеннях 1:10 і 1:1. 

На CD4+-Т-клітини не виявлено впливу, проте встановлено значне збільшення 

кількості Т-reg (CD4+25+FOXP3+)-клітин при співвідношеннях культивованих 

НСК:МНПК 5:1 та 1:1 [38]. Крім того, у супернатантах від співкультивованих клітин 

НСК та алогенних МНПК виявлено збільшення концентрації протизапальних 

цитокінів TGF-, IL-10, IL-4 і зменшення прозапальних цитокінів IFN-, IL-17, 

порівняно з супернатантами від монокультур НСК чи МНПК [38]. На жаль, умови 

експерименту не дають змогу зробити висновок, за рахунок продукції якими саме 

клітинами відбувались зміни концентрації вказаних цитокінів. Автори не виявили 

змін кількості апоптичних або мертвих НСК у культурі при співкультивуванні з 

алогенними МНПК. Навпаки, алогенні МНПК значуще підсилювали проліферацію і 

диференціацію НСК [38]. 

За даними Vagaska B. et al. (2016) [117], при співкультивуванні МНС ІІ-позитивні 

НСК людини розпізнавались за допомогою Т-клітинних рецепторів лімфоцитів, при 

цьому морфологічні зміни НСК відбувались вже через кілька хв, а через 30 хв НСК 

вбивались алогенними Т-лімфоцитами (як CD4+, так і CD8+). Натомість, МСК не 

викликали такої Т-клітинної відповіді. 

У дослідженні Drago D. et al. (2016) [42] показано, що НСК миші при сумісному 

культивуванні з алогенними лімфоцитами, виділеними з лімфатичних вузлів, у 

співвідношенні 1:2 через 48-72 год підвищували проліферативну активність 

алогенних CD4+-Т-клітин, а також експресію активаційного маркера CD44, не 

впливаючи на кількість апоптичних клітин. 

Таким чином, наявні дані щодо імунорегуляторних ефектів НСК /НПК 

надзвичайно суперечливі; це питання потребує подальших досліджень. Але не 

викликає сумніву наявність взаємного регулюючого впливу, т.зв. “cross-talk” між 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vagaska%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27080443
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НСК та клітинами імунної системи, концепція якого підтримується низкою авторів 

[38,40,42,63,163,164]. 

 

1.4. Еволюція уявлень щодо імунної відповіді в ЦНС та особливості 

розвитку імунних реакцій при трансплантації клітин фетального 

мозку 

 

Як зазначено вище, клітинні трансплантати поділяють на ауто-, ало- та 

ксенотрансплантати. На даний час відсутня єдина точка зору про характер імунної 

відповіді на алотрансплантацію НСК та її роль у приживленні або відторгненні 

алогенних клітин. Складні взаємовідносини між імунними та нейральними клітинами 

залишаються далекими від вирішення [79]. Активні дослідження трансплантації 

клітин і тканин у мозок та ЦНС ссавців сприяли відновленню зацікавленості у 

питанні про імунологічний статус мозку та його реакцію на пересаджені клітини. 

Достатньо довго переважала точка зору про те, що мозок є «забар’єрним» в 

імунологічному плані органом, «абсолютно імунопривілейованою зоною», що 

дозволяє виживати внутрішньомозковим клітинним трансплантатам без 

відторгнення. Це уявлення сформувалось на основі класичних досліджень P.Medawar 

з трансплантаційної імунобіології у 40-х рр. минулого століття [165]. 

Прихильники концепції «абсолютної імунопривілейованості» мозку наводять на 

захист своєї позиції кілька аргументів. По-перше, розпізнавання чужорідних тканин в 

ЦНС не викликає такої ж реакції відторгнення трансплантату, як у периферичних 

тканинах [166]. По-друге, «імунопривілейованість» мозку визначається наявністю 

ГЕБ, відсутністю лімфатичних судин і професійних АПК. По-третє, понад 20 років 

досвіду клітинної трансплантації показують, що алогенні клітини можуть виживати у 

мозку протягом десятиліть без імуносупресії [166]. 

Згідно з іншими уявленнями, що сформувались за останні десятиліття і 

спростовують концепцію «абсолютної імунопривілейованості» мозку, у ЦНС може 

розвиватись імунна відповідь, як вроджена, так і адаптивна, яка за інтенсивністю є 

зіставною з імунною відповіддю у периферичних зонах організму [4,63,76,79,167-
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172]. Окремі автори схильні вважати ЦНС радше органом із спеціальним імунним 

статусом [4,36]. 

В останні роки з’явились докази на користь існування лімфатичної судинної 

мережі у дуральній речовині мозку [173-176], яка відводить СМР із 

субарахноїдального простору та тканинну рідину мозку у глибокі потилично-

шийні лімфовузли через т.зв. «глімфатичну» систему. Такі структури мозку, як 

менінгіальна оболонка, судинне сплетіння строми і епітелію, ендотеліальні клітини 

судин, клітини периваскулярного простору, навколошлуночкові структури та 

астроцитарні ніжки утворюють гістологічну архітектуру, що забезпечує локацію 

для міжклітинних взаємодій між клітинами паренхіми мозку та клітинами 

імунної системи, створюють своєрідний інтерфейс, через який системне 

запалення індукує молекулярні події у паренхімі мозку на ранніх його етапах, 

коли ГЕБ ще є відносно збереженим [177]. 

Показано, що Т-клітини в нормі «патрулюють» тканину ЦНС, проходячи через 

судинне сплетіння мозку, і рухаються в СМР. СМР містить 150 000 клітин, 80 % з 

яких – Т-клітини пам’яті, що розпізнають власні антигени ЦНС [170]. Встановлено, 

що ДК знаходяться у прямому контакті з СМР і у відповідь на антигенний стимул 

мігрують назовні ЦНС у глибокі потилично-шийні лімфовузли, де представляють 

антигени ЦНС лімфоцитам [178]. У CМР, а також в уражених ділянках паренхіми 

ЦНС знаходять Т-, В-клітини та антитіло-продукуючі клітини [179]. Вважають, що 

аутореактивні імуноцити, специфічні до антигенів ЦНС, забезпечують «протективний 

аутоімунітет», необхідний у фізіологічних умовах для підтримання і відновлення 

тканини мозку [180]. Патологічні стани в ЦНС виникають у випадку втрати контролю 

регуляції аутоімунного нагляду: аутоімунні захворювання – при гіперактивності 

аутоімунних клітин, нейродегенерація – при недостатній їх активності. 

Адепти концепції «функціональної пластичності» підтримують ідею 

нейроімунної взаємодії, захисної та репаративної функції імунної системи як у 

фізіологічних умовах, так і при різних неврологічних захворюваннях, таких як 

травматичне пошкодження, ішемічний та геморагічний інсульт, розсіяний склероз, 

інфекційний процес, нейродегенеративні хвороби (Альцгеймера, Паркінсона, бічний 

аміотрофічний склероз) [62,171,172,180]. 
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У фізіологічних умовах імунні клітини та фактори імунної системи 

контролюють проліферацію ЕСК, НСК та підтримують нейрогенез протягом 

ембріонального розвитку [41], а також в дорослому організмі [63,68,71,171,172,180]; 

впливають на ремоделювання нейронної мережі, пластичність синапсів та 

вивільнення нейромедіаторів [181]. Показано, що у імунодефіцитних мишей з 

відсутністю зрілих Т-клітин (SCID або nude) нейрогенез у гіппокампі ослаблений, що 

супроводжується зниженням здатності до навчання і просторової пам’яті, але може 

бути частково відновлений заміщенням імунної системи [182,183]. У дослідах на 

трансгенних мишах доведено, що у мишей з переважанням Т-клітин, специфічних до 

овальбуміну, нейрогенез був знижений; натомість у мишей з переважанням Т-клітин, 

специфічних до основного білка мієліну (ОБМ) – білка, резидентного для ЦНС,  

нейрогенез та когнітивні процеси були порівнювані з нормальними мишами [184]. 

Припускають, що до механізмів впливу Т-клітин на пластичність гіппокампа 

долучається регуляція продукції нейронами нейротрофічного фактора BDNF та 

цитокінове мікросередовище [182,184,185]. Показана роль Th2 цитокінів (IL-4, IL-

13) у регулюванні когнітивних функцій гіпокампа [70,72]. 

Прозапальні цитокіни і хемокіни (т.зв нейрозапалення) модулюють такі процеси 

в НСК СВЗ (нейрогенних стовбурових нішах), як підтримання стану спокою, адгезія, 

міграція, самовідновлення, диференціювання, перегрупування цитоскелету, 

виживання через взаємодію з клітинними мембранними рецепторами і активацію 

низхідних сигнальних шляхів [181,186]. 

Водночас локальне запалення із залученням активованої мікроглії і макрофагів 

та прозапальних цитокінів (IL-1, TNF-, IFN-, IL-6) негативно впливає на 

нейрогенез. Вважають, що імунна та запальна відповідь із залученням цитокінів та 

сигнальних шляхів toll-подібних рецепторів впливають на диференціювальну 

здатність НСК [41]. Активовані CD8+-лімфоцити знижували експресію в НСК 

нестину і Sox2 через IFN-R1-рецептор-опосередкований механізм, підтверджуючи 

можливий регулятивний вплив Т-клітин на диференціювальний статус і функції НСК 

[148]. Kulkarni A. et al. (2016) встановили, що IFN- диференційно впливає на 

виживання і прогресування клітинного циклу первинних нейронів і астроцитів, а 

також пригнічує проліферацію НСК / НПК шляхом дефосфорилювання пухлинного 
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супресора протеїна ретинобластоми, залежного від активації сигнальних шляхів 

STAT1 [187]. Прозапальні цитокіни TNF-, IL-1, IL-6 прискорювали диференціацію 

НСК у бік астроцитів, пригнічуючи нейрогенез in vitro та in vivo [188]. 

В умовах патології численні елементи імунної системи (Т-, В-клітини, ПK, 

моноцити, макрофаги, ДК, антитіла, комплемент, цитокіни) беруть участь в 

обмеженні пошкодження нервової системи протягом токсичних, ішемічних, 

геморагічних, інфекційних, дегенеративних, метаболічних та імуноопосередкованих 

уражень, а також сприяють у процесах відновлення [189]. Імуноцити продукують 

нейротрофічні ростові фактори та взаємодіють з нейронами та гліальними клітинами, 

захищаючи від деструкції та стимулюючи їх ріст і відновлення. Імунна система 

регулює у дорослому мозку проліферацію НПК та НСК та їх міграцію у місця 

ушкодження за допомогою цитокінів і хемокінів. Зокрема, до нейропоетичних 

цитокінів відносять IL-6, IL-18, IFN-, LIF, TNF-, CNTF [68, 69]. 

Однак, з концепцією «функціональної пластичності» дисонують результати 

дослідження Erlandsson A. et al. (2011), в якому на моделі ішемічного інсульту 

показано, що процеси структурно-функціонального відновлення після ураження ЦНС 

відбуваються за умов імуносупресії [190]. Так, в імунокомпетентних мишей без 

лікування утворювалась велика порожнина в корі головного мозку. Натомість у 

нелікованих імунодефіцитних NOD/SCID мишей утворена порожнина заповнювалась 

гліальними клітинами та НСК /НПК, які мігрували зі своєї ніші в СВЗ бічних 

шлуночків [190]. Призначення циклоспорину А також призводило до міграції 

ендогенних НСК /НПК, регенерації тканини кори в місці ураження та 

функціонального відновлення; ці процеси, втім, відбувались без генерації нових 

нейронів. 

НСК можуть модифікувати імунну відповідь у центральній та периферичній 

нервовій системі, посилюючи нейропротекторний ефект. Вважають, що локальна 

прозапальна та імунна відповідь у ЦНС при трансплантації є ключовим елементом, 

який запускає трофічну відповідь паренхіми ЦНС і стимулює пластичні зміни у 

нейральних зв’язках реципієнта. Зокрема, ПК утримуються в СВЗ мозку біля НСК 

протягом хронічної фази розсіяного склерозу у пацієнтів та у мишей з 

експериментальним алергічним енцефаломієлітом (ЕАЕ) [164]. Ці НСК продукують 
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IL-15 і підтримують функціональну компетентність ПК; ПК, в свою чергу, 

обмежують репаративну здатність НПК впродовж запалення у мозку. 

Алогенна ембріональна нервова тканина, пересаджена в ЦНС тварин та 

пацієнтів з нейродегенеративними захворюваннями, утворює синапси та зменшує 

неврологічний дефіцит [189]. Як ендогенні, так і трансплантовані НСК / НПК 

залучаються до взаємодії (“cross-talk”) з імунними клітинами для запуску і регуляції 

репаративних механізмів [37,63,164]. Виживання трансплантованих НСК / НПК 

корелює із зменшенням нейрозапалення (інфільтрації мікро- та астроглії) та 

поляризацією мікроглії в бік протизапального фенотипу М2 [191]. Імуномодуляторні 

ефекти НСК / НПК опосередковуються спільними сигнальними шляхами між 

стовбуровими «нішами» та прозапальною імунною відповіддю [40,192]. 

Згідно з концепцією «терапевтичної пластичності», доля і функції НСК / НПК 

залежать від тканини, в яку їх трансплантують, в результаті чого можуть 

реалізовуватись такі терапевтичні ефекти, як клітинне заміщення, нейротрофічна 

підтримка (нейропротекція) або імуномодуляція [4,37,63]. Клітинне заміщення 

відбувається внаслідок проліферації, міграції, диференціації трансплантованих клітин, 

їх функціональної інтеграції та реконструкції нейрональних зв’язків у тканині 

реципієнта, і на сьогодні доведено лише у невеликій частині проведених досліджень 

[4]. Нейропротективний ефект полягає в здатності трансплантованих НСК / НПК 

значуще посилювати виживання і функціональну активність ендогенних гліальних та 

нейрональних прогеніторних клітин, що пережили в результаті патологічного 

ушкодження ЦНС, за рахунок тропізму і міграції до місць ураження та вивільнення в 

мікросередовищі молекул, що запобігають загибелі і посилюють регенерацію 

мішеневих клітинних популяцій (NGF, BDNF, CNTF, гліальний нейротрофічний 

фактор (GDNF)). Імуномодуляція відбувається внаслідок впливу трансплантованих 

НСК / НПК через паракринні механізми на ефекторні функції компонентів імунної 

системи, що продемонстровано, зокрема, при ЕАЕ, ураженні спинного мозку [4]. 

Припускають, що взаємодія клітин імунної системи і НСК / НПК створює в 

пошкодженій тканині атипову нішу, яка підтримує умови «повторення програми 

розвитку», необхідні для сприяння регенерації. Трансплантовані НСК / НПК 

накопичуються в периваскулярних ділянках ЦНС, створюючі ектопічні 
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(периваскулярні) ніші, які функціонально подібні до гермінативних ніш. Такі 

атипові ніші утворюються не тільки в ЦНС, а також у вторинних лімфоїдних органах. 

До їх складу входять трансплантовані НСК / НПК, прозапальні клітини периферичної 

крові, астроцити і мікроглія. Продуковані цими клітинами прозапальні цитокіни, 

ростові фактори, регулятори СК (BMP, Noggin), ймовірно, беруть участь у 

підтриманні та тривалій терапевтичній ефективності трансплантованих НСК / НПК, 

доводячи паракринний (“bystander”) механізм їх впливу [7,16,40,63,193]. 

Вважають, що процеси після трансплантації клітин включають послідовні 

клітинні події і комплексну взаємодію між індукованою гіпоксією апоптичною 

загибеллю трансплантованих клітин, нейтрофільною інвазією, залученням мікроглії і 

макрофагів, активацією астроцитів та неоангіогенезу у місці трансплантації, що 

зрештою призводить до виживання обмеженої кількості трансплантованих клітин 

[194,195]. Активовані мікроглія / макрофаги, присутні навколо та всередині 

трансплантата, можуть сприяти виживанню пересаджених клітин. 

Отже, НСК / НПК володіють унікальними характеристиками, що дозволяють їм 

модулювати імунологічний захист реципієнта, але при певних умовах можуть 

запускати процес відторгнення [196]. Умовами активації ефекторної фази вродженої і 

адаптивної імунної відповіді на трансплантацію ало- і ксеногенних клітин є 

підвищення на НСК / НПК експресії антигенів МНС і наявність костимуляторних 

молекул; початковий імунний статус реципієнта, а також генерація імунної відповіді 

на пересаджені клітини впливає на виживання трансплантованих у мозок НСК / НПК, 

їх інтеграцію в ушкодженому мозку і може призводити до прогресивної 

імунозалежної втрати нейроклітин [18,113,116,166]. 

Слід вказати, що результати експериментальних досліджень імунної відповіді на 

трансплантацію НСК / НПК значуще різняться. 

Алотрансплантація НСК / НПК. Hori J. et al. (2003) протягом 28-добового 

спостереження після пересадки НПК (у вигляді нейросфер) сингенним і алогенним 

мишам під капсулу нирки (в «імунопривілейовану зону») не виявили відмінностей і 

ознак відторгнення або некрозу [107]. Експресію антигенів МНС не було зафіксовано; 

пересаджені НПК переважно демонстрували ознаки диференціювання у 

нейрональному напрямку (експресія МАР-2, МАР-5, формування нейрональних 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reekmans%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21537994
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Praet%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25197881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Capetian%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21533909
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hori%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12832694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hori%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12832694
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дендритних і аксональних відростків). Натомість після пересадки свіжовиділених 

клітин неонатального мозочка миші (1-ї доби народження) виявлено відторгнення 

через 4 тиж у 75 % випадків; при цьому пересаджені клітини експресували антиген 

гістосумісності І класу (Н-2Кb) на 14-у добу дослідження, а в подальші два тижні 

відбувалась інфільтрація трансплантата прозапальними клітинами і руйнування. 

Водночас у серії експериментів з відтворенням реакції гіперчутливості сповільненого 

типу автори довели, що НПК представляють антигени гістосумісності і розпізнаються 

попередньо сенсибілізованими Т-клітинами реципієнта [107]. При пересадці НПК під 

капсулу нирки імунізованим алоантигенами мишам (введення алогенних спленоцитів 

до або після пересадки НПК) відбувалась інфільтрація трансплантата CD45+ 

клітинами і елімінація НПК. Автори вважають, що НПК володіють антигенністю, але 

не є імуногенними [107]. 

Культивовані НСК ембріонів (Е13) мишей лінії В6 (Н-2(b), що не експресували 

МНС, при введенні мишам BALB/c (H-2(d)) не розпізнавались алоантиген-анти-Н-

2(b)-ЦТЛ, тобто були імунопривілейованими; однак попередня культивація з IFN 

підвищувала на НСК експресію антигенів МНС і призводила до їх ефективного лізису 

ЦТЛ [108]. 

Показано також, що при алотрансплантації периферичної нервової тканини 

мишей С57ВL/6 мишам ВАLВ/с на 10-у добу гістологічно виявлялась значна 

клітинна інфільтрація в алографтах [197]. При порівнянні імунної відповіді мишей 

вказаних ліній на трансплантати нервів і шкіри (трансплантати шкіри являють собою 

«золотий стандарт»  їх відторгнення прямо корелює з клітинною та гуморальною 

відповіддю реципієнтів) встановлено [198], що в обох випадках реєструвалась 

значуща клітинна імунна відповідь з піком на 14-у добу після пересадки. Гуморальна 

імунна відповідь з наростаючими титрами антитіл сягала піку на 14-у та 21-у добу. 

Автори не зареєстрували значущої різниці між рівнем імунної відповіді на 

алотрансплантати нерва чи шкіри. 

Lероге А.С. та співавт. (2006) [167] досліджували долю НПК при трансплантації 

у мозок, що розвивається, та зрілу ЦНС (головний та спинний мозок) протягом 15 міс. 

Клітини для трансплантації виділяли з фетального спинного мозку Е13.5 трансгенних 

щурів-донорів, що експресували маркерний ген лужної фосфатази плаценти людини, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Trumble%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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і розділяли на нейронально-та гліально-рестриктовані прекурсори. Автори виявили, 

що як у випадку мозку, що розвивається, так і зрілого мозку пересаджені клітини 

виживали впродовж тривалого терміну, морфологічно дозрівали, диференціюючись у 

всі клітинні типи ЦНС. Нейрони, утворені з пересаджених клітин, формували 

синапси, інтегруючись із ЦНС реципієнта. Крім того, ознак імунної відповіді у місцях 

пересадки автори не виявили. 

Імунний статус та імунітет реципієнта впливає на виживання трансплантату 

НПК. Порівняльне дослідження із застосуванням біолюмінісцентної візуалізації 

показало, що НПК при трансплантації у правий базальний ганглій через 7, 11 та 14 діб 

виживали і проліферували краще у Т-дефіцитних мишей (nude), ніж у 

імунокомпетентних мишей ліній С57В1/6 або СD-1; у яких виявлялась прогресивна 

імунозалежна втрата клітин [199]. Більше того, прозапальна відповідь у реципієнта 

погіршувала виживання ембріональних СК та їх інтеграцію після імплантації у 

пошкоджений мозок [200]. Так, при імплантації ЕСК мишей, трансфікованих зеленим 

флуоресцентним протеїном (GFР), у кортекс щурів Spraque-Dawley через 72 год після 

змодельованої травми показано, що через 5 діб після імплантації у місці пересадки 

кластери GFP-позитивних клітин частково диференціювались за нейрональним 

напрямком, тоді як через 7 тиж лише окремі GFP-позитивні клітини виявлялись, 

демонструючи значну втрату СК упродовж цього терміну. Автори довели, що 

трансплантовані клітини втрачаються за рахунок фагоцитозу імплантованих клітин 

активованими макрофагами. Травма мозку, індукована за 3 доби до імплантації, 

активувала прозапальний потенціал мозку. Наступна імплантація клітин 

супроводжувалась реактивним астрогліозом, активацією мікроглії, масивною інвазією 

макрофагів у ділянки трансплантації, навіть якщо пересаджені клітини були в 

контралатеральних гемісферах, віддалених від травматичного ураження. 

За допомогою імуногістохімічних досліджень показано, що при введенні НСК 

лінії c17.2 в мозок щурів із змодельованим паркінсонізмом розвивалась 

внутрішньомозкова клітинна (ЕD1 та СD8) і гуморальна (СЗ та ІgМ) імунна відповідь. 

Рівень цієї відповіді значно зменшувався, коли трансплантували НСК, трансфіковані 

геном ІL-10 [201]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kim%20DE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Molcanyi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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У роботі Krystkowiak P. et al. (2007) [168] наведено дані результатів 

застосування трансплантації фетальних нейротканин у пацієнтів з хворобою 

Хантінгтона: у 4 з 13  діагностовано ознаки алоімунізації без відторгнення 

трансплантата; у 5 з 13  біологічні, радіологічні та клінічні ознаки процесу 

відторгнення, в тому числі анти-HLA-антитіла. Процес відторгнення був зворотним 

при застосуванні імуносупресивної терапії, активність трансплантата відновлювалась 

через 6 міс. 

Chen Z., Palmer T.D. (2008) підтвердили, що ало- та ксеногенні НСК при 

трансплантації в ЦНС можуть активувати природну та адаптивну імунну 

резистентність та індукувати ефекторну фазу імунної відповіді за умови підвищення 

на НСК експресії антигенів МНС та наявності костимуляторних молекул [202]. 

За допомогою магнітно-резонансної візуалізації показано, що при 

внутрішньовенному введенні мишам з ЕАЕ НПК не потрапляли в ЦНС, а 

транзиторно виявлялись у лімфовузлах та селезінці, де вони пригнічували активацію 

та проліферацію Т-клітин і значно знижували їх енцефалітогенність [34]. 

Внутрішньовенне введення НПК гальмувало розвиток ЕАЕ за допомогою механізмів 

периферичної імуносупресії із залученням «bystander»-інгібіторних ефектів НПК на 

активацію і проліферацію Т-клітин у лімфовузлах, а також модуляції запалення в 

ЦНС. 

При введенні у мозок мишей НПК, індукованих з ЕСК, через 2 та 8 тиж після 

трансплантації навколо ділянки пересадки спостерігалась акумуляція 

мікрогліальних/макрофагальних клітин та лімфоцитів [203], засвідчуючи наявність 

імунної відповіді в алографтах НПК. Ці процеси не виявлялись при призначенні 

циклоспорину А, хоча різниці між об'ємом пересадженої тканини в обох випадках не 

виявлено. Крім того, кількість нейронів та астроцитів у графті була вища у 

імуносупресованих мишей. Автори вважають, що рівень імунної відповіді 

реципієнтів на алогенні НПК, отримані з ЕСК, недостатній для відторгнення 

трансплантата. Крім того, активована мікроглія та лімфоцити супресують 

нейрональну диференціацію пересаджених НПК in vivo завдяки продукції таких 

цитокінів, як ІL-6 [203]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krystkowiak%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17245442
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За даними Akesson E. et al. (2009), НСК людини, попри експресію МНС І та ІІ 

класу, не запускали алогенну відповідь Т-клітин [204]. При порівняльному 

дослідженні алогенної імунної відповіді на НСК, астроцити та нейрони автори 

встановили, що астроцити експресували антигени МНС І і ІІ класу на тому ж рівні, 

що і НСК, тоді як нейрони – тільки МНС І молекули. Алогенна відповідь лімфоцитів 

не розвивалась ні на НСК, ні на диференційовані нейроклітини; водночас НСК та 

астроцити, але не нейрони, виявляли супресивний ефект на алогенну імунну 

відповідь. 

Натомість Preynat-Seauve O. et al. (2009) дійшли висновку, що алогенна 

трансплантація НПК в ЦНС потребує імуносупресивних протоколів, спрямованих на 

алогенні Т- клітини та ПК, одночасно з цим потрібно оцінювати вплив супресантів на 

диференціацію НПК [113]. 

У дослідженні Weinger J.G. et al. (2012) показано, що імунізація мишей 

алогенними НПК (введення у подушечку лапи) викликала реакцію гіперчутливості 

сповільненого типу, але менш виразну і більш відстрочену, ніж при імунізації 

алогенними спленоцитами (через 48 год, порівняно з 24 год), що вказує на індукцію 

алоспецифічних Т-клітин пам’яті [115]. Крім того, алоспецифічні CD4+ i CD8+ 

лімфоцити від мишей з моделлю розсіяного склерозу (індукція вірусом гепатиту 

JHM) та наступною трансплантацією алогенних НПК при співкультивуванні 

індукували на НПК антигени МНС І і ІІ завдяки продукції IFN- та інших 

прозапальних цитокінів [115]. У мишей з моделлю розсіяного склерозу та сингенним 

трансплантатом НПК введені клітини детектувались протягом 3 тиж (термін 

спостереження); відбувалась міграція НПК у спинний мозок, колонізація білої 

речовини в місцях уражень та проліферація НПК; інфільтрат імунних клітин не 

виявлено. Натомість у мишей з алогенним трансплантатом введені НПК 

елімінувались: вони детектувались через 8 діб, але вже не виявлялись через 3 тиж; на 

8-му добу в трансплантаті визначалась інфільтрація CD4+ та CD8+ Т-клітин, зростала 

експресія хемокінів CXCL-9,-10 та IFN- у спинному мозку. Введення цим мишам 

моноклональних антитіл проти CD4+ та CD8+ лімфоцитів призводило до зростання 

кількості алогенних НПК, що вижили, і диференціювання їх у олігодендроцити, 

більш виразне при делеції CD4+-лімфоцитів [115]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Akesson%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Внутрішньошлуночкова трансплантація алогенних НПК послаблювала ознаки 

запалення мозку впродовж ранньої стадії рецидиву ЕАЕ, але не у віддалений термін 

[160]. Після тривалого культивування трансплантовані алогенні НПК викликали 

істотну імунну реакцію у вигляді інфільтрації Т-клітин і мікроглії та елімінувались 

[160]. 

Цікавим є дослідження Phillips L.K. et al. (2013) [116], які встановили, що ПК 

розпізнають як алогенні, так і сингенні НПК завдяки недостатності представлення на 

них власних МНС-антигенів. Кілінг НПК модулюється: пригнічується «власними» 

молекулами МНС І класу (у випадку сингенних НПК) і активується експресією 

ліганда для NKG2D (Rae1). Імуногістохімічні дослідження мозку мишей-реципієнтів 

алогенних НПК візуалізували численні NKp46+ клітини у місці трансплантації (з 

піком інфільтрації на 7-му добу), а також у навколишньому судинному сплетінні. 

Відсутність NKG2D-сигналінгу на ПК (NKG2D-дефіцитні миші) значуще 

посилювало виживання трансплантованих НПК і диференціацію у нейрональному 

напрямку. Ці дані свідчать про значну роль у приживленні та диференціації 

пересаджених клітин природного імунітету, а саме ПК. 

Gao L. et al. (2014) показали, що після трансплантації НСК в мозок щурів з 

внутрішньомозковим крововиливом відбувалось значуще зменшення кількості 

ефекторних -Т-лімфоцитів з одночасним збільшенням регуляторних FoxP3+ Т-

лімфоцитів як у мозку, так і у периферичній крові вже на 3-тю добу, а також 

відбувалось зниження рівнів прозапальних цитокінів IL-6, IFN- та зростання TGF-, 

IL-10, IL-4 [205]. Виявлені особливості вказують на імуномодуляторні властивості 

НСК. 

Після алогенної трансплантації фетальних клітин неокортексу ранньої і пізньої 

стадій розвитку від мишей з GFP-репортерним геном в неокортекс і стріатум 

інтактних дорослих мишей показано, що трансплантовані нейрони формували 

відростки та великі мережі у стріатумі та шарах неокортексу І і V-VI [205]. Відростки 

трансплантованих клітин різних стадій розвитку досягали ростральних областей 

фронтальної кори, а деякі з них – внутрішньої капсули. Однак НПК, трансплантовані 

у вигляді суспензії, мали нижчі потенції до росту відростків, ніж клітини з тканинних 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fainstein%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001547
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фрагментів. Крім того, виявлялись волокна, які проникали з мозку реципієнтів у 

трансплантати клітин як ранньої, так і пізньої стадій розвитку [205]. 

Після алогенної трансплантації мічених генетично-сконструйованих Thy1 YFP-

16 НПК в ділянку мозку біля гіпокампа інтактним мишам пересаджені клітини 

диференціювались у зрілі нейрони і детектувались упродовж 14 тиж після 

трансплантації (кінець спостереження) [207]. Так, пересаджені НПК виявлялись в 

місці трансплантації через 2-4 тиж; через 4 тиж деякі з них мігрували до мозолистого 

тіла та виявляли морфологічні ознаки дозрівання. Частина трансплантованих клітин 

досягали шлуночка, формували сфери, які прикріплювались до епендимальних 

клітин, а їх дендрити інкорпорувались у тканину реципієнтів. Через 8 тиж після 

трансплантації НПК диференціювались та інкорпорувались у тканину реципієнтів, і 

до 14-го тиж після трансплантації набували зрілий фенотип. Схожі результати 

отримано також при відтворенні таких же умов у мишей зі змодельованим мозковим 

інсультом: пересаджені НПК мігрували до ішемізованих ділянок ураження та 

диференціювались у розгалужені нейрони, повністю інкорпоровані в тканину 

реципієнтів [207]. 

Таким чином, результати досліджень у модельних системах in vitro та in vivo 

щодо алогенної імунної відповіді на НСК / НПК неоднозначні та контроверсійні: від 

висновків про відсутність значущої імунної відповіді до протилежної думки про її 

наявність та необхідність застосування системної імуносупресії [103-

105,107,114,117,160]. 

На наш погляд, ймовірною здатністю алогенних НСК / НПК викликати імунну 

активацію у віддаленому періоді після трансплантації не можна нехтувати; це 

питання потребує подальших поглиблених досліджень. 

Ксенотрансплантація НСК / НПК. У випадку ксенотрансплантації 

розрізняють конкордантну (трансплантація між філогенетично відносно близькими 

видами) і дискордантну (трансплантація між філогенетично дистантними видами). 

Вважають, що при конкордантній ксенотрансплантації в мозок домінують клітинні 

імунні реакції проти ксеногенних МНС / пептидів, ключовими медіаторами 

відторгнення є Т-лімфоцити (CD4+, CD8+) та мікрогліальні клітини [76]. При 

дискордантній ксенотрансплантації до імунного відторгнення долучаються 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sukhinich%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26593411
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компоненти вродженого імунітету (ПК, природні кілерні Т-клітини, 

імуноглобуліни, система комплементу, елементи коагуляційної системи) [4,76].  

Так, імунні реакції визначались у щурів у відповідь на ксенотрансплантацію 

ембріональної нервової тканини людини [208]. Внутрішньомозкові нейральні 

ксенотрансплантати НСК / НПК свиней викликали імунну відповідь реципієнта із 

швидким відторгненням внаслідок інвазії мікроглії / макрофагів, Т-лімфоцитів, ДК 

протягом 5-7 тиж після трансплантацції [4,36]; строк переживання трансплантату 

подовжувався при призначенні Т-клітинного імуносупресора циклоспорина А. 

Імуногенність суспензій нейральних клітин свині при внутрішньомозковому введенні 

імунокомпетентним щурам знижувалась, якщо для розмноження прекурсорів в 

культурі використовували мітогени НСК (ЕGF, FGF-2) [209]. Якщо первинні (не 

культивовані в присутності мітогенів НПК із примордіального шару ембріонального 

мозку свині) клітинні трансплантати повністю елімінувались до 35-ї доби, то НПК, 

отримані в культурі з ростовими факторами, зберігались до 35-ї доби, а 2 з них - 

навіть до 60-ї доби. Деякі трансплантати викликали мінімальну імунну відповідь 

реципієнта, тоді як більшість з них зазнавала процесів відторгнення із залученням 

ЦТЛ, мікроглії/макрофагів, імуноглобуліну М та комплемента. Популяції прекурсорів 

і первинні тканинні суспензії відрізнялись за профілем імунної відповіді, яку вони 

викликали. Коли імунокомпетентним щурам вводили внутрішньоочеревинно 

первинні клітинні суспензії, генерувалась сильна гуморальна відповідь, а також 

реєструвались значні рівні експресії МНС ІІ у цих клітинах; якщо ж вводили 

культивовані НПК, такої відповіді не реєстрували [209]. 

У дослідженні Modo M. et al. (2003) [103] НСК миші пересаджували щурам з 

оклюзією середньої мозкової артерії у супроводі або без призначення циклоспорину. 

Проліферативний тест лімфоцитів шийних лімфовузлів, а також гістологічна оцінка 

імунної відповіді не виявили різниці між тваринами, яким давали або не давали 

циклоспорин. Відзначено лише місцеве підвищення експресії імунних маркерів 

(МНСІ, МНСІІ, СD45, СD11b) навколо місця ін'єкції. 

За даними Drukker M. et al. (2006) [80], через 1 міс після трансплантації 

імунокомпетентним мишам різних ліній ЕСК повністю елімінувались. При 

трансплантації ЕСК людини імунодефіцитним мишам різних ліній розвивались 
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тератоми. Зокрема, у мишей nude, у яких відсутні Т-клітини, але наявні B-клітини 

та ПК, відбувався ріст тератоми без ознак відторгнення. У мишей Lysthg (дефіцитні за 

ПК) і Btkxid  (дефіцитні за В-клітинами) відбувалось виразне відторгнення і тератома 

не розвивалась. Таким чином, відторгнення ксеногенних ЕСК опосередковувалось Т-

клітинами, а ПК і В-клітини не відігравали значної ролі у цьому процесі [80]. В 

наступних експериментах автори дійшли висновку, що ЕСК людини та їх 

диференційовані похідні мають низький потенціал до активації прямої 

алоспецифічної відповіді несумісних по HLA лімфоцитів, в той же час рівень 

експресії МНС І є достатнім для Т-клітинного розпізнавання. 

Walczak P. et al. (2007) [210] пересаджували клітини нейронального фенотипу, 

отримані з клітин пуповинної крові людини, у смугасте тіло головного мозку 

імунодефіцитних NOD SCID мишей. Через 5 діб після трансплантації ці клітини були 

живими (доведено імуногістохімічними дослідженнями мітохондрій), експресували 

нейральні і нейрональні маркери (Nestin, ТuJ1) і мали нейрональну морфологію. 

Однак, через 1 міс після трансплантації клітин, що вижили, не знайдено. Їх загибель 

не була спричинена Т-клітинною імунною відповіддю (не було ознак Т-клітинно-

опосередкованого відторгнення, СD4+ та СD8+-лімфоцитів, мінімальні зміни мікроглії 

та астроцитів). У роботі Ubiali F. et al. (2007) [82] показано, що НСК людини 

розпізнаються і викликають імунну відповідь периферичних лімфоцитів при 

ксенотрансплантації мишам у подушечки лап. 

Як один із експериментальних підходів для досягнення довготривалого захисту 

НПК людини при трансплантації в дорослий мозок гризунів за відсутності 

імуносупресії досліджується «неонатальна десентизація» [211]. Для цього гризунам у 

перші дні після народження, коли імунна система ще недостатньо розвинена, 

внутрішньоочеревинно вводять НПК людини, а через кілька місяців виконують 

внутрішньомозкову трансплантацію таких же клітин. Однак на кількох лініях мишей 

показано, що на відміну від новонароджених щурів, у новонароджених та дорослих 

мишей ксенотрансплантація у смугасте тіло головного мозку іПСК, ЕСК чи 

фетальних НПК людини призводить до елімінації пересаджених клітин протягом 4 

тиж; а попередня неонатальна сенситизація не зменшує прояви відторгнення 

трансплантованих клітин, тоді як імуносупресія циклоспорином сприяє їх виживанню 
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впродовж щонайменше 6 тиж, нормальній диференціації та дозріванню [211]. 

Водночас відтворення моделі у імунодефіцитних (NOD SCID) мишей 

продемонструвало виживання і проліферацію in vivo ксенотрансплантованих клітин 

щонайменше 62 доби. Ці дані засвідчують обов’язкову наявність умов недостатності 

імунної системи (імунодефіциту або імуносупресії) для успішного приживлення 

трансплантованих НСК/НПК. 

 

1.5. Протипухлинна дія НСК / НПК 

 

Дослідження протипухлинної дії клітин головного мозку (отриманих від плодів, 

новонароджених тварин та дорослих) проводяться вже кілька десятиліть [159]. 

Показана цитотоксична активність клітин головного мозку плодів та новонароджених 

тварин відносно пухлинних клітин in vitro та in vivo при гетеротрансплантації гліоми 

людини під капсулу нирки мишей разом з клітинними суспензіями мозку [159]. 

Виразну цитотоксичність фетальних нейроклітин щурів встановлено стосовно 

експериментальної гліоми 101.8 in vitro: у клітинах пухлин відзначались дистрофічні 

та некробіотичні зміни [212]. Подібною активністю володіють гуморальні фактори, 

отримані з фетальних нейроклітин щурів [159,213]. 

Введення НСК / НПК подовжувало виживання 25 % тварин з гліомою N29, при 

цьому пригнічення росту пухлини відбувалось при одночасному введенні клітин 

пухлини та НСК / НПК, а також при введенні НСК / НПК в місце інокуляції пухлини 

через тиждень після перевивання гліоми [214]. Через 1-2 тиж об’єм пухлини у 

лікованих тварин зменшувався на 67 % [58]. 

Введення НПК лінії ST14A щурам з гліомою С6 пригнічувало розвиток пухлини 

[215]. На інгібіторний вплив НСК віносно пухлинних клітин вказано також у роботі 

Iwadate Y et al. (2016) [216]. 

На даний час генно-клітинна терапія із застосуванням НСК в якості векторів 

вважається обнадійливим підходом для лікування пухлин мозку, зокрема гліобластом 

[11-14,49,217-219]. 

Трансплантовані НСК / НПК здатні мігрувати та інтегруватись у ЦНС ссавців, 

навіть при наявності видового бар’єру (нижчі примати). НСК, що мігрували у різні 
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частини ЦНС, генерували всі типи клітин нервової системи, забезпечуючи 

заселення мозку, що розвивається, або відновлюючи заселення ураженого мозку. 

Таким чином, трансплантовані НСК мають неперевершену здатність «відшукувати» 

патологічні ділянки в тканині ЦНС [220,221]. Одним із механізмів міграції НСК 

вважають гальванотаксис – переміщення за градієнтом електричних потенціалів 

[222]. 

Aboody K.S. et al. (2000) [223] показали, що НСК селективно мігрують і 

накопичуються на межі між пухлиною і нормальними клітинами мозку. Так, НСК 

миші при імплантації у хвостову вену мишей з експериментальною пухлиною мозку 

мігрують у ЦНС і «знаходять» внутрішньомозкову пухлину, а також дисеміновані 

клітини пухлини, подібним чином до НСК, імплантованих внутрішньоцеребрально. 

На моделі перещепленої пухлини мозку у мишей nude показано міграцію НСК 

людини і мишей (клон С17.2) на велику відстань у напрямку імплантованої пухлини 

[223]. НСК виявлялись всередині пухлинної тканини та навколо неї, а також у 

асоційованих з пухлиною судинах. Крім того, НСК «відшукували» індивідуальні 

клітини пухлини, що виходили з головної маси пухлини у нормальну тканину мозку. 

Автори вводили НСК також у контрлатеральні гемісфери, у шлуночки, у 

периферичну циркуляційну систему з метою дослідження їх міграційного потенціалу. 

Незалежно від місця введення, НСК досягали осередки пухлинних клітин. Свідчення 

стабільної експресії трансгенів генетично модифікованими НСК (конвертуючого 

ензима цитозин деамінази, HSV-тимідин кінази) на цій моделі підтвердило 

можливість їх використання як терапевтичних засобів при пухлинах мозку [224]. 

Пізніше було підтверджено спостереження щодо вродженої здатності хомінгу 

НСК до клітин пухлини на різних моделях експериментальних пухлин мозку 

[11,12,15,58,59,214,225-228]. 

У мишей з інтракраніальною медулобластомою генетично модифіковані НСК 

людини при іпсілатеральному введенні розташовувались на межі пухлинної маси 

[199]. На моделі спонтанної олігодендрогліоми у трансгенних мишей показано, що 

інтракраніально введені НСК мають високий тропізм до дисемінованих клітин гліоми 

і розташовуються в новоутворених судинах всередині пухлин та біля мікроскупчень 

клітин пухлини [229]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mueller%20FJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Таким чином, мікрооточення, індуковане хронічним запаленням і раковими 

клітинами, має здатність залучати і накопичувати СК – як нормальні, так і 

трансформовані [199,230,231]. Зокрема, факторами, які визначають міграцію НСК у 

пухлинне вогнище, є продукція клітинами гліом HGF (ростового фактора 

гепатоцитів), що є хемоаттрактантом для НСК [232], та молекул екстрацелюлярного 

матриксу (ламініну, тенапсину С), що сприяють адгезії НСК [233]. 

Наведені дані обгрунтовують розробку напряму лікування пухлин мозку із 

використанням нормальних НСК як транспортних засобів для селективної доставки 

протипухлинних речовин у зону росту пухлини [9,11,13,224,225]. 

Ehtesham M. et al. (2002) при введенні НСК мишей з аденовірусним вектором, 

який містив ген IL-12, показали, що НСК здатні відслідковувати мігруючі клітини 

гліоми [217]. IL-12-продукуючі НСК збільшували термін виживання мишей-носіїв 

внутрішньомозкової гліоми, порівняно з несекретуючими НСК, а також 

демонстрували стійкий тропізм до дисемінованої гліоми. Терапія IL-12-

продукуючими НСК супроводжувалась посиленою Т-клітинною інфільтрацією 

пухлинних мікросателітів і тривалою протипухлинною імунною відповіддю. 

В дослідженні Yang S.Y. et al. (2004) [219] використовували НСК, виділені з 3-

5-місячних ембріонів людини, з трансфікованим геном IL-12 (гНСК-IL-12), які потім 

вводили стереотаксично щурам з гліомою С6. Щури, яким вводили одночасно 

клітини С6 і гНСК-IL-12, а також ті, яким вводили гНСК-IL-12 у вже сформовану 

гліому, виживали значно довше за контрольних тварин з гліомою С6. Наступне 

імуногістохімічне дослідження показало, що НСК розташовувались поміж клітин 

пухлини, а також на межі пухлинної маси; виявлялась велика кількість 

інфільтрованих CD4+, і особливо CD8+ Т-лімфоцитів. Таким чином, НСК, генетично 

сконструйовані до продукції IL-12, мали виразний протипухлинний ефект [219]. 

Також показано, що нейральні прогенітор-подібні клітини з кісткового мозку 

мають здатність проникати у внутрішньомозкову пухлину [234]. Ці клітини 

продукували попередники трьох ліній клітин: нейронів, астроцитів, олігодендроцитів 

in vitro та проникали в тканину гліоми in vivo. Після перенесення гену IL-23-

експресуючі нейральні стовбуро-подібні клітини з кісткового мозку індукували 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Jeon%20JY%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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ефективну імунну відповідь проти внутрішньомозкових гліом у мишей із 

залученням CD8+ Т-клітин, а також CD4+ Т-клітин і ПК [234]. 

При трансплантації НПК, отримані з ЕСК, селективно мігрували під впливом 

кондиційних середовищ клітинних ліній гліом (С6, U87, N1321) [221]. Як показав RT-

PCR-аналіз, усі тестовані лінії гліом продукували SCF (фактор стовбурових клітин). 

Díaz-Coránguez M. et al. (2013) на моделі ГЕБ in vitro виявили, що кондиційоване 

середовище від клітин гліоми С6 викликало істотну трансендотеліальну міграцію 

НСК людини, у порівнянні з супернатантом від астроцитів [10], завдяки наявності 

високих концентрацій HGF, VEGF, зонуліну, простагландину E2 та низького вмісту 

EGF. Концентрації IFN-α, TNF-α, IL-12p70, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, металопротеїназ -

2,-9 були однаковими у супернатантах від гліоми С6 та астроцитів. Міграція НСК 

забезпечувалась наявністю на них білків щільного з’єднання (tight junction proteins) 

окклюдину та клаудинів, та молекули адгезії СRTAM. In vivo в імунодефіцитних 

мишей nude НСК, введені в системну циркуляцію, проходили через ГЕБ та досягали 

інтракраніальної гліоми, яка експресувала підвищені кількості HGF, VEGF та 

зонуліну/прегаптоглобіну 2 [10]. 

У роботі Teng J. et al. (2014) продемонстровано, що після системного введення 

мишам з гліомою НСК, генетично сконструйованих до продукції протипухлинного 

фактора TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand), 30 % НСК 

виживали протягом 1-ї доби, а 0,5 %  залишались живими через 5 тижнів після 

введення, тобто могли протягом тривалого часу здійснювати протипухлинний вплив 

[11]. Пригнічення росту гліобластоми і подовження середньої тривалості життя 

(СТЖ) мишей з пухлинами отримано також при застосуванні індукованих НСК 

з геном TRAIL [56]. 

Цікавим є спостереження, в якому на моделі гліоми у мишей показано, що 

«навантажені» аденовірусом НСК покращували виживання тварин з пухлинами 

значно ефективніше, ніж «навантажені» аденовірусом МСК [53], що свідчить про 

тісний зв’язок ефективності транспортування терапевтичного агенту носіями (НСК) із 

подібністю між походженням носія і пухлини (гліоми головного мозку). НСК 

розглядаються як носії для таргетної онколітичної віротерапії [235]. 

http://www4.infotrieve.com/newmedline/summary.asp?presearch=1&term=Serfozo%20P
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%ADaz-Cor%C3%A1nguez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23637756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teng%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24801379
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У щурів з гліомою головного мозку С6 нейротрансплантація фетальних 

алогенних НСК значуще знижувала підвищену експресію протеїнів Raf-1, Erk та Bcl-2 

і підвищувала експресію каспази-3, тобто запускала апоптоз клітин гліоми через 

інгібіцію Ras/Raf/Mek/Erk сигнального шляху [236]. Трансплантовані НСК мігрували 

до стовбурових клітин пухлин мозку (СКПМ) у мишей, подовжуючи їх виживаність, 

а in vitro знижували стовбуровий потенціал СКПМ [12].  

Liu S. et al. (2016) у дослідах in vitro та in vivo підтвердили, що НСК людини 

мігрують до СКПМ і значуще пригнічують їх інвазивний ріст, запускаючи 

диференціацію і апоптоз через активацію Smad1/5/8-сигнального шляху, та 

збільшуючи СТЖ мишей з пухлинами [59]. 

Залишається незрозумілим, чому НСК рухаються у напрямку мозкових пухлин 

чи в будь-яку патологічну ділянку. Механізми, що лежать в основі цих явищ, 

очевидно, багатофакторні. Може існувати кілька пояснень: 

1. Клітини гліоми і НСК мають філогенетичну подібність (спільне 

походження), схожий фенотип, порівнюваний профіль експресії рецепторів та 

ідентичні мішені міграції [8,12,237-251]. НСК та клітини гліоми можуть експресувати 

подібний репертуар молекул адгезії і, таким чином, притягуватись до тих же 

трофічних джерел. Припускають, що пухлини мозку є похідними від НСК / НПК, що 

зазнали аберантних змін,  СКПМ [241,248, 250,252-255]. 

2. Пухлини мозку секретують фактори атракції НСК. Зокрема, факторами, 

які визначають міграцію НСК у пухлинне вогнище, є продукція клітинами гліом 

HGF, SCF [221,232], VEGF [256,257], та молекул екстрацелюлярного матриксу 

(ламініну, тенапсину С, металопротеїнази, гіалуронової кислоти, колагену), що 

сприяють адгезії НСК [233,258,259]. Виявлено також, що посилена експресія EGFR та 

VEGFR2 на НСК асоціюється з посиленою їх рухливістю, особливо у напрямку 

судин [258,259]. Можливо, НСК можуть мігрувати переважно у ділянки з високою 

концентрацією EGF, VEGF, bFGF (пухлини ЦНС та пухлинні осередки), надлишок 

яких експресують злоякісні гліоми, і, зокрема, СКПМ [12]. 

3. НСК притягуються до пухлинно-асоційованих ендотеліальних клітин. 

НСК (людини і мишей) на своїй поверхні несуть CD49d,  адгезивну молекулу, що 

зв’язується з 4-інтегрином, експресованим на поверхні ендотелію судин. Можливо, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26908439
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імплантовані НСК рухаються до інтегринів, стимульованих гліомою на пухлинно-

асоційованих ендотеліальних клітинах [147]. Крім того, НСК миші експресують 

CD44, відповідальний за адгезію клітин до компонентів екстрацелюлярного матриксу, 

зокрема, гіалуронової кислоти. Тобто, хомінг НСК до пухлин мозку та дисемінованих 

клітин гліоми може бути опосередкований через взаємодію CD44 з гіалуроновою 

кислотою. Іншими молекулами адгезії, відповідальними за міграцію НСК / НПК у 

мозку, що розвивається, та інвазію клітин гліоми у зрілому мозку, є конексин-43 

(Cx43) [260-262] і кадгерин-11 [238]. 

4. НСК / НПК відповідають на хемотакcичні сигнали від пухлинно-

асоційованих запальних клітин. НПК несуть рецептори до хемокінів i при 

трансплантації мігрують в ділянки ушкодження або запалення в ЦНС у відповідь на 

хемокіни, продуковані макрофагами або активованою мікроглією [141,217,220]. 

СХСR-4,-7 є рецепторами для хемокіну SDF-1(stromal-derived factor 1CXCL12); 

їх взаємодія вважається надзвичайно важливою у клітинній міграції НСК / НПК 

[231,263], а також СКПМ [264]. 

Ймовірними механізмами протипухлинної активності НСК/НПК можуть бути: 

1) індукція ефективного протипухлинного імунітету проти внутрішньомозкових 

пухлин; 2) безпосередня цитотоксична та проапоптотична дія на клітини пухлин. 

У зв’язку з вищевикладеним, розглядають можливість застосування генетичних 

конструкцій на основі НСК / НПК для цільової доставки в пухлини, зокрема, гліоми 

головного мозку, цитолітичних вірусів, генів, що кодують протипухлинні цитокіни 

(IL-4, IL-12, IL-2, IL-23, GM-CSF, IFN-); проапоптотичних генів (TRAIL, FASL), 

ферментів, які конвертують лікарські засоби в активну форму (цитозин деаміназа, 

тимідин-кіназа), нейротрофічних факторів [14,52,56,57,235,265-267], а також для 

прижиттєвої неінвазивної нейровізуалізації пухлини за допомогою навантаження 

НСК / НПК радіоактивними або парамагнітними наночастинками [226-228]. 

Згідно з даними ресурсу ClinicalTrials.gov Національних інститутів здоров’я 

США [24], у даний час проводяться 3 рандомізованих клінічних випробування щодо 

застосування генетично модифікованих НСК (які несуть ензими, що конвертують 

протипухлинні препарати в активну форму – фаза І) у лікуванні хворих із злоякісними 

гліомами. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Allport%20JR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mueller%20FJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Важливо однак підкреслити, що використання НСК є додатковим засобом і не 

може замінити інші види терапії мозкових пухлин, а повинно застосовуватись 

паралельно з ними. 

 

Висновки до розділу 

Підcумовуючи вищенаведені дані, можна акцентувати увагу на кількох аспектах. 

По-перше, імунопривілейованість ЦНС не є абсолютною. Розвиток імунної відповіді 

в межах мозку є можливим на тому ж рівні, як і в периферичних зонах організму. По-

друге, НСК та НПК здатні експресувати достатньо широкий спектр імуноактивних 

молекул, включно з антигенами гістосумісності, що може визначати їх 

імуномодулювальну дію на клітини імунної системи при контактній взаємодії, а 

також активувати природну і адаптивну імунну резистентність та індукувати 

ефекторну фазу імунної відповіді або її блокаду при нейротрансплантації. При цьому 

відторгнення пересаджених клітин відбувається з генерацією алоспецифічних ЦТЛ та 

цитотоксичних антитіл. По-третє, пригнічення імунних реакцій при 

нейротрансплантації, у тому числі реакцій відторгнення, може відбуватись внаслідок 

неможливості їх розпізнавання різними популяціями Т-лімфоцитів через відсутність 

або слабку експресію на поверхні НСК / НПК молекул MHC I та II класів; апоптозу 

чи клональної анергії Т-лімфоцитів при безпосередній взаємодії з НСК / НПК через 

відсутність костимулюючого сигналу від костимуляторних молекул (НСК / НПК-

індукованої імунологічної толерантності); секреції НСК / НПК масиву 

імуномодуляторних цитокінів, хемокінів, ростових факторів. 

Всі ці механізми в даний час є не до кінця визначеними та широко 

дискутуються, оскільки існують суперечливі дані за чи проти наведених припущень. 

Вірогідно, реалізація імунних властивостей НСК обумовлена багатьма факторами, 

опосередкованими клітинно-клітинною взаємодією та секрецією розчинних 

медіаторних молекул. 

Таким чином, наявні дані щодо експресії антигенів МНС, імунорегуляторних 

ефектів НСК / НПК та імунної відповіді на трансплантацію цих клітин є 

фрагментарними і суперечливими. Результати досліджень у модельних системах in 

vitro та in vivo щодо алоспецифічних імунних реакцій на НСК / НПК неоднозначні та 
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контроверсійні: від висновків про відсутність значущої імунної відповіді до 

протилежної думки про її наявність та необхідність застосування системної 

імуносупресії. На наш погляд, можливою здатністю алогенних НСК / НПК викликати 

імунну активацію у віддаленому періоді після трансплантації не можна нехтувати; це 

питання потребує подальших поглиблених досліджень. 

Вивчення імунобіологічних властивостей нейрогенних клітин фетального мозку 

 антигенних, імуногенних, імуномодулювальних та протипухлинних – сприятиме 

розкриттю механізмів дії НСК / НПК та надасть змогу оцінити доцільність їх 

практичного використання для доклінічної розробки технологій клітинної терапії 

уражень ЦНС, зокрема, пухлин головного мозку. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Експериментальні дослідження імунобіологічних властивостей та 

протипухлинного впливу фетальних нейрогенних клітин in vitro та in vivo проведено 

відповідно до протоколу, погодженого Комітетом з біоетики ДУ «ІНХ НАМН» 

(протокол № 2 від 2.04.2007 р.). У дослідженнях використані тварини розведення 

віварію ДУ «ІНХ НАМН» (детальна характеристика представлена у табл.2.1), зразки 

клітин з банків клітинних культур (табл.2.2), біологічний матеріал (табл.2.3) від 

нейроонкологічних хворих, які знаходились на лікуванні у ДУ «ІНХ НАМН», та осіб 

без грубої соматичної патології (добровольці, група контролю), які знаходились на 

обстеженні у ДУ «ІНХ НАМН». 

Усі роботи з експериментальними тваринами проводили з дотриманням 

законодавчих норм та вимог Закону України №3447 IV “Про захист тварин від 

жорстокого поводження», «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), з 

урахуванням принципів біоетики та норм біологічної безпеки. Тварин утримували у 

стандартних умовах акредитованого віварію, знеболення та евтаназію проводили під 

ефірним наркозом. Дослідження клітин і біологічного матеріалу людини виконані 

згідно з вимогами Декларації принципів толерантності (28 сесія ЮНЕСКО, 1995), 

Універсальної декларації з біоетики та прав людини (ООН, 1997), норм Конвенції про 

захист прав людини у зв’язку з впровадженням нових біомедичних технологій 

(Іспанія, 1997). Прилади, використані для наукових досліджень, підлягали 

метрологічному контролю. Кріоконсервовані нейроклітини людини були люб’язно 

надані в рамках наукового співробітництва кріобанком Інституту проблем 

кріобіології та кріомедицини НАН України (м.Харків), зразки клітин 

експериментальних гліом щура 101.8 – з Всеросійської колекції клітинних культур 

(Інститут морфології людини РАН, РФ), С6 – з Клітинного банку ліній тканин 

людини та тварин (Інститут екпериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім.Р.Є.Кавецького НАН України). 
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Таблиця 2.1. 

Характеристика дослідних тварин 

№ Вид 

тварин 

лінія, стать. вік, 

вага 

Кількість Вид досліджень 

1 Миші  

 

СВА,  

самці, 1,5 міс,  

вага (22,0 ± 0,8) г 

 

n = 51 Виділення клітин головного мозку та 

лімфовузлів, забір периферичної крові. 

n = 35 Введення КСНК. 

На етапах експерименту - забір 

лімфовузлів, периферичної крові. 

СВА,  

плоди 13-15-ї 

доби гестації 

(Е13-15) 

n = 74 Виділення клітин головного мозку. 

С57Bl/6,  

плоди 13-15-ї 

доби гестації 

(Е13-15) 

n = 19 Виділення клітин головного мозку. 

С57Bl/6,  

самці, 1,5 міс,  

вага (22,0 ± 0,8) г 

 

n = 29 Виділення клітин головного мозку та 

лімфовузлів, забір периферичної крові. 

n = 161 Внутрішньомозкове введення клітин 

різних типів від тварин-донорів. 

На етапах експерименту - забір головного 

мозку, лімфовузлів, периферичної крові.  

n = 153 Внутрішньоочеревинне введення клітин 

різних типів від тварин-донорів. 

На етапах експерименту - забір 

лімфовузлів, периферичної крові. 

2 Кролі нелінійні, 

плоди 15-16-ї 

доби гестації 

(Е15-16) 

n = 93 Виділення клітин головного мозку. 

3 Щури нелінійні білі, 

самиці, 1 міс,  

вага (120 ± 10) г 

n = 15 Забір селезінок. 

n = 24 Введення КСНК. 

На етапах експерименту – забір 

селезінок. 

n = 142 Перещеплення гліоми 101.8. 

На етапах експерименту – забір 

селезінок. 

нелінійні білі, 

новонароджені 

n = 10 Виділення клітин головного мозку. 

нелінійні білі, 

плоди 8-16-ї доби 

гестації (Е8-16) 

n = 163 Виділення клітин головного мозку. 

Всього n = 969 
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Таблиця 2.2. 

Клітини з банків клітинних культур 

№ Вид клітин Кількість 

1 кріоконсервовані нейрогенні клітини людини (5–12-й тиждень гестації) n = 30 

2 клітини експериментальної гліоми щура 101.8 n = 15 

3 клітини експериментальної гліоми щура С6 n = 16 

Всього n = 61 

Таблиця 2.3. 

Характеристика біологічного матеріалу пацієнтів 

№ Вид біологічного матеріалу Характеристика спостережень Кількість 

1 тканина біопсій пухлин 

головного мозку 

пацієнти з гліомами головного мозку n = 38 

2 периферична кров пацієнти з гліомами головного мозку n = 27 

добровольці (група контролю) n = 38 

3 по ходу доступу фрагменти 

тканини нюхової цибулини 

(НЦ)  

випадки пухлин головного мозку з 

дислокаційним ушкодженням структур 

передньої черепної ями 

n = 15 

4 по ходу доступу фрагменти 

кори головного мозку 

випадки гліом головного мозку, 

перифокальна зона пухлини 

n = 3 

5 по ходу доступу фрагменти 

білої речовини головного 

мозку 

випадки гліом головного мозку, 

перифокальна зона пухлини 

n = 7 

Всього n = 128 

 

Зразки біопсій гліом головного мозку, фрагментів кори та білої речовини 

головного мозку, тканини НЦ нейроонкологічних хворих були отримані по ходу 

нейрохірургічних доступів при оперативному видаленні пухлин головного мозку 

співробітниками відділу нейроонкології ДУ «ІНХ НАМН» та верифіковані 

морфологічно на гістологічних зрізах (відділ патоморфології ДУ «ІНХ НАМН»); у 

пацієнтів діагностовано 15 менінгіом, 9 гліом ІІ ступеня злоякісності, 16 гліом ІІІ 

ступеня злоякісності, 13 гліобластом (IV ступінь злоякісності). Зразки досліджені в 

межах виконання науково-дослідних робіт (№ держреєстрації 0104U000409   (2004-

2006 рр.);   № держреєстрації   0105U000902   (2005-2007 рр.);   № держреєстрації 

0107U001191 (2007-2009 рр.). 
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2.1. Виділення і культивування клітин 
 

Виділення клітин головного мозку. Клітини головного мозку отримували за 

протоколом [268]. Тканину головного мозку, вилучену в стерильних умовах з плодів 

(Е8-16) наркотизованих самиць у визначений термін вагітності та у наркотизованих 

новонароджених і статевозрілих інтактних тварин, а також фрагменти тканини НЦ 

людини промивали у середовищі DМЕМ (Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium, 

«Sigma», ФРН), звільняли від судин та оболонок, переносили у свіже живильне 

середовище і механічно дисоціювали багатократним піпетуванням. Запечатані 

контейнери з кріоконсервованими нейроклітинами людини виймали з рідкого азоту, 

поміщали у водяну баню для відтавання при 38  400 С; потім клітини переносили у 

середовище DМЕМ, відмивали, до осаду клітин додавали свіже середовище DMEM 

та ресуспендували. Отримані клітинні суспензії осаджували центрифугуванням 

протягом 5 хв при 1500 об/хв, відмивали у середовищі DMEM, до осаду клітин 

додавали свіже середовище DMEM та ресуспендували. 

Отримання суспензій клітин пухлини. Тканину пухлини (перевивна гліома 

щура 101.8), вилучену в стерильних умовах у наркотизованих тварин з пухлиною, а 

також тканину біопсій гліом головного мозку нейроонкологічних хворих поміщали в 

стерильних умовах в середовище ДМЕМ, промивали, звільняли від судин та 

оболонок, подрібнювали мікроножицями, механічно дисоціювали багаторазовим 

піпетуванням і фільтрували через капроновий фільтр. Клітини осаджували 

центрифугуванням протягом 5 хв при 1500 об/хв, відмивали у середовищі DMEM, до 

осаду клітин додавали свіже середовище DMEM та ресуспендували. Готували 

суспензії клітин у концентрації 5.106 /мл, нашаровували 2,0 мл суспензії на 2,0 мл 

фікол-верографіну ( = 1,078) та центрифугували 15 хв при 3000 об/хв [269]. На рівні 

розподілу фаз градієнт-суспензія збирали шар клітин відповідної щільності та 

відмивали 10-кратною кількістю поживного середовища, до осаду клітин додавали 

свіже середовище DMEM та ресуспендували. Використана методика дозволяла 

отримати суспензії пухлинних клітин із життєздатністю > 70. 

Виділення імуноцитів. Як джерело імуноцитів використовували селезінки та 

лімфовузли експериментальних тварин, а також периферичну кров осіб групи 

контролю та нейроонкологічних хворих. 
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У наркотизованих тварин в стерильних умовах вилучали селезінки та 

лімфовузли (пахвові, підколінні - по 6 лімфовузлів від кожної тварини). Суспензії 

імуноцитів отримували шляхом механічної гомогенізації тканини селезінки або 

лімфовузлів у середовищі RPMI-1640 (ТОВ НВЦ «Ветлайф», Україна) з подальшим 

фільтруванням через капроновий фільтр. Клітини осаджували центрифугуванням 

протягом 5 хв при 1500 об/хв, відмивали у середовищі RPMI, до осаду клітин 

додавали свіже середовище RPMI-1640, ресуспендували та готували суспензії клітин 

у концентрації 5.106 /мл. 

Суспензії виділених імуноцитів (2,0 мл), а також периферичну кров осіб групи 

контролю або нейроонкологічних хворих (2,03,0 мл) нашаровували на 2,0 мл 

градієнту фікол-верографіну ( = 1,077) та центрифугували 30 хв при 1500 об/хв. На 

рівні розподілу фаз градієнт-суспензія збирали шар клітин відповідної щільності та 

двічі відмивали 10-кратною кількістю забуференого фізіологічного розчину (ЗФР) з 

рН 7,27,4, до осаду клітин додавали свіжий ЗФР та ресуспендували. Кількість клітин 

підраховували в камері Горяєва із 3 % розчином оцтової кислоти. 

Життєздатність клітин у суспензіях визначали за проникністю плазматичної 

мембрани для 0,2 % водного розчину трипанового синього (“Merch”, ФРН) [268]. 

Вивчення впливу складу культурального середовища на клітини 

фетального головного мозку. Клітини фетального головного мозку у кількості 2.106 

поміщали у скляні пробірки, додавали поживне середовище (загальний об’єм 

суспензії 6,0 мл) та тримали в СО2-інкубаторі (370 С, 95 % вологості та 5 % СО2). 

Клітини культивували в безсироватковому середовищі DМЕМ («Sigma», ФРН), а 

також при додаванні: ретинола ацетату (5-а доба, 0,2 мг/мл, ПАТ «Київський 

вітамінний завод»); нейроспецифічного білка S-100 (5-а доба, 0,01 мг/мл); 

епідермального ростового фактора (EGF, 20 нг/мл, «Sigma», ФРН); ростового фактора 

фібробластів (FGF, 10 нг/мл, «Sigma», ФРН); IFN- (80 пкг/мл, “ProCon”, РФ); IFN- 

(300 пкг/мл, “ProCon”, РФ). Кожних 3 доби поживне середовище оновлювали. 

Дослідження кінетики популяції клітин проводили за допомогою ретельного 

суспендування і відбору зразків клітинної зависі з культурального об’єму, в яких 

визначали кількість і життєздатність клітин. 
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Вивчення здатності клітин фетального головного мозку до 

диференціювання. Клітини фетального головного мозку на 1214-у добу 

культивування в середовищі DМЕМ + ретинола ацетат переносили в кількості 1.106 на 

покривні адгезивні скельця, вкриті поліетиленіміном (“Sigma”, ФРН), які поміщали у 

чашки Петрі і культивували в середовищі DMEM з додаванням різних індукторів 

диференціювання (ретинола ацетату (0,2 мг/мл, ПАТ «Київський вітамінний завод»), 

фетальної телячої сироватки (ФТС, 10 %, ПАТ «Київський вітамінний завод»), 

інсуліну  (препарату інсулін (0,05 мг/мл ) – трансферин (0,0275 мг/мл)  селеніт 

(0,0275 мг/мл), Pan Eko Ltd, РФ), ретиноєвої кислоти (2.10-6 моль/л, “Sigma”, ФРН)). 

Отримання первинних культур клітин. Первинні культури з різних зразків 

(фетального мозку щурів, головного мозку новонароджених інтактних щурів, клітин 

пухлин головного мозку щурів та людини) отримували за стандартним протоколом 

[268]. Свіжовиділені клітини з тканини пухлини або головного мозку в кількості 1.106 

наносили на покривні адгезивні скельця, вкриті поліетиленіміном (“Sigma”, ФРН), які 

поміщали у чашки Петрі і культивували в середовищі 199 та DMEM (1:1) з 

додаванням 10 % ФТС, 400 мг% глюкози та 0,2 од/мл інсуліну (об’єм поживного 

середовища складав 2 мл). 

Культури клітин тримали в СО2-інкубаторі (370 С, 95 % вологості та 5 % СО2) та 

прижиттєво спостерігали з використанням інвертованого мікроскопа (БИОЛАМ П-3, 

РФ та “Eclips TS 100”, Японія); після закінчення культивування фіксували 10 % 

формаліном і проводили цитологічний та імуноцитохімічний аналіз. Для 

цитологічного дослідження клітин культури забарвлювали тіоніном за Нісслем та 

гематоксиліном Караччі [268]. 

 

2.2. Отримання кондиційованого середовища нейрогенних клітин (КСНК) 

фетального мозку і дослідження його властивостей in vitro та in vivo 

КСНК отримували з суспензії нейрогенних клітин мозку щура на 811-у (Е8-11) 

та 1216-у (Е12-16) добу гестації. Концентрацію клітин доводили до 6,0.106/мл, 

додавали мітоген конканавалін А (0,10 мг/мл, Pan Eko Ltd, РФ) та інкубували 2 год в 

CО2-інкубаторі при температурі (37,0 ± 0,5)0 С, постійній вологості 95 % та 5 % СО2. 

Після інкубації клітини осаджували центрифугуванням протягом 5 хв при 1500 об/хв, 
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відмивали у середовищі DMEM, до осаду клітин додавали свіже середовище 

DMEM, ресуспендували та інкубували в тих же умовах упродовж 24 год. Після 

інкубації  клітини  повторно  осаджували  центрифугуванням  протягом  5 хв  при 

1500 об/хв, відбирали супернатант, визначали у ньому концентрацію білка за методом 

Лоурі [270], стандартизували до концентрації 1,0 мг/мл, аліквотизували, ліофілізували 

і зберігали при (70 ± 0,5) 0С. 

Визначення складу КСНК проводили за допомогою електрофорезу у 10 % 

поліакриламідному гелі (ПААГ) [270]. Імуноферментним методом визначали вміст 

цитокінів: TNF-, IL-1, IL-4, IL-10, IFN-, TGF-1  за допомогою тест-систем 

«Diaclone» (Франція), мозкового нейротрофічного фактора (BDNF, «Thermo Fisher 

Scientific», США), згідно з інструкціями виробників. 

Схема дослідження впливу КСНК in vitro. Для вивчення впливу на 

короткострокові культури клітин КСНК (0,02, 0,10 мг/мл) додавали до суспензій 

свіжовиділених клітин пухлин та мононуклеарів периферичної крові (МНПК), які в 

об’ємі 2 мл (2,0.106) інкубували у скляних біологічно інертних центрифужних 

пробірках при періодичному струшуванні протягом 24 год в  CО2-інкубаторі (370 С,  

95 % вологості та 5 % СО2). У суспензіях до та після інкубації з КСНК визначали 

кількість життєздатних клітин; цитотоксичний індекс, кількість апоптичних клітин, 

експресію антигенів CD-25,-95,-54,-56, HLA-А,В,С, -DR, експресію та продукцію 

цитокінів. 

Цитотоксичну дію КСНК у клітинних суспензіях оцінювали за цитотоксичним 

індексом (ЦІ), який розраховували за формулою: 

ЖКп – ЖКп+кснк 

ЦІ = -------------------------- х100 %, 

ЖКп 

де ЖКп – кількість життєздатних клітин у початковій суспензії; ЖКп+кснк  кількість 

життєздатних клітин у суспензії після інкубації з КСНК. 

Визначення апоптичних клітин за допомогою барвника Hoechst. Клітини 

відмивали в ЗФР центрифугуванням при 1500 об/хв протягом 5 хв та інкубували в 

розчині Hoechst 33342 (0,1 мкг/мл, Sigma, США) 30 хв при (37,0 ± 0,1)0 С. Далі відмиті 

в ЗФР клітини суспендували в 50 % розчині гліцерину і наносили на предметні 
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скельця. Препарати накривали покривними скельцями і запаювали. Аналіз 

апоптичних клітин (пікноз, конденсація і фрагментація ядерного хроматину) 

здійснювали за допомогою імерсійної системи мікроскопа ЛЮМАМ (РФ) при 

збільшенні х900. 

Визначення апоптичних клітин цитофлуориметричним методом за допомогою 

пропідіума йодида (РІ). Дослідження проводили згідно з рекомендаціями Пинегина 

Б.В. та ін. (2001) [271]. Для пермеабілізації клітинної мембрани суспензії клітин 

фіксували 400 мкл 70 % етилового спирту 1 год при 40 С, потім центрифугували, 

відмивали ЗФР. Додавали 200 мкл розчину РІ (5 мкг/мл) у фосфатно-сольовому 

буфері (ФСБ) із 0,1 % тритону Х-100 та 0,1 % цитрату натрію. Інкубували 1 год в 

темряві та аналізували на проточному цитофлуориметрі FACSCalibur («Becton 

Dickinson”, США) з аргоновим лазером із довжиною хвилі 488 нм. Оцінювали 

відсоток клітин у фракції, розташованій в зоні гістограми, що відповідає 

субдиплоїдному вмісту ДНК. 

Визначення впливу КСНК на продукцію та експресію цитокінів. КСНК у 

концентрації 0,02 та 0,10 мг/мл (за вмістом білка) додавали до суспензій 

свіжовиділених МНПК або клітин гліом людини (2,0.106 /мл, об’єм 2 мл) та 

інкубували 2 год в CО2-інкубаторі при температурі (37,0 ± 0,5)0 С, постійній вологості 

95 %  та  5%  СО2.  Після  інкубації клітини осаджували центрифугуванням протягом 

5 хв при 1500 об/хв, відмивали у середовищі DMEM, до осаду клітин додавали свіже 

середовище DMEM, ресуспендували та інкубували в тих же умовах упродовж 24 год. 

Контролем слугували проби, які інкубували в тих же умовах, але без додавання 

КСНК. Після інкубації клітини дослідних і контрольних суспензій осаджували 

центрифугуванням протягом 10 хв при 1500 об/хв, відбирали супернатанти та 

визначали в них вміст цитокінів імуноферментним методом. З клітинних суспензій 

виділяли РНК та визначали експресію мРНК цитокінів. 

Дослідження впливу КСНК у первинних культурах. До відібраних культур з 

рівномірною зоною росту додавали КСНК (0,01, 0,10 мг/мл за концентрацією білка) 

та інкубували упродовж 24 та 48 год. Контролем слугували культури зі стандартними 

умовами культивування без впливу КСНК. Культури фіксували 10 % формаліном і 

проводили цитоморфологічні та імуноцитохімічні дослідження. 
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Вплив КСНК in vitro на МНПК та пухлинні клітини хворих з гліомами 

головного мозку порівнювали з дією лікарського засобу галавіт (5-аміно-1,2,3,4-

тетрагідрофталазин-1,4-дієнонатрієва сіль, ЗАТ «ЦСМ «МЕДИКОР» (РФ), 0,02 та 

0,10 мг/мл) в аналогічних дослідних умовах. Вибір діапазону концентрацій 

ґрунтувався на даних щодо імуномодулювальних властивостей препарату 

(відсутність мітогенного ефекту у концентраціях 0,05 - 12,5 мг/мл, стимуляція 

проліферації лімфоцитів у концентраціях 0,025 - 0,050 мг/мл, поглинальної здатності 

нейтрофілів  0,002 - 0,020 мг/мл, цитотоксичної функції природних кілерів (ПК)  

0,025 - 0,010 мг/мл) [272] та цитотоксичного ефекту стосовно зразків пухлин 

головного мозку в концентрації 0,05 мг/мл [273]. 

Дослідження імуномодулювального впливу КСНК in vivo проводили після 

внутрішньоочеревинного введення КСНК щура інтактним тваринам з наступною 

оцінкою функційних показників імуноцитів у модельних системах стосовно 

пухлинних клітин (алогенній і ксеногенній), а також після введення тваринам з 

гліомою 101.8. 

Алогенна система. Білих нелінійних щурів (самиці, вік 1 міс, вага (120 ± 10) г) 

після  рандомізування за вагою розділяли на 2 групи (n = 12 у кожній групі). Щурам  

1-ї групи внутрішньоочеревинно вводили КСНК (0,33 мг/кг) 3-кратно з інтервалом в 1 

добу (сумарно 1 мг/кг); інтактним щурам 2-ї групи у тому ж режимі вводили 

фізіологічний розчин. Через тиждень після останнього введення КСНК у щурів 

дослідних груп проводили дослідження цитотоксичної активності (ЦА) імуноцитів 

селезінки у МТТ-тесті з клітинами гліоми 101.8 щура. 

Ксеногенна   система.   Мишей   лінії   СВА   (n = 30,  самці,  вік 2 міс,  вага   

(22,7 ± 0,8) г) після рандомізування за вагою розділяли на групи: 1) 1-кратне введення 

КСНК щура (0,88 мг/кг), n = 15); 2) 5-кратне введення КСНК щура щоденно протягом 

5 днів (сумарно 4,4 мг/кг), n = 15); 3) інтактні тварини, яким у тому ж режимі вводили 

фізіологічний розчин (контроль, n = 5). Через 24 год, 5 та 10 діб після введення КСНК 

(1-а група) та через 24 год, 5 та 10 діб після першого введення КСНК (2-а група) 

проводили дослідження цитотоксичної активності (ЦА) імуноцитів селезінки у МТТ-

тесті з клітинами гліоми 101.8 щура. 
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Схема дослідження імуномодулювального впливу КСНК при введенні 

тваринам з гліомою 101.8 представлена у підрозділі 2.4.2.2. 

 

2.3. Визначення експресії мРНК генів за допомогою полімеразно-

ланцюгової реакції із зворотною транскрипцією (revert transcriptase 

polymerase chain reaction – RT-PCR) 

 

Досліджували експресію мРНК генів головного комплексу гістосумісності 

людини (HLA-A1а, HLA-Dra1, HLA-DQb1, трансактиватора МНС ІІ класу (CIITA)), 

цитокінів (IFN-, TGF-2, IL-10, IL-12), FASR та FASL. Із суспензій клітин (5.106) 

виділяли тотальну РНК з використанням реагентів “Trizol RNA Prep 100” (ООО 

“Лаборатория Изоген”, РФ) відповідно до інструкцій виробника. Вміст РНК 

визначали спектрофотометрично та вираховували як співвідношення показників 

оптичної щільності зразків РНК при довжинах хвиль 260 нм (для нуклеїнових кислот) 

та 280 нм (для білків). Значення співвідношення в межах 1,6  1,8 свідчило про 

отримання чистої фракції РНК. З отриманих зразків РНК (1 мкг) синтезували кДНК у 

реакції зворотної транскрипції з використанням реагентів «GenePack RT-PCR Core» 

(“Лаборатория Изоген”, РФ). Чистоту отриманих зразків РНК перевіряли за 

допомогою PCR із праймерами, специфічними до гена -актину людини (табл.2.4.), 

вносячи в реакцію РНК без попереднього етапу зворотної транскрипції. При 

наявності домішку ДНК проводили її інактивацію ферментом DNAse I («Fermentas», 

Литва). 

PCR проводили з використанням кДНК, 0,2 мкМ праймерів (синтетичних 

олігонуклеотидів (“SYNTOL”, РФ) та реагентів «GenePack RT-PCR Core» 

(“Лаборатория Изоген”, РФ) протягом 40 циклів в ампліфікаторі “Терцик” (“ДНК-

технология”, РФ). Пари праймерів для кожного гена (табл.2.4) підбирали за 

допомогою бази даних “EMBL-EBI” [274]. Отримані амплікони аналізували за 

допомогою електрофорезу в 1,5 % агарозному гелі; наявність мРНК вважали 

доведеним у тих зразках, у яких спостерігалась світна смуга заданої довжини при 

відсутності такої смуги у негативному контролі. 
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Таблиця 2.4. 

Досліджувані гени і використані праймери 

 

№ ген праймер розмір 

амплікону 

параметри 

ампліфікації 
1 HLA-A1а прямий  

5’–GGACCAGGAGACACGGAATA-3’, 

зворотний  

5’–CTCGTTCAGGGCGATGTAAT-3’ 

205 п.н. 950 С – 15 с,  

620 С – 20 с,  

740 С – 15 с 

2 HLA-

DRa1 

прямий  

5’–AAAGCGCTCCAACTATACTCCGA-3’, 

зворотний 

5’–ACCCTGCAGTCGTAAACGTCC-3’ 

272 п.н. 950 С – 15 с,  

670 С – 20 с,  

740 С – 15 с 

3 HLA-

DQb1 

прямий  

5’–GTCTTGTGACCAGATACATCT-3’, 

зворотний  

5’– TCTGGGCAGATTCAGACTGAG-3’ 

515 п.н. 950 С – 15 с,  

620 С – 20 с,  

740 С – 15 с 

4 CIITA прямий  

5’–CAAGTCCCTGAAGGATGTGGA-3’ 

зворотний  

5’–ACGTCCATCACCCGGAGGGAC-3’ 

470 п.н. 950 С – 15 с,  

670 С – 20 с,  

740 С – 15 с 

5 IFN- прямий  

5’– GCAGGTCATTCAGATGTAGCGGA-3’, 

зворотний 

5’–ACCTCGAAACAGCATCTGACTCCT-3’ 

212 п.н. 950 С – 15 с,  

620 С – 20 с,  

740 С – 15 с 

6 TGF- прямий  

5’– GCGTGTCCCAAGATTTAGAACC-3’, 

зворотний  

5’–TCAAGTGAGGCGCGGGATAGG-3’ 

515 п.н. 950 С – 15 с,  

620 С – 20 с,  

740 С – 15 с 

7 IL-10 прямий  

5’–GTGGAGCAGGTGAAGAATGCCTT-3’, 

зворотний  

5’– TATCCCAGAGCCCCAGATCCGAT-3’ 

201 п.н. 950 С – 15 с,  

620 С – 20 с,  

740 С – 15 с 

8 IL-12,  

35 kD 

прямий  

5’– CCAGGTGGAGTTCAAGACCATGAATG-

3’, зворотний  

5’– TCATGTGGATGTAATAGTCCCATCCT -3’ 

381 п.н. 950 С – 15 с,  

620 С – 20 с,  

740 С – 15 с 

9 FASR прямий  

5’– AGACTGCGTGCCCTGCCAAG-3’, 

зворотний  

5’– AGAAGACAAAGCCACCCCAAGTTA-3’ 

250 п.н. 950 С – 15 с,  

540 С – 20 с,  

720 С – 15 с 

10 FASL прямий  

5’–CACCACTGCCTCCACTACCGCTG-3’, 

зворотний  

5’–CAGAGGCATGGACCTTGAGTTGGAC-3’ 

280 п.н. 950 С – 15 с,  

490 С – 20 с,  

720 С – 15 с 

11 -актин прямий  

5’–AGGCCAACCGCGAGAAGATGAC-3’, 

зворотний  

5’–TCGGCCGTGGTGGTGAAGC-3’ 

220 п.н. 950 С – 15 с,  

620 С – 20 с,  

740 С – 15 с 
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Для стандартизації отриманих результатів проводили RT-PCR з 

використанням праймерів, специфічних до гена -актину людини, що експресується 

конститутивно. Визначали рівень флуоресценції в ультрафіолетовому спектрі за 

цифровими зображеннями (програмне забезпечення “Biotest-A”); кількісне значення 

рівня експресії мРНК генів вираховували в умовних одиницях (ум.од.) як рівень 

флуоресценції відповідного амплікону, нормований до рівня флуоресценції 

аналогічного амплікону -актину, приймаючи останній за 1. 

 
2.4. Відтворення експериментальних моделей in vivo 

2.4.1. Відтворення алоспецифічних і нейроспецифічних імунних 

реакцій за умов внутрішньоочеревинного і внутрішньомозкового введення 

клітин 

 
Для відтворення алоспецифічних і нейроспецифічних імунних реакцій 

тваринам-реципієнтам (миші лінії C57Вl/6, самці, вік 1,5 міс, вага (22,7 ± 0,8) г) 

вводили клітинні суспензії різних тканинних типів від тварин-донорів. 

Використовували: 1) клітини лімфовузлів дорослих мишей СВА (самиці, вік 1,5 міс, 

вага (22,7 ± 0,8); 2) нейроклітини головного мозку дорослих мишей СВА; 3) НПК 

фетального мозку (плодів Е13-15) мишей СВА та C57Вl/6. Вибір перелічених типів 

введених клітин обґрунтовувався різним ступенем експресії ними антигенів 

гістосумісності: повноцінним представленням на клітинах лімфовузлів, на відміну від 

нейроклітин інтактного зрілого мозку, на клітинних субпопуляціях якого вони 

представлені на низькому рівні або відсутні. Наявність експресії антигенів МНС 

нейроклітинами фетального мозку дискутується. 

Внутрішньоочеревинне введення клітин. Суспензії різних типів клітин від 

мишей-донорів СВА вводили внутрішньоочеревинно мишам-реципієнтам С57BL/6 у 

кількості 1.106 клітин на тварину в об’ємі 0,1 мл. Частині тварин-реципієнтів проводили 

імуносупресію циклоспорином А (5 мг/кг, сандімун для парентерального введення, 

«Novartis Pharma AG», Швейцарія) на 0-у, 3-ю, 6-у добу експерименту. Відповідно 

формували групи дослідних тварин: 

1) внутрішньоочеревинне введення алогенних клітин з лімфовузлів 

дорослих тварин - донорів СВА (n = 24); 
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2) внутрішньоочеревинне введення алогенних клітин з лімфовузлів 

дорослих тварин - донорів СВА + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

3) внутрішньоочеревинне введення алогенних нейроклітин з мозку 

дорослих тварин - донорів СВА (n = 24); 

4) внутрішньоочеревинне введення алогенних нейроклітин з мозку 

дорослих тварин - донорів СВА + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

5) внутрішньоочеревинне введення алогенних фетальних НПК донорів 

СВА (Е13-15) (n = 24); 

6) внутрішньоочеревинне введення алогенних фетальних НПК донорів 

СВА (Е13-15) + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

7) інтактні тварини, яким внутрішньоочеревинно вводили фізіологічний 

розчин (С57BL/6, контрольна група, n = 12). 

Через 6, 12, 18 та 37 діб після трансплантації тварин наркотизували, в стерильних 

умовах вилучали лімфовузли та периферичну кров і проводили імунологічні 

дослідження. 

Внутрішньомозкове введення клітин. Суспензії різних типів клітин від 

мишей-донорів С57BL/6 та СВА вводили стандартно у праву скроневу ділянку 

головного мозку мишей-реципієнтів С57BL/6 у кількості 1.106 клітин на тварину на 

глибину 1,5 2,0 мм в об’ємі 0,1 мл. Частині тварин-реципієнтів проводили 

імуносупресію циклоспорином А (5 мг/кг, сандімун для парентерального введення, 

«Novartis Pharma AG», Швейцарія) на 0-у, 3-ю, 6-у добу експерименту. Відповідно 

формували групи дослідних тварин:  

1) внутрішньомозкове введення алогенних клітин з лімфовузлів дорослих 

тварин - донорів СВА (n = 24); 

2) внутрішньомозкове введення алогенних клітин з лімфовузлів дорослих 

тварин - донорів СВА + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

3) внутрішньомозкове введення алогенних нейроклітин з мозку дорослих 

тварин - донорів СВА (n = 24); 

4) внутрішньомозкове введення алогенних нейроклітин з мозку дорослих 

тварин - донорів СВА + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 
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5) внутрішньомозкове введення алогенних фетальних НПК донорів 

СВА (Е13-15) (n = 24); 

6) внутрішньомозкове введення алогенних фетальних НПК донорів СВА 

(Е13-15) + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

7) внутрішньомозкове введення сингенних фетальних НПК донорів С57BL/6 

(n=24); 

8) інтактні тварини, яким внутрішньомозково вводили фізіологічний розчин 

(С57BL/6, контрольна група, n=10). 

Через 24 год, 6, 12, 18 та 37 діб після трансплантації тварин наркотизували, в 

стерильних умовах вилучали лімфовузли, периферичну кров, головний мозок і 

проводили імунологічні та морфологічні дослідження. 

 

2.4.2. Відтворення моделі гліоми головного мозку у щурів 

 
Модель гліоми головного мозку відтворювали внутрішньомозковим введенням 

0,02 мл (3,5.105 життєздатних клітин) нативної або модифікованої суспензії клітин 

гліоми 101.8 у ліву півкулю мозку наркотизованих інтактних білих щурів (нелінійні, 

самиці, вік 1 міс, вага (120 ± 10)) г на глибину 1,5 2,0 мм. Штам 101.8 являє собою 

анапластичну гліому, в якій одночасної малігнізації зазнають клітини астроцитарної 

глії, олігодендроглії та епендими, і за своїми гістобіологічними властивостями 

наближається до злоякісних гліом людини [275]. Проводили 3 серії експериментів. 

 
2.4.2.1. Дослідження впливу КСНК на пухлиноіндукувальну здатність 

клітин гліоми 101.8 у щурів 

 
Вилучену у щурів з гліомою тканину пухлини промивали у середовищі DМЕМ 

(«Sigma», ФРН), звільняли від судин та оболонок, подрібнювали мікроножицями в 

середовищі DMEM і механічно дисоціювали багатократним піпетуванням. Клітини 

осаджували центрифугуванням протягом 5 хв при 1500 об/хв, відмивали у середовищі 

DMEM, до осаду клітин додавали свіже середовище DMEM, доводили до необхідної 

концентрації та ресуспендували (нативна суспензія). Для модифікації до нативних 

суспензій свіжовиділених клітин (2,0.106) додавали КСНК (0,02, 0,10 мг/мл) та в об’ємі 

2 мл інкубували у скляних біологічно інертних центрифужних пробірках при 
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періодичному струшуванні протягом 24 год в CО2-інкубаторі при температурі 

(37,0 ± 0,5)0 С, постійній вологості 95 % та 5 % СО2. Після завершення інкубації 

клітини відмивали у середовищі DMEM, до осаду клітин додавали свіже середовище 

DMEM, доводили до необхідної концентрації та ресуспендували. Далі нативні або 

оброблені суспензії клітин гліоми внутрішньомозково вводили щурам і відповідно 

формували дослідні групи: 

1) щури, у  яких  індукція  гліоми проведена нативними клітинами гліоми 101.8 

(n = 15); 

2) щури, у яких індукція гліоми проведена клітинами пухлини, обробленими 

КСНК у концентрації 0,02 мг/мл (n = 15); 

3) щури, у яких індукція гліоми проведена клітинами пухлини, обробленими 

КСНК у концентрації 0,10 мг/мл (n = 15); 

4) інтактні щури (контроль, n = 15). 

Аналізували в динаміці загальний стан та тривалість життя дослідних тварин. На 

17-у добу від перевивання пухлини у щурів дослідних груп вилучали селезінки для 

визначення ЦА імуноцитів у МТТ-тесті з клітинами гліоми 101.8. 

 
2.4.2.2. Дослідження впливу КСНК та фетальних НПК на перебіг 

експериментально змодельованої гліоми головного мозку щурів 101.8 

 
Індукцію гліоми у щурів проводили нативними клітинами гліоми 101.8. 

Формували групи дослідних тварин: 

1) щури з гліомою 101.8 (n = 12); 

2) щури з 3-кратним введенням КСНК з 5-ї по 10-у добу після перевивання 

гліоми 101.8 (n = 12); 

3) щури, яким 3-кратно вводили КСНК попередньо за 1 тиждень до перевивання 

гліоми 101.8 (n = 12); 

4) щури, яким 3-кратно вводили КСНК попередньо за 1 місяць до перевивання 

гліоми 101.8 (n = 12); 

5) інтактні щури, яким 3-кратно вводили КСНК (n = 12); 

6) щури з 2-кратним введенням фетальних НПК (Е12-14) щура (на 9-у і 13-у 

добу після перевивання гліоми 101.8; n = 14); 
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7) інтактні щури (контроль, n = 15). 

КСНК щурам дослідних груп вводили внутрішньоочеревинно (0,33 мг/кг) 3-

кратно з інтервалом в 1 добу (сумарно 1 мг/кг). Фетальні НПК (Е12-14) щура вводили 

2-кратно внутрішньоочеревинно тваринам 6-ї групи на 9-у і 13-у добу після 

перевивання гліоми 101.8 (0,2 мл, 1.105). Аналізували в динаміці загальний стан та 

тривалість життя дослідних тварин. На 17-у добу від перевивання пухлини у щурів 

дослідних груп вилучали селезінки для визначення ЦА імуноцитів у МТТ-тесті з 

клітинами гліоми 101.8. 

 
2.4.2.3. Дослідження впливу алогенної вакцини, модифікованої КСНК, 

на перебіг експериментально змодельованої гліоми головного мозку щурів 

101.8 

 
Алогенну пухлинну вакцину (АПВ), модифіковану КСНК, готували, 

використовуючи суспензію клітин гліоми штаму 101.8. КСНК (0,02 та 0,10 мг/мл) 

додавали до суспензій свіжовиділених клітин пухлини (2,0.106), які інкубували у 

скляних біологічно інертних центрифужних пробірках при періодичному 

струшуванні протягом 24 год в CО2-інкубаторі при температурі (37,0 ± 0,5)0 С, 

постійній вологості 95 % та 5 % СО2. Після завершення інкубації пухлинні клітини 

осаджували центрифугуванням протягом 5 хв при 1500 об/хв, відмивали у середовищі 

DMEM, до осаду клітин додавали свіже середовище DMEM та ресуспендували. 

Кількість  живих  пухлинних  клітин  у  суспензії становила (31,09 ± 5,63) % та 

(13,70 ± 0,65) % відповідно після обробки КСНК у концентраціях 0,02 та 0,10 мг/мл. 

АПВ вводили тваринам з гліомою 101.8 внутрішньоочеревинно в об’ємі 0,2 мл 

(2,8.105) на тварину на 10-у добу після перевивання пухлини. 

Дослідження проводили у наступних групах тварин: 

1) щури з гліомою 101.8 (n = 12); 

2) щури з гліомою 101.8 з наступним введенням АПВ, модифікованої КСНК у 

концентрації 0,02 мг/мл (n = 12);  

3) щури з гліомою 101.8 з наступним введенням АПВ, модифікованої КСНК у 

концентрації 0,10 мг/мл (n = 12); 

4) інтактні щури (контроль, n = 12). 
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Аналізували в динаміці загальний стан та тривалість життя дослідних тварин. 

На 17-у добу від перевивання пухлини у щурів дослідних груп вилучали селезінки для 

визначення ЦА імуноцитів у МТТ-тесті з клітинами гліоми 101.8. 

 

2.5. Імунологічні методи досліджень 

2.5.1. Дослідження експресії антигенів на клітинах 

імунофлуоресцентним методом 

 

Експресію антигенів CD25 (рецептор -ланцюга IL-2 (IL-2RA)), CD-95 (FAS-

рецептор), CD-54 (молекула адгезії ІСАМ), CD-56 (молекула нейрональної адгезії 

NCAM), HLA-А,В,С (антигени гістосумісності І класу) та HLA-DR (антиген 

гістосумісності ІІ класу) на клітинах пухлин хворих та МНПК хворих з гліомами і 

осіб групи контролю визначали за допомогою імунофенотипування непрямим 

імунофлуоресцентним методом. Моноклональні мишачі антитіла (ЗАТ «Сорбент-

сервіс», РФ) вносили в об’ємі 10 мкл в пластикові пробірки, додавали 2,5.105 клітин в 

об’ємі 100 мкл та інкубували 30 хв при 40 С. Потім клітини відмивали холодним ЗФР 

від надлишку антитіл. доводили об’єм проби до 100 мкл, вносили по 5 мкл кролячих 

антимишачих F(ab)-фрагментів антитіл, мічених флуоресцеїну ізотіоціанатом (ФІТЦ) 

(ЗАТ “Сорбент-сервіс”, РФ), перемішували, інкубували 30 хв при 40 С. Після 

закінчення терміну інкубації клітини відмивали холодним ЗФР від надлишку мічених 

ФІТЦ кролячих антитіл, кінцевий об’єм проби доводили до 100 мкл. Для фіксації 

клітин використовували 2 % розчин параформальдегіду, додаючи в кожну пробу по 

100 мкл розчину. Клітинні суспензії аналізували перед початком та після інкубації з 

КСНК на проточному імуноцитофлуориметрі FACS Calibur (BD, США) згідно з 

рекомендаціями Пинегина Б.В. та ін. (2001) [271]. 

 
2.5.2. Дослідження вмісту цитокінів у супернатантах клітин 

 

Вміст цитокінів IFN-, IFN-, TNF-, IL-1, IL-4, IL-10 у супернатантах клітин 

пухлин та МНПК до і після інкубації з КСНК визначали імуноферментним методом 

за допомогою наборів ООО “Протеїновий контур” (РФ) згідно з інструкціями 

виробника. 
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2.5.3. Дослідження стану ефекторної ланки алоспецифічної імунної 

відповіді експериментальних тварин-реципієнтів різних типів клітин 

 
У експериментальних тварин-реципієнтів донорських клітин визначали у 

динаміці стан ефекторної ланки алоспецифічної імунної відповіді (алоспецифічну ЦА 

імуноцитів та ЦА антитіл). Використовували неізотопні колориметричні методи 

оцінки ЦА, такі як МТТ-колориметричний тест [276] та тест з нейтральним червоним 

[277], які є не менш чутливими, ніж класичні ізотопні методи [278]. 

 
2.5.3.1. Дослідження алоспецифічної цитотоксичної активності 

імуноцитів мишей-реципієнтів 

 

МТТ-колориметричний метод. Ґрунтується на здатності мітохондріальних 

ферментів у життєздатних клітинах із збереженою мітохондріальною активністю 

перетворювати доданий в культуру клітин субстрат – МТТ (3-[4,5-диметилтіазол-2-

іл]-2,5-дифенилтетразоліум бромід)-тетразолієву сіль жовтого кольору у кристалічний 

МТТ-формазан пурпурного кольору [276]. 

Для дослідження специфічної алоцитотоксичної активності імуноцитів 

експериментальних тварин-реципієнтів в алогенній системі в динаміці розвитку 

імунної відповіді на алоспецифічні антигени донорів використовували модифікацію 

протоколу МТТ-тесту [276], яка відрізнялась тим, що як клітини-ефектори 

використовували імуноцити лімфовузлів мишей-реципієнтів С57BL/6 

експериментальних груп, а як клітини-мішені  імуноцити лімфовузлів мишей-

донорів СВА. Відпрацьовували варіанти постановки МТТ-тесту з використанням 

різних концентрацій клітин і співвідношень ефектор-мішень: 20:1, 10:1, 5:1 (клітини-

мішені використовували у концентрації 0,25.107, клітини-ефектори  у концентраціях 

1,25.107, 2,50.107, 5,00.107 відповідно). Суспензії клітин у вказаних концентраціях у 

кількості 100 мкл вносили у лунки планшетів та додавали 100 мкл середовища RPMI-

1640 (ТОВ НВЦ «Ветлайф», Україна) + 10 % ФTC (ПАТ «Київський вітамінний 

завод»), інкубували 16 год при 370 С або 16 год при 40 С. Після закінчення інкубації в 

лунки планшету додавали 20 мкл розчину реактиву МТТ (0,5 мг/мл) та інкубували ще 

3 год при вищевказаних умовах. Після цього клітини осаджували центрифугуванням 
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при 1000 об/хв протягом 15 хв, відбирали супернатант, додавали 150 мкл 

димексиду та інкубували 30 хв при 200 С для розчинення гранул формазану. 

Інтенсивність сигналу в комірках реєстрували фотометрично при 570 нм за 

допомогою імуноферментного аналізатора АІФ-Ц-01С (Білорусь). Тест проводили у 

триплетах. ЦА виражали цитотоксичним індексом (ЦІ), який розраховували за 

формулою: 

 
                      ОГ е+м – ОГ е 

ЦІ = 100 – (----------------------х100) %, 

                               ОГм 

де    ОГ е+м   значення оптичної густини в лунках ефектори+мішені; 

        ОГ е       значення оптичної густини в лунках з ефекторами; 

        ОГм        значення оптичної густини в лунках з мішенями. 
 

Значення ЦІ інтактних тварин в алогенній системі значуще відрізнялись при 

збільшенні співвідношення ефектор-мішень з 5:1 до 10:1 та 20:1 (табл.2.5). Ефективне 

співвідношення ефектор-мішень, яке дозволяло прослідкувати зміну ЦА імуноцитів у 

інтактних та дослідних тварин, складало 5:1 і використовувалось надалі. Спосіб 

захищено патентом України на корисну модель UA № 75059 U [279]. 

Таблиця 2.5. 

 

Залежність значення ЦІ імуноцитів лімфовузлів інтактних тварин в алогенній 

системі від кількісного співвідношення ефекторних клітин та клітин-мішеней 

 

 Співвідношення ефектор-мішень 

20:1 10:1 5:1 

ЦІ, % 

(n = 12) 88,96 ± 4,93* 

 

 

78,24 ± 2,81* 

 

 

35,09 ± 7,62 

 
* відмінності статистично значущі між показниками груп (р = 0,01). 

 

Колориметричний метод із застосуванням нейтрального червоного. 

Цитотоксичний тест проводили за протоколом [277]. Клітини-мішені попередньо 

інкубували з 0,04 % розчином нейтрального червоного 15 хв при 370 С для включення 

в клітини барвника. При взаємодії забарвлених клітин-мішеней з клітинами-

ефекторами відбувається лізис мішеней і вивільнення нейтрального червоного, 
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кількість якого визначають фотометрично за оптичною густиною. При цьому 

можна реєструвати як природний кілінг мішеней (варіант 1), так і примусовий лізис 

неушкоджених мішеней (за допомогою розчину оцтової кислоти, варіант 2). 

Варіант 1. Як клітини-ефектори використовували імуноцити лімфовузлів 

мишей-реципієнтів С57BL/6 експериментальних груп (5.107/мл). Як клітини-мішені 

використовували імуноцити лімфовузлів мишей-донорів СВА (5.106/мл). 

Співвідношення ефектор-мішень було підібране в попередніх тестах і становило 10:1. 

Тест проводили у триплетах. Реєстрували природний кілінг мішеней за протоколом 

[277] при 540 нм за допомогою імуноферментного аналізатора АІФ-Ц-01С (Білорусь). 

ЦА ПК виражали ЦІ у відсотках: 

 
             Т д – Т к 

ЦІ= (-----------------х100) %, 

                   Т д 

де    Т д - значення оптичної густини в дослідних лунках ефектори+мішені; 

        Т к      - значення оптичної густини в контрольних лунках з мішенями. 

Варіант 2. Як клітини-ефектори використовували імуноцити лімфовузлів 

мишей-реципієнтів С57BL/6 експериментальних груп (5.107/мл). Як клітини-мішені 

використовували клітини гліоми 101.8 щура (5.106/мл), які попередньо сорбували 

протягом 3 год для прикріплення до дна лунок планшетів. Співвідношення ефектор-

мішень було підібране в попередніх тестах і становило 10:1. Тест проводили у 

триплетах. Реєстрували спонтанний лізис мішеней і примусовий лізис неушкоджених 

мішеней (за допомогою розчину 0,05 М оцтової кислоти у 50 % етилового спирту) за 

протоколом [277] при 540 нм за допомогою імуноферментного аналізатора АІФ-Ц-

01С (Білорусь). ЦА ЦТЛ виражали ЦІ у відсотках [278]: 

 

   Вихід барвника в присутності ЦТЛ – спонтанний вихід барвника 

ЦІ = (-------------------------------------------------------------------------------------х100) %. 

              Повний вихід барвника – спонтанний вихід барвника 

Відпрацювання різних варіантів постановки колориметричних тестів засвідчило 

найбільшу відтворюваність результатів при визначенні алоцитотоксичної активності 

імуноцитів тварин-реципієнтів у МТТ-тесті в розробленій модифікації [279]. 
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2.5.3.2. Дослідження цитотоксичної активності алоспецифічних 

сироваток МТТ-колориметричним методом 

 

Як клітини-мішені використовували імуноцити лімфовузлів мишей-донорів 

СВА, які інкубували з сироватками мишей-реципієнтів С57BL/6 експериментальних 

груп з додаванням комплементу мурчака (1:10) 24 год при 370 С. Використовували 

розведення сироваток 1:10, що були підібрані в попередніх експериментах. Тест 

проводили у триплетах. Завершення реакції та реєстрацію результатів проводили за 

протоколом [277] при 570 нм за допомогою імуноферментного аналізатора АІФ-Ц-

01С (Білорусь). ЦА виражали ЦІ у відсотках: 

           ОГм – ОГс+м 

ЦІ =   ------------------------ х100 %, 

                   ОГм 

де    ОГ с+м   значення оптичної густини в лунках сироватка+мішені; 

        ОГм        значення оптичної густини в лунках з мішенями. 

 

2.5.4. Дослідження цитотоксичної активності імуноцитів щурів з 

гліомою 

 

Імуноцити, виділені з селезінок щурів експериментальних груп, досліджували у 

цитотоксичному МТТ-тесті, який проводили за протоколом [279]. Імуноцити тварин 

експериментальних груп використовували як клітини-ефектори (5.107/мл); клітини 

гліоми 101.8 (1.107/мл)  як клітини-мішені (співвідношення ефектор-мішень 5:1). 

Тест проводили у триплетах. ЦА лімфоцитів виражали ЦІ у відсотках: 

                    ОГ е+м – ОГ е 

ЦІ=100 – (-----------------------х100) %, 

                           ОГм 

де    ОГ е+м   значення оптичної густини в лунках ефектори+мішені; 

        ОГ е       значення оптичної густини в лунках з ефекторами; 

        ОГ м       значення оптичної густини в лунках з мішенями. 
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2.5.5. Визначення кількості антитіл до нейроспецифічних білків 

(НСБ) у сироватці крові мишей-реципієнтів 

 
Рівень гуморальних аутоімунних реакцій до НСБ (ОБМ, S-100, NSE) в 

сироватках тварин експериментальних груп визначали твердофазним 

імуноферментним методом за вмістом нейроспецифічних аутоантитіл. Принцип 

методу полягає в тому, що антитіла тестованого зразка взаємодіють з імобілізованим 

на твердій фазі антигеном (НСБ), потім фіксують на собі антитіла (вторинні), 

кон’юговані з ферментом. Кількість зв'язаного кон’югату виявляється за допомогою 

хромогенного субстрату, причому інтенсивність забарвлення, що розвивається, 

пропорційна кількості антитіл у зразках. 

Антиген (ОБМ, S-100 чи NSE) імобілізували на твердій фазі (планшети 

"Dynatech Microtiter", Данія) в концентрації 10 мкг/мл; в кожну лунку планшета 

вносили по 100 мкл розчину антигену. Сорбція антигену тривала 18-20 год при 40 С і 

проводилась: ОБМ  у цитратно-фосфатному буфері 0,1 М, рН 6,0; S-100 і NSE  у 

карбонатно-бікарбонатному буфері 0,1 М з рН 9,6. Видалення антигену, що не 

зв'язався, а також розведення всіх реагентів і наступне видалення компонентів, що не 

зв'язалися, проводили тричі з використанням фосфатного буферу 0,01 М, рН 7,4 з 

додаванням 0,05 % твіну-20. Для заповнення місць, що не зв'язалися, з метою 

блокування подальшого неспецифічного зв'язування сайтів, в лунки вносили 1 % 

розчин бичачого сироваткового альбуміну («Sigma», США). Досліджувані зразки 

сироватки вносили у розведенні 1:100 по 100 мкл, інкубація тривала 24 год. Далі тричі 

відмивали фосфатним буфером і вносили по 100 мкл кон'югату антивидових 

кролячих імуноглобулінів з пероксидазою хріну (НДІЕМ ім. акад. Н.Ф.Гамалеї, РФ) в 

робочому розведенні, яке підбирали методом титрування. Кон'югат інкубували 

протягом  1  год  при  200 С; після відмивання в кожну лунку планшету вносили по 

100 мкл ферментного субстрату (0,08 % розчин 5-аміносаліцилової кислоти з 0,05 % 

Н2О2). Зупиняли реакцію через 40 хв додаванням 100 мкл 1М NaOH. Рівень 

аутоантитіл визначали методом спектрофотометрії в аналізаторі імуноферментному 

фотоелектричному АІФ-Ц-01С (Білорусь) і виражали в умовних одиницях (ум.од.= 
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оптична густина проби х ступінь розведення досліджуваного зразка). Спосіб 

захищено патентом України на корисну модель UA № 75057 U [280]. 

Отримання нейроспецифічних білків. ОБМ, S-100 і NSE виділяли з 

головного мозку телят (Київський м'ясокомбінат), як описано раніше [281]. Мієлін, як 

джерело для подальшого одержання ОБМ, виділяли з білої речовини головного 

мозку, яку гомогенізували в 0,32 М розчині сахарози, нашаровували на 0,656 М 

розчин сахарози з подальшим центрифугуванням при 40 000 g 30 хв. Шар мієліну на 

межі різних концентрацій сахарози збирали, повторно нашаровували на 0,656 М 

розчин сахарози і центрифугували в тому ж режимі. Мієлін збирали, ресуспендували 

в 0,25 М розчині сахарози і центрифугували при 100 000 g, щоб звільнитися від 

мікросом. Отриманий осад тричі промивали дистильованою водою 

центрифугуванням при 40 000 g. Всі процедури проводили при 40 С. Відмитий осад 

мієліну ліофілізували і зберігали при 200 С. Далі ліофілізований мієлін  

гомогенізували, екстрагували сумішшю хлороформ-метанол (2:1) протягом 12 год 

при 40 С.  До  хлороформ-метанольного  екстракту  додавали  1 М розчин NaOH до 

рН 11,5 (ізоелектричної точки), перемішували і залишали на 1 год при 40 С. Білий 

осад, що утворився, відділяли центрифугуванням при 2 000 g 5 хв, промивали 

ацетоном, а потім дистильованою водою за допомогою центрифугування в тому ж 

режимі. З отриманого осаду основних білків екстрагували ОБМ 0,03 М НСl протягом 

18 год. Екстрагований білок центрифугували при 40 000 g 60 хв. Отриманий білок 

діалізували проти дистильованої води або 0,01 М фосфатного буфера і ліофілізували. 

Вміст білка визначали за методом Лоурі. 

Для отримання нейробілків S-100 і NSE телячий мозок гомогенізували в 0,01 М 

фосфатному буфері рН 7,5 у співвідношенні 1:3. Отриманий після 30 хв 

центрифугування при 6 000 g екстракт фракціонували сульфатом амонію. Фракцію, 

що висолюється при насиченні 40  60 %, збирали і після діалізу проти 0,01 М 

фосфатного буфера рН 7,5 хроматографували на колонці з ДЕАЕ-целюлозою 

(Whatman, Велика Британія). Елюцію білкових фракцій проводили послідовно 0,01 М 

фосфатним буфером, 0,15 М NaCl, а далі за допомогою лінійного градієнта 

концентрацій NaCl 0,150,35 M. Елюати збирали по 810 мл в пробу. Фракцію, що 

містила NSE, збирали, діалізували, ліофілізували. Надосадову рідину, отриману після 
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центрифугування 40  60 % висолу, фракціонували сульфатом аммонія до 100 % 

насичення, підкисляли НСl до рН 4,3 і знову центрифугували при вищеописаних 

умовах. Отриманий осад діалізували і хроматографували на колонці з ДЕАЕ-

целюлозою.  Елюцію  білкових  фракцій  проводили  0,01 М фосфатним буфером, 

0,15 М NaCl, а далі - за допомогою лінійного градієнту концентрацій NaCl 0,150,5 М. 

Фракцію, отриману елюцією 0,5 М NaCl, що містила S-100, збирали, концентрували і 

зберігали в ПААГ. Препаративний електрофорез проводили в 10 % ПААГ. Отримані 

білки S-100 і NSE зберігали або в замороженому стані, або ліофілізували. 

Отримання імуноспецифічих сироваток. Антисироватки до ОБМ та NSE 

отримували імунізацією кролів білком в повному ад'юванті Фрейнда у 

співвідношенні 1:1. Кожній тварині вводили по 1 мг білка в об'ємі 1 мл підшкірно у 8-

10 точок спини і кінцівок. Через 10 і 20 діб імунізацію повторювали тією ж дозою 

антигена в неповному ад'юванті Фрейнда. Через 78 днів після закінчення обох етапів 

імунізації забирали кров з вушної вени і готували антисироватку. Активність 

антисироваток перевіряли імуноферментним методом (титр становив 1:20 000) і 

зберігали у замороженому стані при 200 C. 

Отримання антивидових кролячих сироваток, мічених пероксидазою. 

Антивидові сироватки отримували імунізацією кролів гамма-глобуліном людини і 

щура (НДІЕМ ім. акад. Н.Ф.Гамалеї, РФ) у повному ад'юванті Фрейнда у 

співвідношенні 1:1. Активність сироватки перевіряли імуноферментним методом 

(титр становив 1:50 000). З отриманих сироваток проводили висолювання 

імуноглобулінової фракції сульфатом амонію до 33 % насичення; центрифугували 

при 6 000 об/хв, отриманий осад імуноглобулінів відмивали і діалізували проти 

фізіологічного розчину. Далі отримані антитіла проти імуноглобулінів людини або 

щура кон'югували з пероксидазою хрону ("Sigma", СШA) з Rz=3,0 [екстинція  при  

403 нм / екстинція при 280 нм) методом глутаральдегідного "зшивання". 15 мг 

пероксидази хрону розчиняли в 0,6 мл 0,1 М фосфатного буфера рН 6,8, додавали 

глутаральдегід до 1,25 % та інкубували добу при 200 С.  Далі  діалізували протягом 6-

4 год проти ЗФР, додавали 30 мг антитіл і 0,1 мл 1 М бікарбонатного буфера рН 9,5. 

Інкубували добу при 40 С. Далі додавали 0,1 мл 0,2 М лізину для інгібіції вільних груп 

глутаральдегіду на 2 год і діалізували проти 5 л фізіологічного розчину при 40 С 



 113 

протягом доби. Титр отриманого кон'югату визначали прямим імуноферментним 

методом (1:1000). Отримані антивидові антитіла, мічені пероксидазою, 

аліквотизували і зберігали при 200 С. 

 

2.5.6. Імуноцитохімічне дослідження експресії специфічних маркерів 

 

Імуноцитохімічне забарвлення на віментин. Віментин  маркер НСК / 

НПК – в культивованих нейрогенних клітинах визначали за допомогою набору 

«Sigma Immunochemicals VIMENTIN» (ФРН) згідно з інструкціями виробника. Після 

всіх проведених процедур ядра клітин дофарбовували 0,2 %-м розчином метилового 

зеленого і заключали в бальзам. Паралельно проводили дослідження з постановкою 

позитивного і негативного контролю. У разі позитивної реакції відповідні структури у 

цитоплазмі клітин набували коричневого забарвлення на тлі смарагдово-зелених ядер. 

Імуноцитохімічне забарвлення на нестин. Нестин – білок проміжних 

філаментів, експресованих в НСК, виявляли в культивованих нейрогенних клітинах 

за допомогою кролячих афінних антитіл до нестину (“Sigma-Aldrich”, США) у 

розведенні 1:100. Вторинними антитілами слугували мічені пероксидазою козячі 

антимишачі / антикролячі імуноглобуліни (antimouse / antirabbit IgG, «Dako», Данія) у 

розведенні 1:200. Візуалізацію імуноцитохімічних реакцій проводили за допомогою 

субстратного розчину з діамінобензидином («Dako», Данія), дофарбовували 

гематоксиліном і заключали в бальзам. Паралельно проводили дослідження з 

постановкою позитивного і негативного контролю. 

Імуноцитохімічне забарвлення на GFAP. GFAP  маркер гліобластів і 

астроцитів  в культурах нейрогенних клітин визначали за допомогою набору «Sigma 

Immunochemicals GFAP» (ФРН) згідно з інструкціями виробника. Після всіх 

проведених процедур ядра клітин дофарбовували 0,2 %-м розчином метилового 

зеленого і заключали в бальзам. Паралельно проводили дослідження з постановкою 

позитивного і негативного контролю. 

Імуноцитохімічне забарвлення на NSE. NSE – маркер диференційованих 

нейронів  в культурах нейрогенних клітин визначали за допомогою первинних анти-

NSE кролячих антитіл, отриманих і стандартизованих у відділі нейроімунології ДУ 
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«ІНХ НАМН» (див.2.5.5). Як вторинні антитіла використовували антикролячі 

імуноглобуліни (НДІ ім.Гамалеї, РФ), кон’юговані з пероксидазою хрону ("Sigma", 

СШA) і стандартизовані у відділі нейроімунології ДУ «ІНХ НАМН» (див.2.5.5). 

Пероксидазу виявляли за допомогою субстратного розчину з діамінобензидином 

(«Merch», ФРН). Ядра клітин дофарбовували 0,2 %-м розчином метилового зеленого і 

заключали в бальзам. Паралельно проводили дослідження з постановкою 

позитивного і негативного контролю. 

Імуноцитохімічне забарвлення на ОБМ. ОБМ – маркер олігодендроцитів  

в культурах нейрогенних клітин визначали за допомогою первинних анти-ОБМ 

кролячих антитіл, отриманих і стандартизованих у відділі нейроімунології ДУ «ІНХ 

НАМН» (див.2.5.5). Як вторинні антитіла використовували антикролячі 

імуноглобуліни (НДІ ім.Гамалеї, РФ), кон’юговані з пероксидазою хрону ("Sigma", 

СШA) і стандартизовані у відділі нейроімунології ДУ «ІНХ НАМН» (див.2.5.5). 

Пероксидазу виявляли за допомогою субстратного розчину з діамінобензидином 

(Merch, ФРН). Ядра клітин дофарбовували 0,2 %-м розчином метилового зеленого і 

заключали в бальзам. Паралельно проводили дослідження з постановкою 

позитивного і негативного контролю. 

Імуноцитохімічне забарвлення на Кі-67. Кі-67  маркер проліферації – в 

культивованих клітинах гліоми щура С6 визначали за допомогою кролячих 

моноклональних антитіл до Кі-67 («Thermo Scientific», США) та системи детекції 

Ultra Vision Quanto Detection System HRP DAB Chromogen («Thermo Scientific», 

США) за попередньо відпрацьованою методикою. Для цього зафіксовані на скельцях 

клітини культури регідрували та проводили високотемпературне «демаскування» 

антигенів кип'ятінням в 0,01 М розчині цитратного буфера (рН 6,0) на водяній бані 

(95–99)ºС протягом 20 хв. Потім скельця охолоджували при кімнатній температурі 

протягом 20 хв і переносили у 0,01 М розчин фосфатного буфера (рН 6,0) на 5 хв. Для 

блокування ендогенної пероксидази скельця з культурами інкубували 10 хв у темряві 

з 3 % розчином Н2О2, після чого промивали 5 хв у фосфатному буфері. Для 

блокування неспецифічних реакцій фонового забарвлення скельця з культурами 

інкубували 5 хв з реагентом Ultra V block («Thermo Scientific», США). Після 

промивання у буфері на скельця з культурами наносили кролячі моноклональні 
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антитіла до Кі-67 («Thermo Scientific», США) у розведенні 1:100 та інкубували 20 

хв при кімнатній температурі. Подальше забарвлення культур проводили із 

застосуванням стандартної системи візуалізації Ultra Vision Quanto («Thermo 

Scientific», США). Промивали дистильованою водою, дофарбовували гематоксиліном 

Майєра і заключали в бальзам. Паралельно проводили дослідження з постановкою 

позитивного і негативного контролю. 

Імуноцитохімічне забарвлення на TGF-та р53. TGF-1 у 

культивованих клітинах фетального мозку щура та гліоми щура С6 визначали за 

допомогою мишачих моноклональних антитіл до TGF-1 («Sigma», США), а р53  

кролячих антитіл до р53 (anti-TP53 antibody, «Sigma-Aldrich», США) за попередньо 

відпрацьованою методикою. Для цього зафіксовані на скельцях клітини культури 

регідрували та інкубували в 0,1 % розчині Triton X-100 («Sigma», США) при 

кімнатній температурі протягом 30 хв. Потім тричі промивали по 5 хв у 0,01 М 

розчині фосфатного буфера (рН 6,0). Для блокування ендогенної пероксидази скельця 

з культурами інкубували 10 хв у темряві з 3 % розчином Н2О2, після  чого промивали 

5 хв у фосфатному буфері. Для блокування неспецифічних реакцій фонового 

забарвлення скельця з культурами інкубували 5 хв з 1 % розчином бичачого 

сироваткового альбуміну («Sigma», США). Після промивання у буфері на скельця з 

культурами наносили мишачі моноклональні антитіла до TGF-1 («Sigma», США) 

або кролячі антитіла до р53 (anti-TP53 antibody, «Sigma-Aldrich», США) у розведенні 

1:100 та інкубували 60 хв при кімнатній температурі. Після трикратного промивання 

у буфері на скельця з культурами наносили вторинні антитіла (мічені пероксидазою 

козячі антимишачі / антикролячі імуноглобуліни (antimouse / antirabbit IgG, «Dako», 

Данія) у розведенні 1:200 та інкубували 30 хв при кімнатній температурі. Після 

трикратного промивання у буфері на скельця з культурами наносили субстратний 

розчин з діамінобензидином («Dako», Данія) на 2 хв та контролювали розвиток 

специфічного забарвлення під мікроскопом. Промивали дистильованою водою, 

дофарбовували гематоксиліном Караччі і заключали в бальзам. Паралельно 

проводили дослідження з постановкою позитивного і негативного контролю. 

Імунофлуоресцентне забарвлення на CD133. CD133 – промінін-1, маркер 

нейроепітеліальних стовбурових клітин  у культивованих клітинах фетального 
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мозку щура та гліоми щура С6 визначали за допомогою мишачих моноклональних 

антитіл до CD133 («Millipore», США) за попередньо відпрацьованою методикою. Для 

цього зафіксовані на скельцях клітини культури переносили у 0,01 М розчин 

фосфатного буфера (рН 6,0) на 5 хв. Для блокування неспецифічних реакцій 

фонового забарвлення скельця з культурами інкубували 10 хв з реагентом Ultra V 

block («Thermo Scientific», США). Після промивання у буфері протягом 5 хв на 

скельця з культурами наносили мишачі моноклональні антитіла до CD133 

(«Millipore», США) у розведенні 1:100 та інкубували 60 хв при кімнатній температурі. 

Після відмивання у буфері на скельця з культурами наносили мічені FITC кролячі 

антитіла до IgG миші (ТОВ «Сорбент», РФ) у розведенні 1:500 та інкубували 20 хв 

при кімнатній температурі. Після цього промивали дистильованою водою, 

підсушували і аналізували. Паралельно проводили дослідження з постановкою 

позитивного і негативного контролю. 

 

2.6. Морфологічні методи досліджень 

 

Мікроскопічне дослідження та аналіз цитологічних препаратів 

первинних культур здійснювали на мікроскопі AxioImager A2 (“Carl Zeiss Microscopy 

GmbH”, ФРН) з широкосмуговим фільтром та фотокамерою AxioCam MRc5 (“Carl 

Zeiss Microscopy GmbH”, ФРН) та світлооптичному фотомікроскопі Axiophot 

(“OPTON”, ФРН) з об’єкт-мікрометром (“Carl Zeiss”, ФРН), який атестований для 

калібрування збільшення зображень при морфометричних дослідженнях (об’єктив 

х40, окуляр х10, перехідник х2). Кількісні дослідження контрольних та дослідних 

культур проводили в 10 репрезентативних полях зору зі стандартною вимірювальною 

шкалою (об’єкт – мікрометр). Аналіз цифрових зображень проводили за допомогою 

програмного забезпечення «Zen Lite 2012» (ФРН) та комп’ютерного аналізатора 

зображень САІ-01АВН „SELMI” (Україна) з використанням програмного 

забезпечення «Кappa opto-electronics GmbH» (ФРН). У препаратах культур визначали 

цитологічні зміни клітинного складу, загальну кількість клітин, кількість 

імунопозитивних / негативних клітин, морфометричні показники. 

Кількість імунопозитивних та негативних клітин визначали в 10 довільно 

вибраних полях зору для кожного зразка при однаковому збільшенні (х800) та 
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вираховували як частку від загальної кількості клітин у %. Клітинний склад зони 

росту первинних культур гліом оцінювали за фенотиповими особливостями 

пухлинних клітин та їх здатністю утворювати просторові гістотипові структури, 

характерні для нейрогліального типу росту. Аналізували форму цитоплазматичних 

тіл пухлинних клітин, наявність та вираженість відростків, структуру хроматину та 

форму ядер, характер міжклітинних зв’язків. В кожному препараті аналізували 

морфологію дослідних культур у порівнянні з контрольними. Оцінювали цитологічні 

зміни пухлинних клітин в культурах після інкубації їх з КСНК за 

загальноприйнятими цитоструктурними ознаками цитопатогенного ефекту (поява 

дистрофічних та некробіотичних змін пухлинних клітин), а також ознаки розрідження 

загальної структури зони росту дослідних культур внаслідок десквамації загиблих 

клітин. У збережених ділянках зони росту аналізували зміни мітотичної активності. 

Морфометричний аналіз цитологічних препаратів. Морфометричний 

аналіз проводили за допомогою обробки цифрових зображень культур в 10 довільно 

вибраних полях зору (0,04 мм2) для кожного зразка при однаковому збільшенні 

(х800), визначаючи на тестовій площі кількість клітин; площу перерізу ядер та 

цитоплазми клітин; кількість ядерець у ядрах, довжину відростків. Кількісний 

показник ядерно-цитоплазматичного співвідношення знаходили як частку 

математичного ділення площі перерізу ядер на площу перерізу цитоплазми клітин. 

Мітотичний індекс (МІ) визначали за кількістю мітозів у 3-х спостереженнях 

кожного зразка в 10 випадково вибраних полях зору мікроскопу (х400), підраховуючи 

не менше 1000 клітин, і вираховували як частку клітин з наявністю мітозів від 

загальної кількості клітин у %. 

Проліферативний індекс (ПІ) визначали за кількістю Кі-67-

імунопозитивних та негативних клітин в 10 довільно вибраних полях зору мікроскопу 

для кожного зразка при однаковому збільшенні (х 800) і вираховували як частку Кі-

67-імунопозитивних клітин від загальної кількості клітин у %. 

Методика отримання гістологічних препаратів. Для дослідження 

гістоструктури нативної тканини експериментальної гліоми 101.8 пухлинну тканину 

вилучали з порожнини черепа наркотизованих щурів, фіксували у 10 % розчині 

формаліну, занурювали у парафін. Для дослідження морфологічних змін головного 
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мозку мишей-реципієнтів через 24 год, 6, 12, 18 та 37 діб після 

внутрішньомозкової нейротрансплантації клітинних суспензій забивали ефірним 

наркозом, головний мозок вилучали з порожнини черепа і фіксували у 10 % розчині 

формаліну. Макроскопічно оцінювали стан рельєфу мозку, мозкових оболонок та 

місце введення клітинних суспензій. З фіксованого мозку вирізали фронтальні блоки з 

пункційним каналом, які проводили через целоїдин-парафінову заливку стандартним 

способом. З отриманих парафінових блоків на санному мікротомі НМ430 (MICROM 

International GmbH, ФРН) готували серійні зрізи товщиною 5-6  з наступним 

забарвленням гематоксилін-еозином, гематоксилін-пікрофуксином та 1 % водним 

розчином тіоніну за Ніслем (Janssen Chimica, ФРН), який виявляє фенотип і тонку 

структуру нейроцитів. 

Мікроскопічне дослідження та фотореєстрацію гістологічних препаратів 

мозку тварин здійснювали на світлооптичному мікроскопі Axiophot (“OPTON”, ФРН) 

з об’єкт-мікрометром (“Carl Zeiss”, ФРН) з наступною фотореєстрацією при 

збільшенні х200, х400 та х800 в 20 репрезентативних полях зору зі стандартною 

вимірювальною шкалою (об’єкт – мікрометр). Аналіз цифрових зображень 

проводили за допомогою комп’ютерного аналізатора зображень САІ-01АВН 

„SELMI” (Україна) з використанням програмного забезпечення «Кappa opto-

electronics GmbH» (ФРН). 

Морфометричний аналіз цифрових зображень гістологічних препаратів мозку 

мишей-реципієнтів проводили в 20 довільно вибраних полях зору (кора головного 

мозку, ІІІ-V шари, тестова площа 0,04 мм2) для кожного зразка при однаковому 

збільшенні (х800), підраховуючи: чисельну щільність нейронів (ЧЩН); чисельну 

щільність гліоцитів (ЧЩГ); площу перерізу та периметр ядер нейронів; площу перерізу 

та периметр ядер гліоцитів. При підрахунку ЧЩН для диференціальної оцінки 

кількісних змін нейронів враховували їх якісні характеристики: за морфологічними 

критеріями умовно виділяли незмінені нейрони (типові, звичайної структури) та 

дистрофовані  гіперхромні і вакуолізовані (такі, що містили вакуолі або клітини з 

ознаками хроматолізу). Гліальний індекс (ГІ) знаходили як частку математичного 

ділення величини ЧЩГ на ЧЩН. Фактор форми (ФФ) ядер знаходили за формулою: 

ФФ = 4π . площа / периметр2 [282]. 
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2.7. Статистичні методи досліджень 

 

Статистичний аналіз отриманих в результаті дослідження даних проводили з 

використанням пакету статистичних програм "Statistica 8.0", програмне забезпечення 

StatSoft, Inc. (2007). 

При виборі методів статистичного аналізу застосовували рекомендації [283,284], 

враховуючи наступні характеристики: кількісний чи якісний показник, неперервний 

чи дискретний, залежні чи незалежні групи, нормальний чи ненормальний розподіл 

даних тощо. Відповідно застосовували методи варіаційної статистики: параметричні 

(t-критерій Стьюдента, двохвибірковий t-тест з різними дисперсіями) та 

непараметричні (ранговий дискримінантний аналіз ANOVA Краскела-Уолліса для 

множинного порівняння кількох незалежних груп, U-критерій Манна-Уітні для 

попарного порівняння незалежних груп, тест Вілкоксона для попарного порівняння 

залежних груп (в динаміці спостереження), точний двосторонній критерій Фішера для 

попарного порівняння незалежних груп і критерій χ2 для попарного порівняння 

залежних груп (в динаміці спостереження)). Нормальність розподілу даних визначали 

за критерієм Шапіро-Уілка. 

Кореляційний аналіз проводили із застосуванням рангового критерію Спірмена. 

Для статистичного аналізу виживаності тварин застосовували метод множинних 

оцінок Каплана-Майєра з використанням критерію Вілкоксона-Гехана. 

Дані представлено у вигляді (M ± m), де M – середнє значення; m – стандартне 

відхилення від середнього значення; d – середнє квадратичне відхилення від 

середнього значення; а також у вигляді М (25 %; 75 %), де М – медіана, (25 %; 75 %) – 

інтерквартильний інтервал між 25-м і 75-м процентилями. 

Статистично значущими вважали відмінності при p < 0,05, статистично 

високозначущими – при p < 0,01. 

 

Опис модифікацій методів, розроблених у дослідженні, наведено у власних 

наукових працях [279,280,285–287]. 
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РОЗДІЛ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ in vitro 

 

Для оцінки біологічних властивостей нейрогенних клітин фетального мозку з 

різних джерел в умовах in vitro вирішували проміжні завдання: 

1) вивчити вплив складу культурального середовища на нейрогенні клітини 

фетального мозку при тривалому культивуванні; 

2) дослідити динаміку експресії маркерних молекул (віментину, GFAP, нестину, 

CD133, TGF-) в процесі культивування нейрогенних клітин фетального мозку; 

3) дослідити диференціювання нейрогенних клітин фетального мозку in vitro; 

4) розробити метод отримання клітинних популяцій, збагачених НСК і НПК. 

Матеріалом для досліджень слугували суспензійні та первинні культури клітин 

фетального мозку. Ми використовували: 1) нативні нейроклітини фетального мозку 

миші (12-16-а доба гестації (Е12-16)); 2) нативні нейроклітини фетального мозку щура 

(8-16-а доба гестації (Е8-16)); 3) нативні нейроклітини фетального мозку кроля (15-16-

а доба гестації (Е15-16)); 4) кріоконсервовані нейроклітини людини (5–12-й тиждень 

гестації); 5) з метою порівняння також використовували нативні нейроклітини 

фрагментів тканини НЦ людини. 

 

3.1. Вплив складу культурального середовища на нейрогенні клітини 

фетального мозку при тривалому культивуванні 

 

Культивування нативних нейроклітин фетального мозку показало в цілому 

подібну динаміку кількісних показників культур клітин різних видів. За умов 

культивування фетальних нейроклітин у безсироватковому середовищі DМЕМ 

кількість клітин у культурі зменшувалась у 1,5  2 рази на 5 - 8-у добу культивування 

(р < 0,05, порівняно з початковою кількістю клітин, U-критерій Манна-Уїтні) і 

залишалась на тому ж рівні до кінця спостереження (14–а доба) (рис.3.1). 
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Рис.3.1. Динаміка кількості клітин у суспензійних культурах нейроклітин 

фетального мозку: а – нейроклітини фетального мозку кроля; б - нейроклітини 

фетального мозку щура; в, г - кріоконсервовані нейроклітини людини (5–12-й 

тиждень гестації). 

 

При додаванні до суспензійної культури нативних нейроклітин фетального мозку 

ретинола ацетату (5-а доба, 0,2 мг/мл) їх кількість зростала з 7-ї до 12-ї доби 

культивування (р < 0,05, порівняно з показниками 5-ї доби, U-критерій Манна-Уїтні), 

досягаючи початкової кількості (рис.3.1,а,б,в). Отже, присутність ретинола ацетату 

сприяла виживанню і розмноженню нативних нейроклітин фетального мозку. 

Додавання до суспензійної культури нативних нейроклітин фетального мозку 

нейроспецифічного білка S-100 (5-а доба, 0,01 мг/мл) з відомими нейротрофічними 
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властивостями [288] сприяло зростанню кількості клітин з 8-ї доби і відновленню 

початкової їх кількості до 12-ї доби культивування (р < 0,03, порівняно з показниками 

5-ї доби, U-критерій Манна-Уїтні; рис.3.1,а,б). 

За умов культивування кріоконсервованих нейроклітин фетального мозку 

людини у безсироватковому середовищі DМЕМ кількість клітин у культурі 

зменшувалась у 2,5  5 разів на 9-у добу культивування (р = 0,01, порівняно з 

початковою кількістю, U-критерій Манна-Уїтні), зберігаючи цю тенденцію до кінця 

спостереження (26-а доба, рис.3.1,в). При додаванні в культиваційне середовище 

ретинола ацетату (5-а доба) кількість клітин у культурі зростала з 7-ї по 12-у добу 

культивування в 2 рази (р = 0,01, порівняно з показником 7-ї доби, U-критерій Манна-

Уїтні), досягаючи початкового показника (рис.3.1,в,г). 

За умов культивування кріоконсервованих нейроклітин фетального мозку 

людини в середовищі DМЕМ з додаванням EGF (20 нг/мл, «Sigma») і FGF (10 нг/мл, 

«Sigma») відбувалось менш стрімке зниження їх кількості, ніж при культивуванні в 

середовищі DМЕМ без ростових факторів (рис.3.1,г). При додаванні в культиваційне 

середовище EGF кількість клітин з 1-ї по 9-у добу зменшувалась у 1,5 рази, FGF – у 2 

рази, а надалі, до 13-ї доби культивування  не змінювалась. Отже, при додаванні 

ростових факторів EGF і FGF виявлялась тенденція до виживання і збереження 

кількості нейрогенних клітин, що відповідає даним Christie K.J. et al. (2013) [289]. 

Таким чином, дані спостереження у тривалій культурі за умов безсироваткового 

середовища DМЕМ за динамікою кількості нейрогенних клітин фетального мозку 

засвідчують елімінацію диференційованих клітин до 9-ї доби культивування 

(статистично значуще зменшення кількості клітин у 25 разів), в той час як 

недиференційовані клітини (НСК і НПК) переживають і проліферують при додаванні 

в культиваційне середовище додаткових факторів (ретинола ацетату, нейротрофічного 

протеїну S-100). Найбільш виразну дію чинить ретинола ацетат (збільшення кількості 

клітин удвічі), що, очевидно, пояснюється відомими біологічними властивостями 

сполук групи вітаміну А, які містять ретинол, ретиналь, ретиноєву кислоту, ретинола 

ацетат і ретинола пальмітат [290]. Відомо, що ретинол необхідний для росту, 

диференціювання і збереження функцій епітеліальних і кісткових тканин, а також для 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christie%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23696355
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їх розмноження [290,295]. Отримані дані відповідають даним Полтавцевої Р.А. та ін. 

(2001,2002) про зменшення кількості клітин мозку 8-12-тижневих плодів людини 

протягом 1-го тижня культивування у селективному безсироватковому середовищі та 

відновлення її до початкового рівня після додавання препарату ростових факторів 

[101,102]. 

 

3.2. Динаміка експресії віментину, GFAP, нестину та CD133 в процесі 

культивування нейрогенних клітин фетального мозку 

 
Для імуноцитохімічного вивчення експресії маркерів НСК, НПК, та 

лінійноспецифічних прекурсорів на різних етапах культивування нейрогенних клітин 

фетального мозку у суспензії в середовищі DМЕМ клітини відбирали і переносили в 

чашки Петрі. На 2-у, 6-у, 9-у, 13-у та 16-у добу культури фіксували 4 % розчином 

нейтрального формаліну і проводили імуноцитохімічні реакції на віментин – маркер 

НСК / НПК, та GFAP – маркер гліобластів і астроцитів [60,73,74]. 

Встановлено, що упродовж культивування нейрогенних клітин фетального мозку 

в середовищі DМЕМ зростає частка клітин, що експресують віментин, із (28,6 ± 3,6) % 

на 2-у добу культивування до (88,3 ± 13,9) % на 9-у добу (р = 0,03, U-критерій Манна-

Уїтні; рис.3.2,а,б).  

 

  
а б 

Рис.3.2. Динаміка експресії віментину в процесі культивування 

кріоконсервованих нейрогенних клітин фетального мозку людини (5-й тиждень 

гестації) в середовищі DМЕМ: 2-а (а) і 9-а (б) доба культивування. 

Імуноцитохімічне забарвлення на віментин (темно-коричневий колір), 

дозабарвлення метиловим зеленим. 
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Експресія GFAP під час культивування нейрогенних клітин фетального мозку в 

середовищі DМЕМ статистично значуще не змінювалась і складала (80,0 ± 5,0) % 

GFAP-позитивних клітин. Зростання кількості віментин-позитивних клітин із 

збільшенням строку культивування нейроклітин фетального мозку у 

безсироватковому середовищі DМЕМ підтверджує наше припущення про елімінацію 

за вказаних умов диференційованих клітин і переживання НСК / НПК. Отримані 

результати відповідають даним Вердиев Б.И. та ін. (2009), які показали нарощування 

частки віментин-позитивних клітин у культурах клітин мозку людини 9-10 тиж гестації 

до 14-ї доби культивування [292], при цьому більшість віментин-позитивних клітин 

коекспресували нестин, а частина GFAP-позитивних клітин додатково експресували 

віментин, ці клітини мали астроцитоподібну морфологію з великими ядрами. 

Як відомо, одночасна експресія маркерів реєструється у клітинах-прекурсорах, які 

не набули фенотипових характеристик кінцевого диференціювання. Подвійна 

експресія фетальними нейроклітинами GFAP і віментину пояснюється тим, що для 

НСК є притаманною певна астроцитарна мімікрія [61,64]. Показано, що з клітин, які 

експресують GFAP, можуть розвиватися нейрони, характерні для стріатуму, які в нормі 

отримують із гангліїв. Це свідчить про те, що одна із субпопуляцій нейрогенних 

попередників має особливості, які властиві для гліальних клітин. Встановлено, що 

НСК/НПК зрілого мозку – В-клітини СВЗ зубчатого ядра гіпокампа і СВЗ бічних 

шлуночків переднього мозку (радіальні астроцити), є GFAP-позитивними [61,63]. 

Johansson S. et al. (2008) [111], досліджуючи диференціювання двох ліній НСК/НПК 

людини із стріатума і гіпокампа, встановили коекспресію GFAP і нестину у 40 % від 

загальної кількості GFAP+-клітин. Ці клітини мали більш виразну гліальну 

морфологію, порівняно з нестин+/GFAP-клітинами, і експресували також віментин. 

Припускають, що GFAP+/віментин+/нестин+-клітини є гліальними клітинами-

попередниками [111]. 

Отже, наші дані засвідчують, що культури фетальних нейроклітин містять 

клітини, які знаходяться на різних стадіях розвитку: НСК, прогенітори, нейро- і 

гліобласти,  а в процесі їх тривалого культивування в середовищі DМЕМ + ретинола 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=603029
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ацетат на 9-у добу можна отримати суспензію, збагачену на 70 – 80 % віментин-

позитивними НПК. 

Інший маркер НСК, нестин – є білком проміжних філаментів [60,73,74], який при 

диференціації замінюється на типоспецифічні клітинні проміжні філаменти  

нейрофіламенти і GFAP [293]. Ще одним маркером НСК є молекула CD133 [294]. 

CD133 (промінін-1) належить до родини глікопротеїнів клітинної поверхні, що мають 

5 трансмембранних доменів, і виявляється як в нормальних клітинах, так і в кількох 

різних типах пухлинних і ракових клітин. В епітеліальних клітинах, особливо 

нейроепітеліальних СК, молекула CD133 локалізується у мікроворсинках, первинних 

війках та середній частині тіла клітини; філоподіях та ламелліподіях апікальної 

поверхні [294]. Ці типи поверхневої мембрани клітини піддаються ремоделюванню 

при епітеліальному та нейроепітеліальному клітинному диференціюванні [294]. 

Дослідження експресії нестину і CD133 проводили у культурах клітин фетального 

мозку щура 14-ї доби гестації (Е14) (n = 6). Прижиттєве спостереження показало 

формування сіткоподібних структур з відростчатих гліальних клітин, серед яких 

визначались клітини нейробластного фенотипу (рис.3.3,а,б). На 2-у добу 

культивування клітини, імунопозитивні на нестин, становили (49,16 ± 10,60) % від 

загальної кількості клітин в культурі (рис.3.3,в). Упродовж культивування їх кількість 

дещо зменшувалась ((37,78 ± 12,17) %, р = 0,24, U-критерій Манна-Уїтні; рис.3.3,г). 

Морфометричні показники нестин-імунопозитивних клітин майже не 

відрізнялись від показників нестин-негативних клітин: середні значення площі 

перерізу  нестин-негативних  та позитивних клітин складали  (23,19 ± 0,67) м2  та  

(20,26 ± 0,83) м2 відповідно (р = 0,05); середні значення площі перерізу ядра нестин-

негативних клітин ((10,68 ± 0,36) м2) не відрізнялись від значень імунопозитивних 

клітин ((10,69  ± 0,33) м2, р = 0,94; U-критерій Манна-Уїтні). Ядерно-цитоплазматичне 

співвідношення було вищим у нестин-позитивних клітин ((1,24 ± 0,06) м2,  порівняно  

з показником імунонегативних клітин (0,95  ± 0,05) м2, р = 0,004; U-критерій Манна-

Уїтні).  

На  7-у  добу  культивування  клітини,  імунопозитивні  на CD133, становили 

(37,36 ± 12,33) % від загальної кількості клітин в культурі (рис.3.3,д). 
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Рис.3.3. Цитохімічні характеристики фетальних нейрогенних клітин щура (Е14): 

а (2-а доба культивування, х400), б (9-а доба культивування, х800)  світлова 

мікроскопія, жива незабарвлена культура; в (2-а доба культивування), г (10-а 

доба культивування)  імуноцитохімічне забарвлення на нестин, дозабарвлення 

гематоксиліном Караччі; д (7-а доба культивування), е (9-а доба культивування) 

 імунофлуоресцентне забарвлення на CD133. 
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Морфометричні показники CD133-імунопозитивних клітин статистично 

високозначуще відрізнялись від показників CD133-негативних клітин. Зокрема, 

середні значення площі перерізу CD133-імунонегативних та позитивних клітин 

складали відповідно (1372,65 ± 116,98) м2 та (417,87 ± 62,80) м2 (р = 0,00003); середні 

значення площі перерізу ядра CD133-негативних клітин ((156,34 ± 9,04) м2) 

перевищували відповідні значення позитивних клітин ((111,19  ± 22,69) м2, р = 0,002); 

ядерно-цитоплазматичне співвідношення у CD133-позитивних клітинах (0,35 ± 0,02) 

перевищувало показник CD133-негативних клітин ((0,14 ± 0,02), р = 0,000007, U-

критерій Манна-Уїтні). Упродовж культивування до 9-ї доби кількість CD133-

імунопозитивних клітин дещо збільшувалась ((45,66 ± 14,67) %, р = 0,64 у порівнянні з 

показником 7-ї доби, U-критерій Манна-Уїтні; рис.3.3,е). 

 

3.3. Дослідження здатності нейрогенних клітин фетального мозку до 

диференціювання in vitro 

 

Для дослідження здатності культивованих нейрогенних клітин фетального мозку 

до диференціювання клітини із суспензійних культур на 12-14-у добу культивування в 

середовищі DМЕМ + ретинола ацетат переносили на покривні адгезивні скельця, 

вкриті поліетиленіміном, які поміщали у чашки Петрі і культивували в середовищі 

DMEM з додаванням різних індукторів диференціювання (ретинола ацетату, ФТС, 

інсуліну, ретиноєвої кислоти). 

За умов культивування нейрогенних клітин фетального мозку (незалежно від 

джерела) в середовищі DMEM у культурах спостерігались прикріплені до поверхні 

скелець круглі клітини без відростків, які зберігались у такому стані без ознак 

диференціювання до 22 діб. Прижиттєві спостереження культур в динаміці показали, 

що у перші 1–2 доби після нанесення клітинної суспензії відбувалось масове 

прикріплення до адгезивного субстрату більшості округлених безвідросткових 

нейроклітин з опалесцентною цитоплазмою, які розташовувались ізольовано або у 

вигляді мікроагрегатів різної щільності. На 3–4-у добу культивування серед них 

виявлялись клітини кутастої або ромбовидної форми з початковими ознаками 

формування коротких конусовидних відростків (рис.3.4,а). На 5–7-у добу в окремих 
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ділянках відростки клітин встановлювали міжклітинні контакти. Ймовірно, ці 

нейроклітини є фракцією нейроцитів, що зберегли здатність до первинної регенерації 

відростків. 

При додаванні в культиваційне середовище ретинола ацетату спостерігались 

характерні упорядковані клітинні конгломерати – «нейросфери» (рис.3.4,б,в). 

Формування нейросфер виявлялось також при додаванні у культиваційне середовище 

10 % ФТС; вони мали позитивну імуноцитохімічну реакцію на віментин (рис.3.4,г). 

 

  
а б 

  
в г 

Рис.3.4. Формування упорядкованих клітинних конгломератів («нейросфер») в 

культурах нейрогенних клітин: а, б – нейрогенні клітини фетального мозку щура, 

3-а доба культивування.  Світлова мікроскопія, жива незабарвлена культура. 

х800 (а), х200 (б); в - нейрогенні клітини фетального мозку щура, 9-а доба 

культивування. Забарвлення тіоніном. х400; г – нативні нейроклітини НЦ 

людини, 29-а доба культивування. Імуноцитохімічне забарвлення на віментин. 

х200. 

 

При додаванні в культиваційне середовище ретинола ацетату та інсуліну основна 

частина клітин в культурі мала розміри (4,45 ± 0,18) м; спостерігали одиничні клітини 
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кутастої  та  грушовидної форми  (рис.3.5,а).  У  деяких  клітин  уніполярної  форми  

((8,5 ± 0,5) % від усієї кількості клітин) відзначали формування одного відростка 

розміром (4,54 ± 1,38) м  початкова стадія диференціювання або примітивна форма 

нейробласта (рис.3.5,а). В окремих клітинах у ядрах візуалізувались гранули по 

периферії та ядерце в центрі, деякі клітини мали ядра більш крупні, світлі, гранульовані 

 астроцитарного ряду (рис.3.5,б); виявлялись клітини з двома відростками та 

сателітними клітинами, що прикріплювались по ходу відростків (рис.3.5,в,г,д). 

 

 

 

 

 

 

а б в 

  
г д 

Рис.3.5. Морфологічні ознаки диференціювання нейрогенних клітин фетального 

мозку при культивуванні у середовищі DМЕМ + інсулін + ретинола ацетат:  

а, б, в  нейрогенні клітини фетального мозку щура, 16-а доба культивування. 

Забарвлення тіоніном. х 400. г  кріоконсервовані нейроклітини фетального 

мозку людини (5-й тиждень гестації), 16-а доба культивування. 

Імуноцитохімічне забарвлення на віментин, дозабарвлення метиловим зеленим. 

х 800. д  кріоконсервовані нейроклітини фетального мозку людини (5-й 

тиждень гестації), 16-а доба культивування. Імуноцитохімічне забарвлення на 

GFAP, дозабарвлення метиловим зеленим. х 400. 
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Не виключено, що ці комплекси клітин являють собою прообраз класичних 

ланцюгів міграції НСК/НПК у мозку, тобто тіла нейробластоїдних клітин, що 

переміщуються вздовж відростків, ймовірно, є аналогом тангенціальної міграції слабко 

диференційованих нейробластів [61,63], а при певних умовах ці клітини можуть 

створювати міграційні потоки після трансплантації у мозок. 

Таким чином, при поєднанні впливу інсуліну і ретинола ацетату в культурі 

нейрогенних клітин фетального мозку на 16-у добу (8,5 ± 0,5) % клітин виявляли ознаки 

диференціювання за нейрональним типом: наявність одного ядерця в ядрах 

(нейробласти), наявність уніполярних відростків. 

При додаванні в культиваційне середовище ретинола ацетату та ретиноєвої 

кислоти нейрогенні клітини фетального мозку на 1014-у добу виявляли більш виразні 

цитоструктурні ознаки нейробластного і нейронального диференціювання: скупчення 

клітин з виразною цитоплазмою, клітини з уніполярними відростками, клітини 

грушовидної, кутастої, трикутної форми з чіткими відростками (рис.3.6). Довжина 

відростків варіювала від коротких конусовидних до довгих виразних, іноді з ознаками 

галуження на кінці. Клітини кутастої форми містили округлі світлі ядра з наявністю 

великих ядерець, характерних для нейробластних форм. Кількість таких клітин сягала 

(25,0 ± 0,5) % (р = 0,04 у порівнянні з показниками культур за умов впливу інсуліну і 

ретинола ацетату, U-критерій Манна-Уїтні). 

Водночас при культивуванні нейроклітин з НЦ людини у присутності ретиноєвої 

кислоти виявлялись більш зрілі нейроцити мультиполярної чи уніполярної форми 

(рис.3.7,а,б). Їх цитоплазматичні тіла містили характерні ядра з великими ядерцями, 

численні відростки мали ознаки бічного чи термінального галуження (рис.3.7,в,г). В 

динаміці прижиттєвого спостереження відзначалось поступове подовження 

новоутворених відростків, що відображує процес їх наростаючого дозрівання. Завдяки 

направленому росту нейрональних відростків і утворенню міжклітинних контактів і 

анастомозів в деяких ділянках спостерігалось формування гістотипових клітинних 

ансамблів протягом 46–50 діб культивування (рис.3.7,д). Результати імуноцитохімічної 

реакції на NSE та GFAP підтвердили належність досліджених клітин до нейрогенного 

і гліогенного фенотипу (рис.3.7,е,є). 
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Рис.3.6. Морфологічні ознаки диференціювання нейрогенних клітин фетального 

мозку при культивуванні у середовищі DМЕМ + ретинола ацетат + ретиноєва 

кислота: а, б, в, г  кріоконсервовані нейроклітини фетального мозку людини (9-

й тиждень гестації), 10-а доба культивування. Забарвлення тіоніном. х800. 
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Рис.3.7. Морфологічні ознаки диференціювання нейрогенних клітин НЦ людини 

при культивуванні у середовищі DМЕМ + ретинола ацетат + ретиноєва кислота: 

а  25-а доба спостереження. Уніполярний нейроцит грушовидної форми. 

Забарвлення тіоніном. х800. б  25-а доба спостереження. Мультиполярний 

нейроцит. Забарвлення тіоніном. х800. в, г – 25-а доба спостереження. 

Нейроцити з довгими розгалуженими відростками. Забарвлення тіоніном (в) і 

гематоксиліном Караччі (г). х800. д – 50-а доба спостереження. Забарвлення 

гематоксиліном Караччі. х 400. е – імуноцитохімічне забарвлення на GFAP, 

дозабарвлення метиловим зеленим. х800. є – імуноцитохімічне забарвлення на 

NSE, дозабарвлення метиловим зеленим. х800. 
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При послідовному додаванні в культиваційне середовище ретинола ацетату, 

ретиноєвої кислоти та 10 % ФТС нейрогенні клітини фетального мозку на 1014-у добу 

виявляли найбільш виразні цитоструктурні ознаки нейробластного і нейронального 

диференціювання (рис.3.8). Формувались сіткоподібні структури з відростчатих 

гліальних клітин, серед яких визначались клітини нейробластного фенотипу. Середня 

площа перерізу клітин складала (827,06 ± 121,44) м2, довжина відростків сягала в 

середньому (58,39 ± 6,40) м (мінімальний показник – 11,32 м,  максимальний – 

219,47 м). Імуноцитохімічне фарбування на маркерні протеїни основних популяцій 

нейроклітин (NSE, GFAP, ОБМ) підтвердило, що нейроклітини фетального мозку при 

культивуванні в середовищі DМЕМ + ретинола ацетат + ретиноєва кислота + 10 % 

ФТС зберігали здатність до набуття фенотипових ознак нейронів (експресія NSE), 

астроцитів (експресія GFAP) та олігодендроцитів (експресія ОБМ) (рис.3.9). 

Таким чином, при додаванні в культиваційне середовище індуктора 

диференціювання нейронального ряду – ретиноєвої кислоти – в культурі нейрогенних 

клітин фетального мозку на 1014-у добу культивування (25,0 ± 0,5) % клітин виявляли 

ознаки диференціювання за нейрональним типом, що статистично значуще вище, ніж 

при додаванні ретинола ацетату та інсуліну (р = 0,04, U-критерій манна-Уїтні). Поряд з 

цим, виявлялись також клітини астроцитарного ряду (астроцити (GFAP-

імунопозитивні) та олігодендроцити (ОБМ-імунопозитивні)). 

Отже, нейрогенні клітини фетального мозку в умовах тривалого культивування в 

присутності досліджених факторів (інсулін, ретинола ацетат, ретиноєва кислота, ФТС), 

відомих як індуктори специфічного нейронального диференціювання, виявляють 

різний ступінь диференціювального потенціалу. Присутність ретинола ацетату в 

поживному середовищі культур сприяє виживанню і розмноженню нейроклітин 

(НСК/НКП), індукує формування багатоклітинних «нейросфер» і утворення 

примітивних відростків у незначної частини клітин. Як відомо, утворення «нейросфер» 

є класичною властивістю НСК/НПК; вони мають виразну морфологічну 

гетерогенність (варіювання середніх розмірів клонів, форми клітин у клонах, 

гетерогенність імунофенотипу і відсоткового вмісту нестин-, віментин-, GFAP-

позитивних нейроклітин у різних клонах) [295]. 
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Рис.3.8. Морфологічні ознаки диференціювання нейрогенних клітин фетального мозку 

щура при культивуванні у середовищі DМЕМ + ретинола ацетат + ретиноєва 

кислота + 10 % ФТС. 10-а доба культивування: а  світлова мікроскопія, жива 

незабарвлена культура. х 800; б  забарвлення гематоксиліном Караччі. х 800. 
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Рис. 3.9. Експресія маркерних протеїнів нейрогенними клітинами фетального мозку 

людини при культивуванні у середовищі DМЕМ + ретинола ацетат + 

ретиноєва кислота + 10 % ФТС: а, б, г – імуноцитохімічне забарвлення на NSE, 

дозабарвлення метиловим зеленим; в  імуноцитохімічне забарвлення на 

ОБМ; д  імуноцитохімічне забарвлення на GFAP, дозабарвлення метиловим 

зеленим. 
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Наші результати відповідають даним щодо збільшення кількості зрілих нейронів 

за умов впливу екзогенного інсуліну [296]. Використання інсуліну дозволило нам 

отримати культури з часткою клітин нейронального фенотипу 8,5 %, а послідовний 

вплив ретинола ацетату і ретиноєвої кислоти на культури фетальних нейроклітин 

викликав появу чітко виражених ознак цитотипового нейронального диференціювання 

у 20 – 30 % нейроклітин. Ймовірно, це пов’язано з тим, що експресія компонентів 

інсулін-сигнального шляху значно знижена, зокрема, у СК людини [297]. Отримані 

дані відповідають відомостям щодо індукції нейрогенезу в культурах ліній СК [298]: 

обробка ЕСК ретиноєвою кислотою призводила до утворення як нестин-позитивних 

НПК в центрі кластерів, так і нейронів, типових для СВЗ ЦНС, включно з 

мотонейронами та інтернейронами. 

Крім того, поєднаний послідовний вплив ретинола ацетату і ретиноєвої кислоти 

генерував значно більшу кількість клітин з фенотиповими ознаками нейронального 

диференціювання, на відміну від окремого впливу ретинола ацетату. Це очевидно, 

пояснюється відомими особливостями дії цих речовин: ретинол більшою мірою сприяє 

проліферації клітин, а ретиноєва кислота – їх диференціюванню [290]. Ретиноєва 

кислота забезпечувала розвиток відносно зрілих нейроцитів мультиполярної форми з 

розгалуженими відростками, що формували просторові клітинні ансамблі, властиві для 

нервової тканини. Вважають, що ретиноєва кислота є одним з найбільш потужних і 

першим незамінним індуктором нейрогенінів чи Neuro D на шляху диференціювання 

ЕСК в нейрони [295]; її стимулювальний вплив на нейрогенез є порівнянним із дією 

нейротрофічних факторів NGF та BDNF [299]. Ретиноєва кислота сприяла 

формуванню ГАМК-ергічних нейронів з фетальних НСК, а також з СК кісткового 

мозку, холінергічних ChAT+- мотонейронів з ЕСК людини [300,301]. 

Одним з механізмів у трактуванні індукції нейронального диференціювання 

фетальних нейроклітин є здатність ретиноєвих кислот пригнічувати міграцію і 

гальмувати проліферацію, яка встановлена в культурах злоякісних гліом людини і 

тварин [291]. Відомо, що під впливом ретиноєвої кислоти відбувається зміна експресії 

генів різних сигнальних шляхів. Зокрема, в ЕСК миші експресія факторів Осt4, Nodal, 
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Lefty1, Lefty2 і Gdf3 поступово знижувалась до 10-ї доби диференціювання; натомість 

зростала експресія FGF2 та Activin А [302]. 

Ретиноєва кислота запускає фізіологічні процеси через активацію 

гетеродимерних транскрипційних факторів, до яких належать рецептор ретиноєвої 

кислоти (RAR,,) і X-рецептор ретиноїдів (RXR,,) [290,303-311]. Ці рецептори є 

членами родини генів ядерного рецептора транскрипційних факторів, що регулюються 

лігандами; зв’язування яких призводить до змін комплексів ко-репрессора і ко-

активатора та викликає наступні зміни структури хроматину і посттрансляційні 

модифікації, задіяні у регуляції багатьох фізіологічних процесів – ембріо-, 

органогенезу, імунних функцій, репродукції та органного гомеостазу [304]. 

Гетеродимер RXR–RAR є важливим для індукції диференціювання. 

Mendoza-Parra M.A. et al. (2014) [304] встановили, що вже через 2 год після 

початку впливу ретиноєвої кислоти на ЕСК миші запускалась транскрипція 281 гена, а 

через 48 год кількість таких генів зростала до 926. Коекспресовані шляхи, що 

залучаються у відповідь на ретиноїди в перші 6 год після впливу ретиноєвої кислоти, 

задіюють транскрипційні фактори, що контролюють: ембріональний морфогенез, 

позитивну регуляцію транскрипції, позитивну регуляцію клітинного диференціювання 

(Jun, Myc, Rara, Rarb; Cdx1, Meis2, Foxa1, Ncoa7, Nrip1, Cyp26a1, Crabp2, Rbp1); 

організацію актинового цитоскелета (а також апоптогенні фактори Casp3, Casp8, 

Bcl2l11, Mcl1; сигнальні фактори Jak2, Rhob, Pim); метаболічні процеси (Ccnd1, Ccnd3, 

Ccne1), а також Egr1 і Notch4; позитивну регуляцію відповіді на зовнішні стимули, 

сигнальні шляхи рецепторів клітинної поверхні (Col18a1, Sparc, Timp3), клітинну 

адгезію (Cd9, Cd47, Nedd9, Cdh2, Thbs1, Sirpa, Cdh5, Cyr61, Cdh11); Foxa2/HNF-3, 

Runx1, Zmiz1; маркери ектодермального (Otx2, Fgf4) і ендодермального (Bmp2, Gata4, 

Hnf1b) диференціювання); регуляцію клітинного циклу (p27/ Cdkn1b, p21/Cdkn1a, 

p57/Cdkn1c); позитивну регуляцію клітинної проліферації і негативну регуляцію 

клітинного диференціювання [304]. Вказана коекспресована сигнальна мережа, що 

регулюється зв’язуванням RXR–RAR, координує в часі численні молекулярні події 

протягом процесу диференціювання, включно з регуляцією клітинного циклу, 
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активацією апоптозу / виживання клітини чи пригнічення самовідновлення / 

плюрипотентності [304]. 

Отже, отримані нами дані засвідчують, що нейроклітини фетального мозку в 

результаті тривалого культивування у безсироватковому середовищі зберігають 

здатність до специфічного диференціювання у нейрональному напрямку, та 

підтверджують, що за вказаних умов залишаються життєздатними переважно 

НСК/НПК, здатні проліферувати у відповідь на мітогенні стимули (ретинола ацетат, 

нейротрофічні фактори, ростові фактори, EGF, FGF). Отримана за таких умов клітинна 

суспензія збагачена віментин-позитивними (70  80 %) та нестин- і CD133-

позитивними нейроклітинами (37  45 %), здатними після зупинки проліферації до 

направленого диференціювання в нейрональному і гліальному напрямках при 

додаванні індукторів диференціювання, що є відображенням їх мультипотентності. 

Послідовне застосування таких умов культивування, як наявність ростового фактора 

(ретинола ацетату), адгезії до субстрату (пересівання клітин на скельця, покриті 

поліетиленіміном), додавання індуктора диференціювання (ретиноєвої кислоти) 

дозволило отримати культури з 20  30% вмістом нейронів, імунопозитивних на NSE. 

При цьому в культурах визначались також GFAP+-астроцити та ОБМ+-

олігодендроцити, підтверджуючи мультипотентні властивості початкової популяції 

НСК/НПК. Наші спостереження відповідають відомим даним щодо індукції 

нейрогенного диференціювання НСК/НПК і експресії нейронспецифічних молекул 

при культивуванні у безсироватковому середовищі за наявності ретиноєвої кислоти 

[295,298-302]. Отримані результати дозволили нам запропонувати спосіб отримання 

клітинної суспензії, збагаченої НСК та НПК, з різних джерел [286]. 

 

3.4. Експресія TGF-1 нейрогенними клітинами фетального мозку 

 

Відомо, що TGF-1 у клітині залучається до регуляції проліферації, диференціації 

та виживання/або апоптозу [312-314]. У фізіологічних умовах TGF- має важливі 

функції у процесах ембріо- і морфогенезу та у підтриманні гомеостазу тканин [149-

152,315-321]. В умовах патології TGF- має дуалістичну роль. З одного боку, він є 

важливим медіатором злоякісного фенотипу гліом мозку людини, модулює 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaminska%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879069
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інвазивність, ангіогенез, ухиляння від імунного контролю та підтримання СКПМ 

[238,317,322-324]. З іншого боку, TGF- є сильним інгібітором проліферації 

епітеліальних клітин, астроцитів, імунних клітин і вважається 

пухлинопригнічувальним фактором [322,325]. TGF- є високо плейотропним 

цитокіном, що відіграє ключову регуляторну роль у багатьох аспектах імунітету: прямо 

інгібує цитолітичну активність ПК, макрофагів, CD8+ ЦТЛ, а також може пригнічувати 

активацію і експансію пухлиноспецифічних популяцій Т-хелперів та ЦТЛ і 

посилювати генерацію імуносупресивних Т-регуляторних клітин [326-328]. 

Для підтвердження можливих імуномодулювальних властивостей нейрогенних 

клітин фетального мозку нами проведено дослідження ними експресії TGF-1. 

Культури клітини фетального мозку щура 14-ї доби гестації (Е14) (n = 12) 

досліджували на 2-у та 37-у добу культивування в стандартних умовах (контроль, 

DМЕМ + 1 % ФТС); а також після 48 год інкубації з КСНК фетального мозку щура 

(Е14). На 2-у добу культивування в стандартних умовах частка клітин, 

імунопозитивних на TGF-1, становила (22,04 ± 2,33) % (рис.3.10,а). На 37-у добу 

культивування відносна кількість таких клітин дещо зменшувалась  ((15,27 ± 9,80) %,  

р = 0,7, U-критерій манна-Уїтні; рис.3.10,б). 

Морфометричні показники TGF-1-позитивних клітин у культурі клітин 

фетального головного мозку щура (Е14) на 2-у добу культивування статистично 

значуще відрізнялись від показників TGF-1-негативних клітин. Середні значення 

площі  перерізу  TGF-1-негативних  та  позитивних клітин становили відповідно 

(31,38 ± 2,56) м2    та  (40,42 ± 2,89) м2)  (р = 0,004, U-критерій Манна-Уітні; рис.3.10,г); 

середні  значення площі перерізу ядра відповідно дорівнювали (9,34 ± 0,47) м2 та 

(14,58 ± 0,85) м2) (р = 0,000003, U-критерій Манна-Уітні; рис.3.10,д). Ядерно-

цитоплазматичне співвідношення у TGF-1-позитивних клітинах (0,62 ± 0,04) було 

вищим за показник імунонегативних клітин ((0,52 ± 0,05), р = 0,03, U-критерій Манна-

Уїтні; рис.3.10,е). Таким чином, розміри TGF-1-позитивних клітин, а також їх ядер у 

культурах клітин фетального головного мозку щура (Е14) були більшими за розміри 

TGF-1-негативних клітин. 
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Рис.3.10. Експресія TGF-1 у клітинах фетального мозку щура (Е14).  

а, б  імуноцитохімічне забарвлення на TGF-1 із дозабарвленням 

гематоксиліном. х400: а – 2-а доба культивування; б  37-а доба 

культивування; в - кількісні показники рівня експресії TGF-1 у клітинах 

фетального мозку щура; г, д, е – морфометричні показники культивованих 

нейроклітин фетального мозку щура залежно від експресії TGF-1. 

*, ^  відмінності статистично значущі між показниками груп (p < 0,05). 
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За умов впливу КСНК статистично значущих змін відносної кількості TGF-1-

позитивних клітин у культурі фетального мозку не виявлено (p = 0,17, р = 0,7 

відповідно на 4-у та 37-у добу культивування, U-критерій Манна-Уітні; рис.3.10,в). 

У культурі клітин на 4-у добу культивування на відміну від розмірів TGF-1-

негативних клітин ((35,27 ± 1,89) м2) та їх ядер ((9,34 ± 0,45) м2), які майже не 

змінювались після впливу КСНК (р = 0,05 – 0,74), розміри TGF-1-позитивних клітин 

((53,63 ± 2,73) м2) збільшувались (р = 0,002), але розміри їх ядер майже не зазнавали 

змін ((15,85 ± 1,30) м2), р = 0,76, U-критерій Манна-Уітні; рис.3.10,г,д). Отже, після 

впливу КСНК розміри TGF-1-позитивних клітин, а також їх ядер залишались значуще 

більшими за розміри TGF-1-негативних клітин (відповідно р = 0,000001, р = 0,000003, 

U-критерій Манна-Уітні). 

Цікавими, на наш погляд, виявились зміни морфометричних показників клітин 

фетального мозку на 37-у добу культивування. Середні значення площі перерізу TGF-

1-негативних та позитивних клітин у культурі фетального мозку збільшувались 

(відповідно (143,14 ± 14,59) м2 та (54,03 ± 8,57) м2, р = 0,000006, р = 0,00003 порівняно 

з показниками на 2-у добу), значуще відрізняючись між собою (р = 0,001, U-критерій 

Манна-Уітні). Середні значення площі перерізу ядра TGF-1-негативних та 

позитивних    клітин    у    культурі   фетального   мозку   відповідно   дорівнювали   

(26,62 ± 1,05) м2  та (18,43 ± 2,83) м2) (р = 0,03; р = 0,000006, р = 0,14 у порівнянні з 

показниками на 2-у добу, U-критерій Манна-Уітні). Ядерно-цитоплазматичне 

співвідношення   у   TGF-1-позитивних   клітинах  культури  фетального     мозку    

(0,58 ± 0,11) було вищим за показник імунонегативних клітин ((0,25 ± 0,03), р = 0,004, 

U-критерій Манна-Уїтні). Отже, через місяць культивування розміри TGF-1-

імунопозитивних клітин, а також їх ядер у культурах клітин фетального головного 

мозку щура (Е14) були меншими за розміри TGF-1-імунонегативних клітин. Нами не 

виявлено значущих змін кількості TGF-1-імунопозитивних клітин у культурах 

нейроклітин інтактного фетального мозку за умов впливу КСНК. 



140 
 

Для вивлення взаємозв’язку між експресією TGF-1, нестину та CD133 у 

культивованих клітинах фетального головного мозку щура було проведено 

кореляційний аналіз із застосуванням рангового критерія Спірмена. 

В результаті аналізу нами встановлено статистично значущі обернені кореляційні 

зв’язки між морфометричними показниками CD133-негативних клітин та TGF-1–

позитивних клітин: їх площами перерізу ядра (коефіцієнт кореляції Спірмена r =  0,60, 

р = 0,007; додаток 1, рис.1,а) і площами перерізу клітини (коефіцієнт кореляції 

Спірмена r =  0,59, р = 0,03; додаток 1, рис.1,б). 

Наші результати щодо експресії TGF-1 клітинами фетального мозку 

відповідають даним інших дослідників. Зокрема, за даними імуногістохімічного 

дослідження Pelton R.W. et al. (1991) [315], TGF-1-імунореактивні клітини (невелика 

кількість), а також TGF-2-, TGF-3-імунореактивні клітини (значна кількість) 

виявлялись у тканині ЦНС ембріона миші у період з 12,5 по 18,5 день після 

спарювання. Кількість TGF--позитивних НПК у культурі становила до 40 % [47]. У 

культурі фетальних НПК людини та генерованих з ЕСК НПК виявлялось ~20 % TGF-

-позитивних клітин [43]. Ізоформи ростового фактору TGF- протягом 

ембріогенезу ссавців працюють як за паракринним, так і за аутокринним механізмом; 

регулюють диференціацію (активуючи чи пригнічуючи, залежно від типу клітин), 

стимулюють утворення екстрацелюлярного матриксу, виступають хемоаттрактантом 

для певних клітин, а також індукують формування мезодерми протягом раннього 

розвитку [315]. Показано також, що мультипотентні НПК людини, щура і миші здатні 

продукувати всі ізотипи TGF-, зокрема, TGF-1, TGF-2, що може пояснювати 

імуномодуляційні властивості цих клітин [43,45,46,214]. 

 

Висновки до розділу: 

1. При тривалому культивуванні in vitro нейрогенних клітин фетального 

мозку у безсироватковому середовищі DМЕМ відбувається зниження кількості клітин 

у 2,5 рази до 9-ї доби спостереження, а протягом наступних 10 14 діб – стабілізація їх 

кількості, що засвідчує наявність у культурі життєздатної популяції 

недиференційованих клітин (НСК / НПК). 
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2. Наявність ретинола ацетату в поживному середовищі культур 

нейрогенних клітин фетального мозку сприяє виживанню і розмноженню нейроклітин 

(НСК / НПК), індукує формування багатоклітинних «нейросфер». Поєднання інсуліну 

і ретинола ацетату сприяє нейрональному диференціюванню (8,5 ± 0,5) % клітин. 

Послідовний вплив ретинола ацетату і ретиноєвої кислоти викликає появу чітко 

виражених ознак цитотипового нейронального диференціювання у (25,0 ± 0,5) % 

клітин (р = 0,04, U-критерій Манна-Уїтні), які набувають найбільш виразного прояву 

при послідовному додаванні в культиваційне середовище ретинола ацетату, ретиноєвої 

кислоти та 10 % ФТС. Імуноцитохімічне забарвлення на маркерні протеїни основних 

популяцій нейроклітин підтверджує, що нейроклітини фетального мозку при 

культивуванні у вказаних умовах зберігають свої мультипотентні властивості у набутті 

фенотипових ознак нейронів (експресія NSE), астроцитів (експресія GFAP) та 

олігодендроцитів (експресія ОБМ). 

3. Запропоновано спосіб отримання клітинної суспензії, збагаченої НСК та 

НПК  тривале культивування у безсироватковому середовищі з наступним 

додаванням ретинола ацетату (Спосіб отримання збагаченої суспензії стовбурових 

нейральних клітин // Деклараційний патент на винахід 71388 А) [286]. 

Імуноцитохімічно доведено, що розроблений спосіб дозволяє на 9-у добу 

культивування   отримати   суспензію   клітин,  збагачену  НСК / НПК   з   вмістом  

(49,16 ± 10,60) % нестин+, (37,36 ± 12,33) % CD133+, (88,3 ± 13,9) % віментин+-клітин, 

зі збереженням мультипотентних властивостей диференціювання. 

4. У первинних культурах клітин нормального фетального мозку щура (Е14) 

частка клітин, імунопозитивних на TGF-1, становить (22,04 ± 2,33) % від загальної 

кількості клітин в культурі, що засвідчує потенційні імуномодулювальні властивості 

нейрогенних клітин фетального мозку. 

Результати досліджень, представлені у даному розділі, опубліковано у власних 

наукових працях [73,286,329-339]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПРЕСІЯ АНТИГЕНІВ ГОЛОВНОГО КОМПЛЕКСУ 

ГІСТОСУМІСНОСТІ НЕЙРОГЕННИМИ КЛІТИНАМИ ФЕТАЛЬНОГО 

МОЗКУ 

 

Для характеристики однієї з імунобіологічних властивостей нейрогенних клітин 

фетального мозку здатності до експресії антигенів МНС in vitro  проводили 

дослідження залежно від стадії онтогенезу та за умов впливу різних факторів при 

культивуванні нейроклітин людини 5–9-го тижнів гестації та нейроклітин з 

фрагментів тканини НЦ, кори та білої речовини головного мозку людини. Вміст 

антигенів HLA-А,В,С (І класу) та HLA-DR (ІІ класу) на протеїновому рівні визначали 

непрямим імунофлуоресцентним методом; для оцінки статистичної значущості змін 

застосовували непараметричний тест Манна-Уїтні для попарного порівняння 

незалежних груп і непараметричний тест Вілкоксона для попарного порівняння 

залежних груп (в динаміці спостереження). Експресію мРНК генів HLA (HLA-A1а, 

HLA-DRa1, HLA-DQb1, трансактиватора МНС ІІ класу (CIITA)) визначали методом 

RT-PCR; для статистичної оцінки результатів застосовували точний двосторонній 

критерій Фішера для попарного порівняння незалежних груп і критерій χ2 для 

попарного порівняння залежних груп (в динаміці спостереження). 

 

4.1. Експресія антигенів HLA нейроклітинами людини різного терміну 

гестації та ступеня диференціації 

 

Частка HLA-A,B,C- та HLA-DR-позитивних клітин була найменшою серед 

нейроклітин мозку людини 5-го тижня гестації (НСК/НПК незрілого мозку, табл.4.1, 

рис.4.1) і зростала при збільшенні терміну гестації до 89 тижнів (р = 0,05, U-критерій 

Манна-Уїтні). Клітини НЦ людини (регіонарні НСК/НПК зрілого мозку) містили 

меншу кількість HLA-A,B,C- (р = 0,04) та HLA-DR- імунопозитивних клітин (р = 0,04, 

U-критерій Манна-Уїтні), порівняно з НСК/НПК незрілого мозку (табл.4.1). 
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Таблиця 4.1. 

Експресія антигенів HLA-A,B,C i HLA-DR нейроклітинами фетального мозку 

людини залежно від терміну гестації (% імунопозитивних клітин) 

№ Тип клітин Термін 

гестації 

HLA-A,B,C+ HLA-DR+ 

1 

 

 

НСК/НПК фетального мозку 

 

57 

тижнів 

(n = 5) 

 

12,90 ± 2,30 

(8,30  16,30) 

*1 *2 

 

12,23 ± 0,97 

(10,30  13,30) 

2 89 

тижнів 

(n = 5) 

18,53 ± 3,68 

(12,40  25,90) 

*1 *3 

23,17 ± 7,07 

(14,60  37,30) 

*4 

3 Клітини НЦ 

(регіонарні НСК/НПК зрілого 

мозку) 

дорослі 

(n = 5) 

5,05 ± 1,51 

(0  15,03) 

*2 *3 

10,72 ± 2,69 

(0  22,73) 

*4 

Примітка: *- відмінності статистично значущі у порівнянні з показниками інших груп, 

U-критерій Манна-Уїтні (*1 - р = 0,05; *2 – р = 0,04; *3 = 0,04, *4 = 0,04). 

 

  

 

Рис.4.1. Результат імуноцитофлуориметричного дослідження експресії 

антигену HLA-DR нейроклітинами фетального мозку людини 5-го 

тижня гестації. 



144 

 

За даними електрофорезу продуктів ампліфікації в результаті RT-PCR (табл.4.2), 

у більшості зразків нейроклітин людини 6-8 тижнів гестації не зафіксовано експресії 

мРНК досліджуваних генів HLA. Однак, у трьох зразках (із 18 досліджених) виявлено 

слабку експресію HLA-A1a (нейроклітини 5-го і 9-го тижнів гестації) та HLA-DRa1 

(нейроклітини 5-го тижня гестації; рис.4.2). У виділених клітинах НЦ зафіксовано 

експресію мРНК HLA-A1a в 1 зразку та HLA-DRa1 в 2 зразках із 4 (табл.4.2, рис.4.2). 

Отже, більшість досліджених зразків нейроклітин людини 5-9 тижнів гестації 

(НСК/НПК) не експресували мРНК досліджуваних алелей генів HLA-A1а, HLA-

DRa1, тоді як клітини НЦ (регіонарні НСК/НПК зрілого мозку) виявляли тенденцію 

до більш значущої експресії мРНК HLA-A1а (р = 0,24) та HLA-DRa1 (р = 0,12 – 0,17, 

точний двостронній критерій Фішера). Експресію мРНК досліджуваних алелей генів 

HLA-DQb1, CIITA нейроклітинами фетального мозку та НЦ нами не зафіксовано. 

Слід зазначити, що одностайності з цього питання в науковій літературі немає 

[43,82,86,91,100-104,113,117]: одні автори показали наявність широкого діапазону 

експресії НСК людини HLA-А,В,С та HLA-DR  від незначного до суттєвого рівня 

[43,102-104,109,117]; водночас інші автори не виявили експресії НСК HLA-А,В,С 

[109] та HLA-DR [82,91,113]. Цікавим є спостереження щодо відсутності експресії 

антигенів МНС І свіжоізольованими НСК/НПК та її появи через 7 діб культивування 

[114]; та щодо значної гетерогенності НСК людини з 812-тижневих плодів [101,102]. 

Щодо нейроклітин зрілого мозку, клітини кори головного мозку людини 

(табл.4.3, рис.4.3) експресували мРНК HLA-A1a (1 зразок із 3), HLA-DRa1 (усі 

досліджені зразки) та HLA-DQb1 (1 зразок з 3). Клітини білої речовини експресували 

мРНК HLA-A1а (2 зразки з 7), HLA-DRa1 (4 зразки з 7) та HLA-DQb1 (1 зразок з 7). 

Крім того, клітини кори і білої речовини мозку людини від одного зразка 

експресували мРНК CIITA, що свідчить про можливість індукції зростання експресії 

антигенів HLA нейроклітинами мозку за впливу прозапальних чинників. 

Співставлення клітин фетального і зрілого мозку показує (табл.4.3), що експресія 

мРНК досліджених алелей HLA-A1а, і особливо, HLA-DRa1, має тенденцію до 

зростання від повної відсутності або незначного рівня у нейроклітин людини 59-го 

тижнів гестації (НСК/НПК) до часткової експресії у регіонарних НСК/НПК зрілого 
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Таблиця 4.2. 

Експресія мРНК антигенів HLA (HLA-A1a, HLA-DRa1, HLA-DQb, CIITA) 

нейроклітинами фетального мозку людини залежно від терміну гестації 

№ Тип клітин Термін 

гестації 

Експресія мРНК HLA 

(абсолютна частота, рівень (ум.од.)) 

 HLA-A1a 

 

HLA-DRa1 HLA-DQb1 CIITA 

1 НСК/НПК 

фетального мозку 
57 тижнів 

(n = 13) 

 

1/13 

0,43 ум.од. 

1/13 

0,69 ум.од. 

0 0 

2 79 тижнів 

(n = 5) 

 

1/5 

0,57 ум.од 

0 0 0 

3 Клітини НЦ 

(регіонарні 

НСК/НПК зрілого 

мозку) 

Дорослі 

(n = 4) 

1/4 

0,59 ум.од 

2/4 

(0,63 ± 0,17) 

ум.од. 

0 0 

 

 

а 
 

      1     2    3     4    5    6     7     8  
-actin 

б 

 
М     1     2    3     4     5    6     7     8 

HLA-A1а 

в  
      1     2    3     4     5    6     7     8 

HLA-DRa1 

 

Рис.4.2. Експресія мРНК генів HLA нейроклітинами мозку людини: 

а – електрофореграма ампліконів (220 п.н.) -actin;  

б – електрофореграма ампліконів (205 п.н.) HLA-А1а; 

в - електрофореграма ампліконів (272 п.н.) HLA-DRa1; 

М - маркер молекулярних мас (DNA 50-500, Fermentas, Литва); 

1 – нейроклітини людини 5-го тижня гестації; 

2, 3 - нейроклітини людини 7-го тижня гестації (зразки 1, 2); 

4, 5- нейроклітини людини 9-го тижня гестації (зразки 1, 2); 

6 - нейроклітини НЦ людини (зразок 1, 0-а доба (DMEM)); 

7 - нейроклітини НЦ людини (зразок 1, 10-а доба (DMEM)); 

8 - нейроклітини НЦ людини (зразок 2). 
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Таблиця 4.3. 

Порівняння експресії мРНК антигенів HLA (HLA-A1а, HLA-DRa1, HLA-DQb1, 

CIITA) нейроклітинами людини різного ступеня диференціації 

 
№ Тип клітин 

  
Термін 

гестації 

 

 

Експресія мРНК HLA 

(абсолютна частота, рівень (ум.од.)) 

HLA-A1а 

 

HLA-DRa1 

 

HLA-DQb1 

 

CIITA 

 

1 НСК/НПК 

фетального 

мозку 

 

5-9 тижнів 

(n = 18) 

 

 

2/18 

(0,50 ± 0,09) 

ум.од. 

 

1/18 

*1 *2 

0,69 ум.од. 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

2 клітини НЦ 

(регіонарні 

НСК/НПК 

зрілого мозку) 

дорослі 

(n = 4) 

 

 

1/4 

0,59 ум.од 

2/4 

(0,63 ± 0,17) 

ум.од. 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

3 нейроклітини 

білої речовини 

зрілого мозку 

 

 

дорослі 

(n = 7) 

 

 

 

2/7 

 

(0,29 ± 0,09) 

ум.од. 

 

4/7 

*1 

(0,61 ± 0,15) 

ум.од. 

 

1/7 

 

0,23 ум.од. 

 

 

1/7 

 

0,27 

ум.од. 

 

4 нейроклітини 

кори зрілого 

мозку 

 

 

дорослі 

(n = 3) 

 

 

 

1/3 

 

0,60 ум.од. 

 

 

3/3 

*2 

(0,46 ± 0,15) 

ум.од.  

 

1/3 

 

0,30 ум.од. 

 

 

1/3 

 

0,28 

ум.од. 

 

Примітка - *- відмінності статистично значущі у порівнянні з показниками інших 

груп, точний двосторонній критерій Фішера: *1 – р = 0,01, *2 – р = 0,003). 

 

 

мозку (клітини НЦ; відповідно р = 0,34 (HLA-A1а), р = 0,07 (HLA-DRa1)), і до значної 

експресії у клітинах білої речовини (р = 0,18 (HLA-A1а), р = 0,01 (HLA-DRa1)) та 

кори зрілого мозку (р = 0,27 (HLA-A1а), р = 0,003 (HLA-DRa1), порівняно з 

показниками НСК/НПК фетального мозку, точний двосторонній критерій Фішера). 

Експресія мРНК HLA-DQb1 має тенденцію до зростання у диференційованих 

клітинах зрілого мозку (кори і білої речовини), порівняно з НСК/НПК фетального 

мозку (відповідно р = 0,14, р = 0,28, точний двосторонній критерій Фішера). 
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а 

 
    М     1     2      3     4      5     6     7      8 

-aсtin 

б 
 

    М     1     2      3     4      5     6     7      8 
HLA-A1а 

в 
 

    1       2      3     4      5     6      7     8      М 
HLA-DRa1 

 

г 
 

      М    1     2      3     4      5      6     7 

 

HLA-DQb1 

д 
 

     1      2      3     4      5      6     7      М 

CIITA 

Рис.4.3. Експресія мРНК генів HLA нейроклітинами зрілого мозку людини:  

а – електрофореграма ампліконів (220 п.н.) -aсtin;  

б – електрофореграма ампліконів (205 п.н.) HLA-А1а; 

в - електрофореграма ампліконів (272 п.н.) HLA-DRa1; 

г - електрофореграма ампліконів (515 п.н.) HLA- DQb1; 

д - електрофореграма ампліконів (470 п.н.) CIITA; 

М - маркер молекулярних мас (DNA 50-500, Fermentas, Литва); 

1 – нативні клітини анапластичної астроцитоми (зразок 1);  

2 - нейроклітини білої речовини головного мозку (зразок 1); 

3 - нейроклітини кори головного мозку (зразок 1); 

4- клітини анапластичної астроцитоми після культивування (зразок 1); 

5 - нативні клітини олігодендроастроцитоми (зразок 2); 

6 - нейроклітини білої речовини головного мозку (зразок 2); 

7 - нейроклітини кори головного мозку (зразок 2); 

8 - клітини олігодендроастроцитоми після культивування (зразок 2). 

 

 

Слід зазначити, що для кожної молекули HLA існує велике число різних алелей 

[94,98]: гени локусів А,В,С HLA I класу мають виразний поліморфізм, антигени ІІ 

класу МНС відзначаються дуже високим поліморфізмом, який сягає найвищого рівня 

в локусах DRB1, DQB1, DQA1. Ми досліджували рівень експресії випадково 

вибраних алелей HLA (HLA-A1а, HLA-DRa1, HLA-DQb1). В літературних джерелах, 

зокрема, наводять такі дані щодо частоти розповсюдження алелей HLA серед 

здорових осіб європеоїдної популяції: (12,5  21,6) % для HLA-А*1, (9,4  19,8) % для 

HLA-DRВ*01, 23,6 % для HLA-DQВ1*05 [340]. 
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Виявлена в наших дослідженнях кількісна різниця в експресії мРНК HLA-A1а і 

HLA-DRa1 у клітинах кори і білої речовини мозку, вочевидь, пояснюється різницею 

складу клітинних популяцій і їх здатністю до експресії антигенів МНС. 

Отримані дані відповідають даним літератури, згідно з якими на нейроклітинах 

всіх ліній можуть бути індуковані МНС-молекули [105]. Однак наявні відомості щодо 

їх експресії на клітинах різних типів у зрілій ЦНС неоднозначні. Мікрогліальні 

клітини у стані спокою не мають МНС-детермінанти, але після активації (цитокінової 

індукції) набувають здатність до експресії високих рівнів МНС-антигенів обох класів 

[120,125] та МНС-специфічних транскрипційних факторів RFХ, CIITA [122,124,125]. 

Астроцити і олігодендроцити не експресують або слабко експресують вказані 

фактори [122,124,125], проте підвищення їх експресії спостерігається в умовах 

гострого запального процесу в ЦНС [122,128]. За даними Lampson LA. (1988) [131], 

значущого рівня експресії HLA-A,B,C і 2-m не спостерігалось на жодній стадії 

розвитку нормальних нейронів, але експресія HLA і 2-m визначалась у редукованих 

кількостях у клітинах нейробластомної лінії, зростаючи після впливу IFN-. 

Натомість, експресія МНС ІІ у НСК людини змінювалась при диференціюванні 

клітин у різні типи: GFAP-позитивні астроцити були негативними на МНС ІІ; а у 

МАР2-позитивних нейронах зростала експресія МНС ІІ та СІІТА [117]. Функційно 

активні нейрони контролюють експресію МНС на оточуючих астроцитах і 

мікрогліальних клітинах та свою власну МНС-індуцибельність [120,121]; експресія 

МНС І залучається в гомеостатичну регуляцію функції та морфологічної структури 

нейритів і синапсів протягом індивідуального розвитку [99,118,119,134-137]. 

Необхідно вказати, що досліджені нами молекули HLA кодуються генами, які 

відзначаються надзвичайно високим поліморфізмом [94,98], однак у завдання даного 

дослідження не входило вивчення частоти експресії різних алелей вказаних генів. Ми 

аналізувати рівень експресії випадково вибраних алелей HLA (HLA-A1а, HLA-DRa1, 

HLA-DQb1) залежно від ступеня диференціації мозкової тканини. Співставлення 

експресії антигенів HLA клітинами фетального і зрілого мозку показало, що експресія 

мРНК HLA-A1а, і особливо, HLA-DRa1, зростала від повної відсутності або 

незначних кількостей у нейроклітин мозку людини 5-9 тижнів гестації (НСК/НПК) до 
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часткової експресії у регіонарних НСК/НПК мозку дорослої людини (клітини НЦ) і 

до значного рівня експресії у клітинах білої речовини, і, особливо, кори мозку 

дорослої людини. Експресія мРНК HLA-DQb1 також мала тенденцію до зростання у 

диференційованих клітинах зрілого мозку (кори і білої речовини мозку), порівняно з 

недиференційованими нейроклітинами фетального мозку. 

Дещо різні кількісні дані, отримані при дослідженні експресії антигенів HLA на 

рівні мРНК і на протеїновому рівні, пояснюються різницею у чутливості методів RT-

PCR та імуноцитохімії. Використання методів молекулярно-генетичного HLA-

типування дозволяє визначати більше 2000 алельних варіантів генів HLA, тоді як 

типування на рівні продуктів генів HLA – антигенів HLA - дозволяло виявити лише 

200 специфічностей (матеріали 14-ї Європейської конференції з гістосумісності, 

Франція, 2000 р.); на сьогодні їх відомо вже набагато більше [94,98,341-344]. 

Очевидно, що вказані методи необхідно застосовувати комплексно. Нині для 

дослідження генів HLA активно розробляється і впроваджується технологія «next-

generation sequencing (NGS)» [345-352]. 

 

4.2. Експресія антигенів HLA нейроклітинами людини різного терміну 

гестації при культивуванні in vitro 

 

Вивчення впливу складу культурального середовища на нейроклітини 

фетального мозку проводили при культивуванні клітин у безсироватковому 

середовищі DМЕМ та з додаванням факторів росту: 1) ретинола ацетату (0,2 мг/мл); 

2) EGF (20 нг/мл); 3) FGF (10 нг/мл). 

При культивуванні нейроклітин фетального мозку людини у безсироватковому 

середовищі DМЕМ з додаванням ретинола ацетату на 78-у добу абсолютна кількість 

HLA-A,B,C-позитивних клітин знижувалась у 23 рази як за впливу ретинола 

ацетату, так і ростових факторів EGF та FGF (р < 0,04, парний тест Вілкоксона; 

табл.4.4). Відносна кількість HLA-A,B,C-позитивних клітин була дещо вищою у 

культурах за впливу EGF і FGF, ніж ретинола ацетату (р = 0,36, U-критерій Манна-

Уїтні). На 9  10-у добу в культурах за впливу ретинола ацетату і EGF відносна 
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кількість HLA-A,B,C-позитивних клітин зменшувалась, сягаючи 910 %, тоді як за 

впливу FGF частка HLA-A,B,C-позитивних клітин залишалась на рівні 20 %, а їх 

кількість зростала вдвічі, наближаючись до початкової. На 1214-у добу абсолютна 

кількість HLA-A,B,C-позитивних клітин у культурі за впливу ретинола ацетату дещо 

збільшувалась, при цьому частка імунопозитивних клітин зменшувалась (р = 0,008, 

парний тест Вілкоксона), а за впливу EGF зростала як абсолютна, так і відносна 

кількість HLA-A,B,C-позитивних клітин, наближаючись до початкової. 

Таблиця 4.4. 

Вплив культивування на експресію антигенів HLA-A,B,C нейроклітинами 
людини 59-го тижнів гестації 

№ Склад 

середови-

ща 

Кількість 

імунопози-

тивних  

клітин 

HLA-A,B,C+ 

доба спостереження 

0-а 7-8-а 9-10-а 12-14-а 

1 DМЕМ 

+ ретинола 

ацетат 

(n = 6) 

відносна, 

% 

15,72 ± 1,44 15,67 ± 2,63 9,10 ± 1,40 

 

6,70 ± 0,80 

* 

абсолютна, 

х106 

1,00 ± 0,25 0,31 ± 0,10 

* 

0,11 ± 0,02 

* 

0,23 ± 0,02 

* 

2 DМЕМ 

+ 

EGF 

(n = 6) 

відносна, 

% 

18,76 ± 3,57 23,10 ± 2,43 10,30 ± 1,10 

 

18,20 ± 0,82 

 

абсолютна, 

х106 

0,65 ± 0,09 0,19 ± 0,04 

* 

0,10 ± 0,02 

* 

0,46 ± 0,02 

3 DМЕМ 

+ 

FGF 

(n = 6) 

відносна, 

% 

18,76 ± 3,57 25,40 ± 2,15 19,80 ± 1,54 

 

20,50 ± 1,50 

 

абсолютна, 

х106 

0,65 ± 0,09 0,24 ± 0,09 

* 

0,50 ± 0,09 0,51 ± 0,10 

Примітка: *  відмінності статистично значущі, порівняно з показниками 0-ї доби  

(р < 0,05). 

 

Отже, в процесі культивування в присутності ретинола ацетату відбувалось 

поступове зменшення кількості HLA-A,B,C-позитивних клітин до 1014-ї доби. Після 

впливу EGF кількість HLA-A,B,C-позитивних клітин зменшувалась на 10-у добу, а 

пізніше майже відновлювалась до 14-ї доби культивування. За впливу FGF 
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досліджувані показники змінювались незначно, порівняно з початковими, проте на 

10-у добу в культурах клітин відносна і абсолютна кількість HLA-A,B,C-позитивних 

клітин була вищою, ніж у культурах за впливу ретинола ацетату та EGF. 

Абсолютна кількість HLA-DR-позитивних клітин зменшувалась на 78-у добу 

культивування, хоча відносна їх кількість змінювалась незначно (табл.4.5). На 914-у 

добу за впливу ретинола ацетату кількість HLA-DR-позитивних клітин продовжувала 

зменшуватись, тоді як за впливу EGF їх кількість зростала вдвічі на 14-у добу 

(відповідно р = 0,04, р = 0,03, парний тест Вілкоксона). Значущих змін кількості HLA-

DR-позитивних клітин в процесі культивування за впливу FGF не виявлено. 

Таблиця 4.5. 

Вплив культивування на експресію антигенів HLA-DR нейроклітинами людини 

59-го тижнів гестації 

№ Склад 

середови-

ща 

Кількість 

імунопози-

тивних  

клітин 

HLA-DR+ 

доба спостереження 

0-а 7-8-а 9-10-а 12-14-а 

1 DМЕМ 

+ ретинола 

ацетат 

(n = 6) 

відносна, 

% 

17,70 ± 2,29 15,50 ± 2,41 13,40 ± 1,10 3,60 ± 0,30 

*# 

абсолютна, 

х106 

1,11 ± 0,25 0,30 ± 0,10 0,17 ± 0,02 

* 

0,12 ± 0,02 

* 

2 DМЕМ 

+ 

EGF 

(n = 6) 

відносна, 

% 

21,23 ± 3,28 17,60 ± 2,30 22,31 ± 3,03 48,00 ± 0,30 

*# 

абсолютна, 

х106 

0,55 ± 0,18 0,14 ± 0,03 0,50 ± 0,16 1,20 ± 0,02 

* 

3 DМЕМ 

+ 

FGF 

(n = 6) 

відносна, 

% 

21,23 ± 3,28 17,20 ± 2,10 17,35 ± 1,65 18,15 ± 0,31 

абсолютна, 

х106 

0,55 ± 0,29 0,17 ± 0,03 0,36 ± 0,12 0,40 ± 0,10 

Примітка: *   відмінності статистично значущі,  порівняно  з  показниками  0-ї  доби  

(p < 0,05); #  відмінності статистично значущі, порівняно з показниками інших груп 

(p < 0,05). 
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Отже, культивування нейроклітин людини 5 9 тижнів гестації у присутності 

ретинола ацетату сприяло зменшенню в 4 5 разів абсолютної і відносної кількості 

клітин, що експресують антигени гістосумісності ІІ класу; тоді як додавання в 

середовище факторів росту залишало кількість цих клітин збереженою (при 

додаванні FGF) протягом культивування або збільшувало вдвічі їх кількість (при 

додаванні EGF) до 14-ї доби культивування. 

При культивуванні in vitro у середовищі DMEM нейроклітин НЦ людини 

(табл.4.6) відносна кількість HLA-A,B,C- i HLA-DR- позитивних клітин мала 

тенденцію  до  зменшення  з  10-ї  по 20-у добу спостереження у 2 3 рази (відповідно  

р = 0,47, р = 0,27, парний тест Вілкоксона). 

Таблиця 4.6.  

Вплив культивування на експресію антигенів HLA-A,B,C i HLA-DR 

нейроклітинами НЦ людини (% імунопозитивних клітин) 

№ Доба 

культивування 

Склад 

середовища 

HLA-A,B,C+ HLA-DR+ 

1 0-а  

(n = 5) DMEM 

5,05 ± 1,51 

(0  15,03) 

10,72 ± 2,69 

(0  22,73) 

2 10-а 

(n = 5) 

 

DMEM 

5,99 ± 1,35 

(1,80  11,40) 

9,07 ± 1,85 

(1,94  21,50) 

3 20-а 

(n = 5) DMEM 

2,51 ± 0,67 

(0,60  5,00) 

2,61 ± 0,77 

(1,30 5,80) 

 

Культивування протягом 14 діб у середовищі DMEM з додаванням ретинола 

ацетату не впливало суттєво на експресію мРНК досліджених генів HLA 

нейроклітинами людини (р = 0,07, критерій χ2). Лише в одному зразку (8-го тижня 

гестації) зафіксовано слабку експресію мРНК HLA-А1а на 9-у добу культивування та 

в одному зразку (9-го тижня гестації)  слабку експресію мРНК HLA-DRa1 на 7-у і  

12-у добу культивування у DMEM. Додавання у культиваційне середовище таких 

ростових факторів, як EGF, FGF, не спричиняло індукцію експресії мРНК антигенів 

HLA у нейроклітинах людини. За цих умов не зафіксовано експресії мРНК CIITA – 
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трансактиватора, який відповідає за індукцію експресії генів HLA. Оскільки в 

результаті культивування у вказаних умовах на 9 10-у добу в культурі переважають 

віментин-позитивні НСК/НПК, звідси випливає, що отримані нейрогенні клітини не 

експресують суттєвих рівнів мРНК антигенів HLA. 

Ми не виявили впливу культивування у середовищі DMEM на експресію мРНК 

досліджених генів HLA регіонарними НСК/НПК зрілого мозку (р = 0,39, критерій χ2). 

У виділених нейроклітинах НЦ нами зафіксовано експресію мРНК HLA-A1а в 1 

зразку із 4 та HLA-DRa1 в 2 зразках із 4, але в подальшому, на 10-у добу 

культивування експресія мРНК HLA-A1a та HLA-DRa1 виявлялась лише в 1 зразку; а 

на 20-у добу не виявлена в жодному із зразків. 

Таким чином, культивування нейроклітин фетального мозку людини 59-го 

тижнів гестації у присутності ретинола ацетату сприяло зменшенню кількості і 

відсотка клітин, що експресують на протеїновому рівні антигени HLA І і ІІ класу 

(відповідно у 2,3 і 5 разів); тоді як додавання в середовище факторів росту залишало 

кількість цих клітин збереженою (FGF) або збільшувало вдвічі їх кількість (EGF) до 

14-ї доби культивування. При культивуванні у DMEM зменшувалась також кількість 

клітин НЦ, що експресують антигени HLA І та ІІ класу. Культивування протягом 14 

діб у середовищі DMEM, а також додавання ростових факторів (ретинола ацетат, 

EGF, FGF) не впливало на експресію мРНК генів HLA нейроклітинами людини. 

Дані літератури з цього питання є контроверсійними. За даними [104], при 

культивуванні НПК людини збільшувалась експресія HLA І і ІІ класу. У дослідженні 

Laguna Goya R et al. (2011)[114] встановлено, що свіжоізольовані НСК/НПК не мали 

антигенів МНС І, але починали їх експресувати протягом проліферації після 7 діб 

культивування. В культурах фетального мозку людини зростала експресія HLA-DR 

GFAP+ астроцитами у міру тривалості культивування і клітинних пасажів [146]. За 

даними Poltavtseva R.A. et al. (2002) [102], кількість HLA-А,В,С+ та HLA-DR+ клітин 

у культурах НСК людини 812-го тижнів гестації значуще не змінювалась протягом 

14 діб культивування. Modo M. et al. (2003) [103] показали, що культивування і 

диференціювання НСК супроводжувалась зниженням експресії антигенів МНС І 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laguna%20Goya%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20955796
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класу. За нашими даними, певна частина (в середньому 15  17 %) нейроклітин 

людини 5-9-го тижнів гестації експресує на своїй поверхні антигени МНС І і ІІ класу, 

але частка таких клітин зменшується протягом культивування в середовищі DMEM + 

ретинола ацетат. 

 

4.3. Модуляція експресії антигенів HLA I та HLA II нейроклітинами 

фетального мозку людини за умов впливу IFN- та IFN-

 

Вивчення модуляції експресії антигенів HLA I та HLA II нейроклітинами 

фетального мозку людини проводили при культивуванні клітин у безсироватковому 

середовищі DМЕМ і додаванні в культуральне середовище: 1) IFN- (80 пкг/мл, 

“ProCon”, РФ); 2) IFN- (300 пкг/мл, “ProCon”, РФ). 

За впливу IFN- та IFN- відносна і абсолютна кількості нейроклітин, які 

експресують антигени HLA-A,B,C та HLA-DR, стрімко зменшувались на 78-у добу 

культивування (табл.4.7). Надалі частка HLA-A,B,C-імунопозитивних клітин зростала 

до 12-ї доби, втім, не досягаючи початкового рівня. Абсолютна кількість HLA-DR-

позитивних клітин за впливу IFN- та IFN- дещо збільшувалась; відносна їх 

кількість за впливу IFN- утримувалась на тому ж рівні, тоді як за впливу IFN-  

зростала майже вдвічі на 12-у добу культивування, але не досягала початкової 

(табл.4.8). 

Додавання у культиваційне середовище IFN- сприяло появі або зростанню 

експресії мРНК HLA-DRa1 на 7-у та 12-у добу культивування (р = 0,39, критерій χ2; 

рис.4.4). Додавання IFN- в одному із зразків (9 тижня гестації) також індукувало 

експресію мРНК HLA-DRa1, однак на більш низькому рівні, ніж IFN-. Слід 

зазначити, що у досліджених зразках нейроклітин людини, як нативних, так і при 

культивуванні з додаванням IFN-, нами не зафіксовано експресії мРНК CIITA – 

трансактиватора, що відповідає за індукцію експресії генів HLA за впливу IFN- [353]. 

Ймовірно, індукція експресії мРНК HLA-DRa1 дослідженими нейроклітинами 

людини 5-9 тижнів гестації відбувалась за рахунок залучення інших активаторів 

транскрипції, зокрема, МНС-специфічного транскрипційного фактора RFХ. 
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Таблиця 4.7. 

Вплив IFN- та IFN- на експресію антигенів HLA-A,B,C нейроклітинами 

фетального мозку людини 

№ Склад 

середови-

ща 

Кількість 

імунопози-

тивних  

клітин 

HLA-A,B,C+ 

доба спостереження 

0-а 7-8-а 9-10-а 12-14-а 

1 DМЕМ 

+ 

IFN-  

(n = 6) 

відносна, 

% 

12,67 ± 2,32 1,40 ± 0,37 

* 

3,40 ± 0,65 

* 

5,60 ± 0,07 

*# 

абсолютна, 

х106 

1,24 ± 0,40 0,02 ± 0,01 

* 

0,18 ± 0,02 

 

0,22 ± 0,03 

# 

2 DМЕМ 

+ 

IFN-

(n = 6) 

відносна, 

% 

12,67 ± 2,32 2,65 ± 0,87 

* 

2,80 ± 0,90 

* 

4,20 ± 0,09 

* 

абсолютна, 

х106 

1,24 ± 0,40 0,05 ± 0,01 

* 

0,20 ± 0,06 

 

0,39 ± 0,09 

 

Примітка: *   відмінності статистично значущі,  порівняно  з  показниками  0-ї  

доби  (р < 0,05);     #  відмінності статистично значущі, порівняно з 

показниками 7-8-ї доби (р < 0,05). 

 

Таблиця 4.8. 

Вплив IFN-  та IFN- на експресію антигенів HLA-DR нейроклітинами 

фетального мозку людини 

№ Склад 

середови-

ща 

Кількість 

імунопози-

тивних  

клітин 

HLA-DR + 

доба спостереження 

0-а 7-8-а 9-10-а 12-14-а 

1 DМЕМ 

+ 

IFN-  

(n = 6) 

відносна, 

% 

14,17 ± 1,93 2,60 ± 0,68 2,50 ± 0,36 

* 

2,70 ± 0,35 

* 

абсолютна, 

х106 

1,32 ± 0,39 0,03 ± 0,01 

* 

0,05 ± 0,02 

 

0,10 ± 0,02 

 

2 DМЕМ 

+ 

IFN-

(n = 6) 

відносна, 

% 

14,17 ± 1,93 1,55 ± 0,48 

* 

2,05 ± 0,57 

* 

2,90 ± 0,08 

* 

абсолютна, 

х106 

1,32 ± 0,39 0,03 ± 0,01 

* 

0,13 ± 0,02 

 

0,27 ± 0,09 

 

Примітка: * - відмінності статистично значущі,  порівняно  з  показниками  0-ї  

доби (р < 0,05). 
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б 
 HLA-DRa1 

    1     2    3    4     5     6    7     8     9 
 

 

Рис.4.4. Експресія мРНК гену HLA-DRa1 нейроклітинами фетального 

мозку людини при культивуванні: 

а – електрофореграма ампліконів (220 п.н.) -aсtin; 

б – електрофореграма ампліконів (272 п.н.) HLA-DRa1; 

1 – 9 - нейроклітини людини: 1  9-го тижня гестації, 0-а доба; 

2  9-го тижня гестації, 7-а доба (DMEM+ретинол); 

3 – 9-го тижня гестації, 7-а доба (DMEM+IFN- 70 пкг/мл); 

4  9-го тижня гестації, 7-а доба (DMEM+IFN- 300 пкг/мл); 

5  9-го тижня гестації, 12-а доба (DMEM+ретинол); 

6  9-го тижня гестації, 12-а доба (DMEM + IFN-70 пкг/мл); 

7  9-го тижня гестації, 12-а доба (DMEM + IFN- 300 пкг/мл); 

8  5-го тижня гестації, 0-а доба; 

9  5-го тижня гестації, 8-а доба, (DMEM + IFN-300 пкг/мл). 

 

 

Таким чином, експресія антигенів HLA нейроклітинами фетального мозку 

людини змінювалась за впливу IFN- та IFN-як на рівні мРНК, так і на 

протеїновому рівні. Після зниження на 78-у добу культивування надалі, на 1214-у 

добу спостереження після впливу IFN- зростала кількість HLA-A,B,C+ клітин; після 

впливу IFN- відбувалась індукція або зростання експресії мРНК HLA-DRa1 та 

збільшувалась кількість HLA-DR+ та HLA-A,B,C+ клітин. 

Отримані результати відповідають відомим даним, згідно з якими на 

нейроклітинах всіх ліній можуть бути індуковані МНС-молекули після дії IFN- 

[82,91,100,111,113,114,117,121,354]. Однак, у диференційованих клітинах індукція 

IFN-молекул HLA I класу значно сильніша, ніж у недиференційованих (НСК) 

[80,91,100]. Можливо, саме цим пояснюється дещо нижчий від очікуваного вплив 

IFN- на нейроклітини фетального мозку в умовах культивування. 
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Висновки до розділу: 

1. Нейроклітини мозку людини 59-го тижнів гестації містять від 8 % до 20 % 

HLA-A,B,C-позитивних клітин і від 10 % до 30 % HLA-DR-позитивних клітин. 

Частка HLA-A,B,C- та HLA-DR-позитивних клітин є найменшою серед нейроклітин 

людини 5-го тижня гестації та поступово зростає до 89-го тижнів гестації. Клітини 

НЦ людини містять до 15 % HLA-A,B,C+клітин та до 22 % HLA-DR+клітин. 

2. Нейроклітини людини 59-го тижнів гестації (НСК/НПК) не 

експресують мРНК HLA-A1а, HLA-DRa1, HLA-DQb1, CIITA або ж експресують 

мРНК HLA-A1а, HLA-DRa1 у малих кількостях; тоді як клітини НЦ (регіонарні 

НСК/НПК зрілого мозку) мають тенденцію до більш значущої експресії мРНК HLA-

A1а (р = 0,24) та HLA-DRa1 (р = 0,12 – 0,17, точний двостронній критерій Фішера). 

Експресія мРНК HLA-A1а, HLA-DRa1, HLA-DQb1 наростає від повної відсутності 

або незначних кількостей у нейроклітинах людини 5-9-го тижнів гестації (НСК/НПК) 

до часткової експресії у регіонарних НСК зрілого мозку (клітини НЦ) і до значної 

експресії у клітинах білої речовини, і, особливо, кори зрілого головного мозку. 

3. При культивуванні нейроклітин людини 59-го тижнів гестації в 

середовищі DMEM з додаванням ретинола ацетату відбувається зменшення кількості 

клітин, що експресують антигени HLA І і ІІ класу на протеїновому рівні, тоді як 

наявність у середовищі факторів росту сприяє збереженню (FGF) або зростанню 

(EGF) кількості таких клітин. Культивування упродовж 14 діб у середовищі DMEM 

та при додаванні ростових факторів (ретинола ацетат, EGF, FGF) суттєво не впливає 

на експресію мРНК генів HLA нейроклітинами людини, натомість додавання ІNF- та 

ІNF- спричиняє зростання експресії антигенів гістосумісності нейроклітинами 

фетального мозку людини. 

Результати досліджень, представлені у даному розділі, опубліковано у власних 

наукових працях [355-360]. 
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РОЗДІЛ 5 

ІМУНОГЕННІСТЬ ФЕТАЛЬНИХ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН ПРИ 

ВВЕДЕННІ В ОРГАНІЗМ 

 

Для оцінки здатності фетальних нейрогенних клітин викликати розвиток 

імунних реакцій при введенні тваринам-реципієнтам вирішували проміжні завдання: 

- дослідити імуногенність фетальних нейроклітин при внутрішньоочеревинному 

та внутрішньомозковому введенні тваринам-реципієнтам у порівнянні з клітинними 

суспензіями різних тканинних типів дорослого організму; 

- дослідити імунну відповідь на алоспецифічні та нейроспецифічні антигени 

фетальних нейроклітин; 

- порівняти інтенсивність імунної відповіді на імплантацію фетальних 

нейроклітин при внутрішньоочеревинному і внутрішньомозковому введенні; 

- дослідити вплив імуносупресії на інтенсивність імунних реакцій у тварин-

реципієнтів алогенних фетальних нейроклітин. 

Для вирішення окреслених завдань у експериментальних мишей-реципієнтів 

донорських клітин визначали у динаміці стан ефекторної ланки алоспецифічної 

(алоспецифічна ЦА лімфоцитів, ЦА алоспецифічних антитіл) та нейроспецифічної 

(рівень антитіл до НСБ) імунної відповіді, а також вплив на ці показники 

імуносупресії. Інтенсивність алоспецифічних імунних реакцій надає можливість 

оцінити рівень експресії донорськими клітинами алоспецифічних антигенів (антигени 

МНС), нейроспецифічних – рівень експресії ними нейроспецифічних антигенів 

(НСБ). 

 

5.1. Порівняльна характеристика імуногенності фетальних нейроклітин та 

клітинних суспензій різних тканинних типів дорослого організму при 

внутрішньоочеревинному введенні тваринам-реципієнтам 

 
Імунологічні досліження проведені у мишей лінії С57BL/6 в таких групах: 

1) внутрішньоочеревинне введення алогенних клітин з лімфовузлів 

дорослих тварин - донорів СВА (n = 24); 
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2) внутрішньоочеревинне введення алогенних клітин з лімфовузлів 

дорослих тварин - донорів СВА + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

3) внутрішньоочеревинне введення алогенних нейроклітин з мозку 

дорослих тварин - донорів СВА (n = 24); 

4) внутрішньоочеревинне введення алогенних нейроклітин з мозку 

дорослих тварин - донорів СВА + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

5) внутрішньоочеревинне введення алогенних фетальних НПК донорів 

СВА (Е13-15) (n = 24); 

6) внутрішньоочеревинне введення алогенних фетальних НПК донорів 

СВА (Е13-15) + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

7)  інтактні тварини (контрольна група, n = 12). 

Імуносупресію здійснювали циклоспорином А (5 мг/кг) на 0-у, 3-у, 6-у добу 

після введення клітин. Імунологічні дослідження проведені через 6, 12, 18 та 37 діб 

після початку експерименту. 

Встановлено, що на 6-у добу після внутрішньоочеревинного введення клітин у 

тварин-реципієнтів С57BL/6 в усіх досліджуваних групах у 1,52 рази зростала ЦА 

лімфоцитів лімфовузлів у МТТ-тесті стосовно лімфоцитів лімфовузлів мишей-

донорів СВА (р < 0,0007 порівняно з контролем, t-критерій Стьюдента; рис.5.1,а). 

Далі ці показники знижувались на 12-у (р < 0,05 порівняно з показниками на 6-у добу, 

р < 0,005 порівняно з контролем), 18-у (р < 0,001 порівняно з показниками на 6-у 

добу) та 37-у добу (р < 0,03 у порівнянні з відповідними показниками у попередні 

строки, t-критерій Стьюдента). При цьому у тварин, яким було введено лімфоцити 

дорослих мишей-донорів, ЦА лімфоцитів в усі терміни спостереження була вища, ніж 

у тварин інших груп, залишаючись високою і на 37-у добу (р = 0,004 у порівнянні з 

контролем, t-критерій Стьюдента). Дещо нижчим цей показник був у тварин-

реципієнтів фетальних НПК і найнижчим – у тварин, яким було введено 

нейроклітини дорослих донорів. У групі тварин із внутрішньоочеревинним 

введенням фетальних НПК ЦА лімфоцитів лімфовузлів відрізнялась від аналогічного 

показника тварин-реципієнтів лімфоцитів дорослих донорів на 6-у  (р = 0,006),  18-у  

(р = 0,0001) та 37-у добу (р = 0,02, t-критерій Стьюдента). 
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Рис.5.1. Показники цитотоксичних алоспецифічних імунних реакцій мишей-

реципієнтів C57Bl/6 в динаміці після внутрішньоочеревинного введення алогенних 

клітин мишей-донорів CBA:  

а – цитотоксична активність (ЦА) лімфоцитів лімфовузлів мишей-реципієнтів 

C57Bl/6 стосовно лімфоцитів лімфовузлів мишей-донорів CBA (ЦІ – цитотоксичний 

індекс, %);  

б – ЦА сироватки периферичної крові мишей-реципієнтів C57Bl/6 стосовно 

лімфоцитів лімфовузлів мишей-донорів CBA (ЦІ, %);  

1 - в/очеревинне введення лімфоцитів СВА донорів (n = 24);  

1а - в/очеревинне введення лімфоцитів СВА донорів + імуносупресія 

циклоспорином А (n = 18);  

2 - в/очеревинне введення фетальних нейроклітин Е13-15 СВА донорів (n = 24);  

2а - в/очеревинне введення фетальних нейроклітин Е13-15 СВА донорів + 

імуносупресія циклоспорином А (n = 18);  

3 - в/очеревинне введення нейроклітин  СВА донорів (n = 24);  

3а - в/очеревинне введення нейроклітин  СВА донорів + імуносупресія 

циклоспорином А (n = 18); к - контроль С57BL/6 (інтактні, n = 12). 
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ЦІ імуноцитів тварин після введення нейроклітин дорослих донорів протягом 

всього терміну спостереження був статистично значуще нижчим, ніж у тварин із 

введенням лімфоцитів лімфовузлів (р = 0,01, р = 0,03, р = 0,003, р = 0,03 відповідно на 

6-у, 12-у, 18-у і 37-у добу), а на 12-18-у доби також нижчим за відповідний показник 

мишей-реципієнтів фетальних НПК (відповідно р = 0,03, р = 0,0006, t-критерій 

Стьюдента). Призначення циклоспорину А дозволило знизити показники 

алоцитотоксичної активності у тварин із введенням лімфоцитів та фетальних НПК на 

12-18-у добу (р < 0,03 та р < 0,01 відповідно, t-критерій Стьюдента) після введення 

клітин (рис.5.1,а). 

При дослідженні ЦА сироватки периферичної крові мишей-реципієнтів С57BL/6 

у МТТ-тесті стосовно лімфоцитів лімфовузлів мишей-донорів СВА встановлено 

зростання ЦІ алоантитіл на 6-12-у добу втричі у тварин всіх груп (р < 0,02), утримання 

показників на високому рівні до 18-ї доби і наступне зменшення з 18-ї по 37-у  добу  

(р < 0,03, у порівнянні з показниками на 12-18-у добу, t-критерій Стьюдента; 

рис.5.1,б). У тварин-реципієнтів лімфоцитів дорослих мишей досліджений показник 

був вищим, ніж в інших групах (р < 0,01, у порівнянні з показниками на 6-у і 18-у 

добу, t-критерій Стьюдента). На 37-у добу cпостереження рівень ЦА алоантитіл 

залишався підвищеним у всіх досліджених групах (р < 0,02, порівняно з контролем, t-

критерій Стьюдента). Введення циклоспорину А призвело до зниження вказаних 

показників на 12-18-у добу у мишей-реципієнтів нейроклітин дорослих донорів, а 

також з 18-ї до 37-ї доби cпостереження у мишей-реципієнтів лімфоцитів дорослих 

донорів і фетальних НПК (р = 0,04, t-критерій Стьюдента). Отже, в периферичній 

крові тварин через місяць після внутрішньоочеревинного введення різних типів 

клітин реєструється залишковий рівень алоцитотоксичних антитіл, який можна 

знизити призначенням циклоспорину А. 

При дослідженні гуморальної ланки імунної відповіді до нейроспецифічних 

антигенів встановлено, що рівень антитіл до ОБМ у тварин із 

внутрішньоочеревинним введенням лімфоцитів лімфовузлів практично не відрізнявся 

від показників інтактних тварин (рис.5.2,а; р > 0,05, t-критерій Стьюдента). 
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Рис.5.2. Рівень антитіл до ОБМ (а), S-100 (б) та NSE (в) в сироватках периферичної 

крові мишей-реципієнтів C57Bl/6 в динаміці після внутрішньоочеревинного введення 

алогенних клітин мишей-донорів CBA (ум.од.): 1 - в/очеревинне введення лімфоцитів 

СВА донорів (n = 24); 1а - в/очеревинне введення лімфоцитів СВА донорів + 

імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 2 - в/очеревинне введення фетальних 

нейроклітин Е13-15 СВА донорів (n = 24); 2а - в/очеревинне введення фетальних 

нейроклітин Е13-15 СВА донорів + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 3 - 

в/очеревинне введення нейроклітин СВА донорів (n = 24); 3а - в/очеревинне введення 

нейроклітин СВА донорів + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); к - контроль 

С57BL/6 (інтактні, n = 12). 
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У тварин-реципієнтів фетальних НПК рівень антитіл до ОБМ зростав на 18-у 

добу (р = 0,05 у порівнянні з контролем) і зберігався майже на тому ж рівні до 37-ї 

доби спостереження. Рівень антитіл до ОБМ у тварин з внутрішньоочеревинним 

введенням нейроклітин зрілого мозку утримувався  на 6-18-у добу на рівні показників 

інтактних тварин, статистично значуще зростаючи на 37-у добу після введення 

донорських клітин (р = 0,001, порівняно з показником на 18-у добу; t-критерій 

Стьюдента). На 37-у добу спостереження рівні антитіл до ОБМ у мишей-реципієнтів 

фетальних НПК та нейроклітин дорослих донорів статистично значуще 

перевищували  цей  показник  у  мишей-реципієнтів  лімфоцитів (відповідно р = 0,03, 

р = 0,01,  t-критерій Стьюдента). Призначення циклоспорину А дозволило знизити 

рівень анти-ОБМ-антитіл у мишей-реципієнтів фетальних НПК (18-37-а доба) і 

нейроклітин зрілого мозку (37-а доба спостереження)  до  фізіологічних  показників  

(р < 0,05, t-критерій Стьюдента; рис.5.2,а). 

Рівень антитіл до S-100 у тварин-реципієнтів лімфоцитів дорослих донорів 

коливався  відносно  контрольних  показників,  значуще  від  них  не  відрізняючись  

(р > 0,1, t-критерій Стьюдента; рис.5.2,б). У тварин із введенням фетальних НПК 

рівень антитіл до S-100 на 6-у добу дослідження статистично значуще знижувався 

відносно контролю (р = 0,01), а далі підвищувався, зростаючи вище норми на 37-у 

добу (р = 0,02), досягаючи в цей строк максимального значення відносно показників 

тварин інших груп (відповідно р = 0,02, р = 0,05 у порівнянні з показниками мишей-

реципієнтів лімфовузлів та нейроклітин дорослих донорів, t-критерій Стьюдента). У 

тварин-реципієнтів нейроклітин дорослих донорів рівень анти-S-100-антитіл до 18-ї 

доби був дещо нижчим за контрольні значення, підвищуючись  відносно  норми  на  

37-добу спостереження (р = 0,05, t-критерій Стьюдента). Призначення циклоспорину 

А дозволило знизити рівень анти- S-100-антитіл у мишей-реципієнтів фетальних НПК 

(18-37-а доба) і нейроклітин зрілого мозку (37-а доба спостереження) до фізіологічних 

показників (р < 0,05, t-критерій Стьюдента; рис.5.2,б). 

У тварин-реципієнтів лімфоцитів дорослих донорів рівень антитіл до NSE 

практично не відрізнявся від показників інтактних тварин (рис.5.2,в). У мишей-

реципієнтів фетальних НПК рівень антитіл до NSE знижувався відносно норми на 12-



164 

 

18-у добу (р = 0,009, порівняно з контролем на 18-у добу, р = 0,02 відносно показника 

на 6-у добу), надалі підвищуючись до контрольних значень до 37-ї доби 

спостереження (р = 0,03 у порівнянні з показником на 18-у добу, t-критерій 

Стьюдента). У мишей-реципієнтів нейроклітин дорослих донорів даний показник 

утримувався на зниженому рівні відносно норми протягом всього терміну 

спостереження (р = 0,03, t-критерій Стьюдента). У тварин-реципієнтів донорських 

клітин призначення циклоспорину А не викликало суттєвих змін рівнів анти-NSE-

антитіл, порівняно з тваринами без імуносупресії (рис.5.2,в). 

Таким чином, клітинні алоцитотоксичні реакції виявляються після 

внутрішньоочеревинного введення як нейроклітин та клітин лімфовузлів дорослих 

тварин, так і фетальних НПК, досягаючи максимального прояву на 6-у добу після 

введення, надалі поступово знижуючись до 37-ї доби. Найвищий рівень 

алоцитотоксичних клітинних реакцій зареєстровано у тварин-реципієнтів лімфоцитів 

дорослих мишей-донорів, дещо нижчим цей показник був у тварин-реципієнтів 

фетальних НПК і найнижчим – у тварин-реципієнтів нейроклітин дорослих донорів. 

Розвиток клітинних алоцитотоксичних імунних реакцій на 6-у добу після 

внутрішньоочеревинного введення алогенних фетальних НПК засвідчує експресію 

ними антигенів комплексу гістосумісності, рівень якої є, вочевидь, нижчим, ніж 

клітинами імунної системи (лімфоцитами лімфовузлів), проте достатнім для генерації 

алоцитотоксичної клітинної відповіді. В науковій літературі не існує усталеної думки 

щодо експресії антигенів гістосумісності НСК і НПК, але значна кількість дослідників 

виявили експресію ними молекул МНС I та II класу [43,74,86,91,99-105,108,110,112-

114,116,117]. Ці дані відповідають отриманим нами результатам щодо можливості 

експресії антигенів HLA на рівні мРНК та протеїновому рівні нейроклітинами 

людини різного терміну гестації та різних стадій онтогенезу. Оскільки мембранні 

антигени МНС І класу забезпечують взаємодію антигенпрезентувальних клітин з 

CD8+ Т-лімфоцитами, а антигени МНС ІІ класу – з CD4+ Т-лімфоцитами, наявність 

на НСК та НПК антигенів гістосумісності І та ІІ класу забезпечує розпізнавання 

алогенних детермінант як ПК та ЦТЛ, так і Т-лімфоцитами-хелперами. При цьому, 

крім представлення антигену за допомогою АПК лімфатичних вузлів реципієнта, не 
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можна виключати прямого представлення антигену МНС ІІ-експресуючими НПК 

фетального мозку, що вводяться реципієнту. 

З 12-ї доби реєструвалось зниження алоцитотоксичної клітинної відповіді 

реципієнтів на алоантигени мишей-донорів. Видається можливим імуносупресивний 

вплив трансплантованих НПК на функціональну активність цитотоксичних 

імуноцитів реципієнта, що фіксувався вже на 12-у добу після введення клітин, на 

можливість якого вказують дані інших дослідників [34,35,43,159,160,204]. У роботі 

Ben-Hur T. (2008) [34] показано, що при внутрішньовенному введенні НПК 

транзиторно виявлялись у лімфовузлах та селезінці, де вони пригнічували активацію 

та проліферацію Т-клітин і значно знижували їх функціональну активність. На нашу 

думку, схожий механізм може реалізуватись при внутрішньоочеревинному введенні 

фетальних НПК. У дослідженні Fainstein N. et al. (2013) [160] НПК пригнічували in 

vitro індукцію маркерів активації Т-клітин (IL-2R-, PD-1, CTLA) та їх проліферацію 

у відповідь на стимули, опосередковані Т-клітинним рецептором, а також гальмували 

проведення сигналу прозапальних цитокінів. Цікавим у цьому плані є дослідження 

Akesson E. еt al. (2009) [204], в якому порівнювали алогенну імунну відповідь на НСК, 

астроцити та нейрони. За їх даними, НСК експресували молекули як МНС І класу, так 

і МНС ІІ класу на тому ж рівні, що й астроцити, тоді як нейрони – тільки молекули 

МНС І класу. НСК та астроцити, але не нейрони, виявляли супресивний ефект на 

алогенну імунну відповідь. Ймовірно, у нашому досліді саме кількісне 

співвідношення популяцій нейронів і астроцитів у суспензії трансплантованих клітин 

мозку дорослих тварин визначає інтегральний показник активуючих і / або 

супресивних впливів на імуноцити реципієнта. Оскільки в зрілому мозку 

співвідношення нейрони / гліоцити складає 1:10, цілком зрозумілим є переважання 

супресивного впливу, наслідком якого, очевидно, є менший прояв, ніж у реципієнтів 

лімфоцитів, ЦА імуноцитів (ПК і ЦТЛ). Водночас, експресія на нейронах і астроцитах 

молекул МНС І, особливо в умовах впливу прозапальних цитокінів [120,121,127,134], 

в організмі реципієнта забезпечує їх розпізнавання ПК і ЦТЛ і реалізацію останніми 

цитотоксичної функції. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Akesson%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ben-Hur%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17583749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fainstein%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23001547
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Akesson%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


166 

 

Особливості прояву клітинних алоімунних реакцій після введення фетальних 

НПК можуть пояснюватись кількома механізмами: 1) безпосередньою взаємодією 

НПК з Т-лімфоцитами, яка призводить до клональної анергії чи апоптозу [145] 

останніх через відсутність костимулюючого сигналу від костимуляторних молекул 

[80,113,114,143]; 2) секрецією НПК біологічно активних сполук із імуносупресивною 

дією (TGF- [38,43,45,47,74,157], IL-10 [38,43], NO, PGE2 [35]); 3) інгібівним впливом 

CD4+CD25+Foxp3+ регуляторних Т-лімфоцитів, здатних пригнічувати алоспецифічні 

Т-лімфоцити [43] і забезпечувати індукцію імунологічної толерантності до 

алотрансплантатів. 

У наших дослідах при внутрішньоочеревинному введенні клітин генерувались 

гуморальні алоцитотоксичні імунні реакції, досягаючи максимуму на 12-18-у добу і 

знижуючись з 18-ї по 37-у добу дослідження. Через місяць після внутрішньо-

очеревинного введення різних типів клітин реєструвався залишковий рівень 

алоцитотоксичних антитіл, який вдалося знизити призначенням циклоспорину А. 

На відміну від досить значного рівня цитотоксичних алоспецифічних антитіл, 

показники рівня тканинноспецифічних антитіл до НСБ у експериментальних тварин 

при внутрішньоочеревинному введенні клітин були менш значущими. У тварин-

реципієнтів фетальних НПК зареєстровано підвищений рівень антитіл до ОБМ та S-

100 на 18-37-у доби спостереження, а рівень антитіл до NSE був нижчим за контроль 

на 12-18-у добу, надалі підвищуючись до контрольних значень до 37-ї доби 

спостереження. У тварин-реципієнтів нейроклітин зрілого мозку зафіксовано 

підвищені рівні антитіл до ОБМ та S-100 на 37-у добу, тоді як рівень анти-NSE-

антитіл був зниженим відносно норми протягом всього періоду дослідження. У 

тварин-реципієнтів лімфоцитів дорослих донорів рівень антитіл до всіх досліджених 

НСБ не перевищував контроль у всі досліджені строки. 

Відомо, що вміст НСБ збільшується в процесі дозрівання структур мозку у 

ссавців і корелює з функціональним розвитком нервової тканини [361-368]. 

Очевидно, НПК з фетального мозку миші 13-15-ї доби гестації експресують 

досліджувані НСБ на рівні, достатньому для індукції гуморальної імунної відповіді. 
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Як відомо, в нормальних умовах у інтактних організмів НСБ присутні у 

сироватці крові у низьких концентраціях внаслідок природної загибелі нейроклітин 

[369,370], а також існує базовий рівень аутоантитіл до НСБ; між ними підтримується 

динамічна рівновага, забезпечуючи «фізіологічний аутоімунітет» [370,371]. 

Вважають, що імунологічна толерантність до нейроантигенів досягається за рахунок 

кількох механізмів [169]: 1) у тимусі експресуються аутоантигени ЦНС, що 

забезпечує елімінацію дозріваючих аутореактивних Т-клітин; 2) у вторинних 

лімфоїдних органах аутореактивні Т-клітини, що залишилися, стримуються під 

контролем регуляторних CD4+Foxp3+Т-клітин. Ймовірно, після введення фетальних 

НПК відбувається супресія регуляторних Т-клітин реципієнта. На користь такого 

припущення свідчать результати нашого попереднього дослідження [372-374], в 

якому встановлено пригнічення індометацин-чутливих супресорів у щурів з 

локальною травмою мозочка та наступною трансплантацією алогенних НСК-вмісних 

тканин (фетального мозочка та НЦ), що, очевидно, стимулювало специфічну 

аутоімунну відповідь, оскільки у тварин виявлялись клітинні і гуморальні аутоімунні 

реакції до маркерних антигенів нервової тканини, які досягали максимальних 

показників через 1 2 міс спостереження. 

На нашу думку, при внутрішньоочеревинному введенні фетальних НПК частина 

клітин потрапляє у лімфовузли та селезінку [34], де вони контактують з АПК, в 

результаті чого відбувається індукція клонів специфічних антитілопродукуючих 

клітин і продукція нейроантитіл. Інша частина імплантованих клітин гине в результаті 

алоспецифічного імуноцитолізу, вивільняючи НСБ, які зв’язуються циркулюючими 

природними аутоантитілами, і таким чином відтерміновують нарощування титрів 

нейроантитіл, чим пояснюється розвиток нейроімунної гуморальної відповіді у більш 

пізній термін (18-37-а доба), ніж алоцитотоксичної (6-18-а доба), а також зменшення 

відносно контрольного рівня антитіл до S-100 (6-а доба) та NSE (12-18-а доба). 

Підвищення рівня антитіл до ОБМ та S-100 після внутрішньоочеревинного 

введення фетальних НПК (18-37-а доба) свідчить про потенційну можливість 

розвитку нейроспецифічних імунних реакцій після введення фетальних нейроклітин. 

Очевидно, контакт донорських фетальних НПК з АПК реципієнта призводить до 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Liblau%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ben-Hur%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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індукції специфічних антитілопродукуючих клітин. Застосування імуносупресії 

циклоспорином А дозволило знизити рівень анти-ОБМ-антитіл до норми та 

зменшити рівень анти-S-100-антитіл на 37-у добу спостереження. 

Таким чином, при внутрішньоочеревинному введенні фетальних нейроклітин 

індукуються алоцитотоксичні клітинні та гуморальні реакції, а також імунна 

відповідь до специфічних нейроантигенів. Застосування імуносупресорного 

препарату циклоспорину А дозволяє значно знизити прояви реакцій клітинного 

алоімунітету та рівень гуморальної нейросенсибілізації при введенні в організм 

клітин фетального мозку. Отриманий імуносупресорний ефект відповідає відомим 

даним про механізм дії циклоспорину А - циклічного поліпептиду, який пригнічує 

розвиток реакцій клітинного типу і Т-залежне утворення антитіл. На клітинному рівні 

циклоспорин блокує поділ лімфоцитів в фазі G1-G2, інгібує продукцію IL-2 та 

зменшує кількість ЦТЛ. Циклоспорин посилює експресію TGF, знижує експресію 

IL-3, INF-, TNF, IL-1 і експресію антигенів МНС ІІ класу АПК. 

 

5.2. Порівняльна оцінка імуногенності фетальних нейроклітин та клітинних 

суспензій різних тканинних типів дорослого організму при 

внутрішньомозковому введенні тваринам-реципієнтам 

 
Імунологічні досліження проведені у мишей лінії С57BL/6 в таких групах: 

1) внутрішньомозкове введення алогенних клітин з лімфовузлів дорослих тварин 

- донорів СВА (n = 24); 

2) внутрішньомозкове введення алогенних клітин з лімфовузлів дорослих тварин 

- донорів СВА + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

3) внутрішньомозкове введення алогенних нейроклітин з мозку дорослих тварин 

- донорів СВА (n = 24); 

4) внутрішньомозкове введення алогенних нейроклітин з мозку дорослих тварин 

- донорів СВА + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

5) внутрішньомозкове введення алогенних фетальних НПК донорів СВА (Е13-

15) (n = 24); 
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6) внутрішньомозкове введення алогенних фетальних НПК донорів СВА (Е13-

15) + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

7)  інтактні миші С57BL/6 (контрольна група, n = 12). 

Імуносупресію здійснювали так, як описано вище. Імунологічні дослідження 

проведені через 6, 12, 18 та 37 діб після початку експерименту. 

Встановлено, що клітини лімфовузлів мишей-реципієнтів С57BL/6 усіх 

досліджених груп виявляли ЦА у МТТ-тесті стосовно лімфоцитів лімфовузлів 

мишей-донорів СВА, яка зростала в 1,41,8 рази з 6-ї по 12-у добу після введення 

донорських клітин, досягаючи в цей строк максимальних значень, а далі знижувалась 

на 37-у добу (рис.5.3,а). Найвища ЦА лімфоцитів зареєстрована у мишей-реципієнтів 

лімфоцитів лімфовузлів; ЦІ зростав з 6-ї (р = 0,002 порівняно з контролем, t-критерій 

Стьюдента) по 12-у добу, досягаючи максимуму (р = 0,00003 порівняно з контролем, 

р = 0,005 порівняно з показником на 6-у добу, t-критерій Стьюдента), а в наступні 

терміни поступово знижувався, проте не досягав контрольних значень на 37-у добу 

дослідження, значуще перевищуючи показники інтактних тварин (р = 0,03 порівняно 

з показником на 12-у добу, р = 0,01 порівняно з контролем, t-критерій Стьюдента). У 

тварин-реципієнтів нейроклітин дорослих донорів ЦА лімфоцитів мала подібну 

динаміку, проте в усі терміни була нижча, ніж у тварин-реципієнтів клітин 

лімфовузлів дорослих донорів, і знижувалась до контрольного рівня до 37-ї доби 

спостереження (р = 0,01, р = 0,05 відповідно у порівнянні з показниками на 12-у і 18-у 

добу, t-критерій Стьюдента). У мишей-реципієнтів фетальних НПК ЦА лімфоцитів на 

12-у, 18-у та 37-у добу була найнижчою, значуще відрізняючись від показників 

мишей-реципієнтів алогенних лімфоцитів лімфовузлів дорослих донорів (р = 0,02 на 

18-у і 37-у добу, t-критерій Стьюдента) і наближалась до контрольного рівня, 

знижуючись на 37-у добу (р = 0,01, порівняно з показником на 6-у добу, t-критерій 

Стьюдента). Імуносупресія циклоспорином А значуще знижувала з 12-ї по 37-у добу 

після імплантації алогенних клітин лімфовузлів ЦА лімфоцитів  мишей-реципієнтів  

(р = 0,006 порівняно з показником на 12-у добу, р = 0,02 порівняно з показниками 

тварин без імуносупресії на 12-у і 18-у добу, t-критерій Стьюдента, рис.5.3,а). 
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Рис.5.3. Показники цитотоксичних алоспецифічних імунних реакцій мишей-

реципієнтів C57Bl/6 в динаміці після внутрішньомозкового введення алогенних 

клітин мишей-донорів CBA:  

а – цитотоксична активність (ЦА) лімфоцитів лімфовузлів мишей-реципієнтів 

C57Bl/6 стосовно лімфоцитів лімфовузлів мишей-донорів CBA (ЦІ – цитотоксичний 

індекс, %); 

б – ЦА сироватки периферичної крові мишей-реципієнтів C57Bl/6 стосовно 

лімфоцитів лімфовузлів мишей-донорів CBA (ЦІ, %);  

1 - в/мозкове введення лімфоцитів СВА донорів (n = 24);  

1а - в/мозкове введення лімфоцитів СВА донорів + імуносупресія 

циклоспорином А (n = 18);  

2 - в/мозкове  введення  фетальних  нейроклітин  Е13-15   СВА   донорів   

(n = 24); 

2а - в/мозкове введення фетальних нейроклітин Е13-15 СВА донорів + 

імуносупресія циклоспорином А (n = 18);  

3 - в/мозкове введення нейроклітин СВА донорів (n = 24); 

3а - в/мозкове введення нейроклітин СВА донорів + імуносупресія 

циклоспорином А (n = 18); 

к - контроль С57BL/6 (інтактні, n = 12). 
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Схожим чином за умов впливу циклоспорину А відбувалось зниження ЦА 

лімфоцитів мишей-реципієнтів нейроклітин дорослих донорів з 12-ї по 37-у добу 

експерименту (р = 0,007 порівняно з показником на 12-у добу, р = 0,02 порівняно з 

показниками тварин без імуносупресії на 12-у добу, t-критерій Стьюдента), а також 

зниження ЦА лімфоцитів тварин-реципієнтів фетальних НПК на 1837-у добу 

спостереження до контрольного рівня (р = 0,002 у порівнянні з показниками 1218-ї 

діб, t-критерій Стьюдента). 

При дослідженні ЦА сироватки периферичної крові мишей-реципієнтів С57BL/6 

у МТТ-тесті стосовно лімфоцитів лімфовузлів мишей-донорів СВА встановлено, що 

ЦІ алоантитіл на 6-у добу у всіх групах тварин не відрізнявся від контролю (сироватка 

інтактних мишей), але  збільшувався  до максимальних значень (вдвічі) на 12-у добу 

(р < 0,005, порівняно з показниками 6-ї доби, р < 0,002, порівняно з контролем, t-

критерій Стьюдента), надалі знижуючись на 18-у добу і утримуючись на такому рівні 

до 37-ї доби (рис.5.3,б). 

Рівень ЦА алоантитіл значуще зменшувався з 12-ї до 18-ї доби у мишей-

реципієнтів алогенних фетальних НПК і нейроклітин дорослих донорів (р < 0,04, у 

порівнянні з показниками 12-ї доби), тоді як у мишей-реципієнтів клітин лімфовузлів 

дорослих тварин відбувалось незначне  зниження  ЦА  алоантиліл  на  18-37-у  добу  

(р = 0,000002, порівняно з контролем, t-критерій Стьюдента). На 18-у та 37-у добу 

спостерігалась різниця показників між групами: найвищим ЦІ алоантитіл був у групі 

тварин-реципієнтів клітин лімфовузлів дорослих тварин та статистично значуще 

нижчим у групі тварин-реципієнтів фетальних НПК (р = 0,01) та нейроклітин 

дорослих тварин (р = 0,02, t-критерій Стьюдента). Застосування циклоспорину А 

значуще зменшувало ЦА алоантитіл у мишей-реципієнтів клітин лімфовузлів 

дорослих тварин на 18-у та 37-у добу спостеження (р < 0,005, порівняно з показником 

на 12-у добу, t-критерій Стьюдента), суттєво не впливаючи на рівень ЦА алоантитіл у 

реципієнтів фетальних НПК і нейроклітин дорослих донорів. 

При дослідженні гуморальної ланки імунної відповіді до нейроспецифічних 

антигенів встановлено, що рівень антитіл до ОБМ наростав з 6-ї по 12-у добу, 

значуще перевищуючи контрольні показники у групах тварин з внутрішньомозковим 
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введенням нейроклітин дорослих донорів та фетальних НПК (р < 0,03, порівняно з 

контролем), знижуючись на 18-у добу після імплантації (р < 0,01, порівняно з 

показниками 6-12-ї доби, t-критерій Стьюдента; рис.5.4,а). Проте якщо у мишей-

реципієнтів нейроклітин дорослих донорів на 37-у добу рівень антитіл до ОБМ 

зменшувався нижче контрольного рівня (р = 0,05), то у тварин-реципієнтів фетальних 

НПК у цей строк антитіла до ОБМ наростали, перевищуючи контроль (р = 0,05, t-

критерій Стьюдента). Застосування імуносупресії циклоспорином А дозволило 

знизити досліджуваний показник на 18-37-у добу в обох вказаних групах тварин 

(статистично значуще у мишей-реципієнтів фетальних НПК, р = 0,02, t-критерій 

Стьюдента). У групі тварин-реципієнтів лімфоцитів лімфовузлів дорослих тварин 

рівень антитіл до ОБМ коливався відносно фізіологічного рівня, не перевищуючи 

контрольні показники у всі терміни дослідження (рис.5.4,а). 

Рівень антитіл до S-100 у мишей-реципієнтів лімфоцитів дорослих донорів був 

нижчим за контрольний у всі терміни спостереження (р = 0,006 на 18-у добу, t-

критерій Стьюдента), підвищуючись до рівня, дещо вищого за фізіологічний, на 37-у 

добу після імплантації (рис.5.4,б). У тварин-реципієнтів нейроклітин зрілого мозку 

рівень антитіл до S-100 наростав з 6-ї по 37-у добу, перевищуючи на 12-37-у добу 

контроль і показники тварин інших груп (р < 0,04, t-критерій Стьюдента). 

Застосування імуносупресії у цій групі дозволило знизити рівень антитіл до S-100 з 

12-ї до 37-ї доби (р < 0,03, у порівнянні з відповідними показниками тварин без 

імуносупресії, t-критерій Стьюдента). У мишей-реципієнтів фетальних НПК рівень 

антитіл до S-100 зростав до 37-ї доби, перевищуючи в цей термін контрольні 

показники (р = 0,02), однак призначення імуносупресії у цій групі дозволило його 

знизити до фізіологічного рівня (р = 0,02, t-критерій Стьюдента). 

Рівень антитіл до NSE у тварин із внутрішньомозковим введенням лімфоцитів 

дорослих донорів коливався, статистично значуще не відрізняючись від контролю у 

всі терміни спостереження (рис.5.4,в). У тварин-реципієнтів фетальних НПК цей 

показник зростав на 12-у (р = 0,04 порівняно з показником 6-ї доби) і статистично 

значуще на 37-у добу (р = 0,03 порівняно з контролем, р < 0,01 порівняно з 

показниками тварин інших груп, t-критерій Стьюдента). 
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Рис.5.4. Рівень антитіл до ОБМ (а), S-100 (б) та NSE (в) в сироватках периферичної 
крові мишей-реципієнтів C57Bl/6 при внутрішньомозковому введенні 
алогенних клітин мишей-донорів CBA (ум.од.): 1 - в/мозкове введення 
лімфоцитів СВА донорів (n = 24); 1а - в/мозкове введення лімфоцитів СВА 
донорів + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 2 - в/мозкове введення 
фетальних нейроклітин Е13-15 СВА донорів (n = 24); 2а - в/мозкове введення 
фетальних нейроклітин Е13-15 СВА донорів + імуносупресія циклоспорином А 
(n = 18); 3 - в/мозкове введення нейроклітин  СВА донорів (n = 24); 3а - 
в/мозкове введення нейроклітин  СВА донорів + імуносупресія циклоспорином 
А (n = 18); к - контроль С57BL/6 (інтактні, n = 12). 
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У реципієнтів нейроклітин зрілого мозку рівень антитіл до NSE підвищувався на 

18-у добу спостереження (р = 0,03, порівняно з контролем, t-критерій Стьюдента), 

знижуючись до фізіологічного рівня на 37-у добу. Імуносупресія циклоспорином А 

зменшувала рівень антитіл до NSE у групах тварин із введенням фетальних НПК і 

зрілих нейроклітин на 12-у і 37-у добу спостереження (р < 0,04, порівняно з 

показниками тварин без імуносупресії, t-критерій Стьюдента). 

Таким чином, клітинні алоцитотоксичні реакції виявляються при внутрішньо-

мозковій імплантації як нейроклітин і клітин лімфовузлів дорослих тварин, так і 

фетальних НПК: наростають з 6-ї по 12-у добу, а далі знижуються на 37-у добу. Ці 

результати підтверджують дані щодо активації алотрансплантатами імунної відповіді 

[103,105,107,108,113-117,126,160,201-203] та індукції її ефекторної фази із залученням 

цитотоксичних Т-клітин і ПК [82,113,116]. Генерація алоцитотоксичних імунних 

реакцій після внутрішньомозкової імплантації алогенних фетальних НПК засвідчує 

наявність на них антигенів гістосумісності, рівень експресії яких є нижчим, ніж 

клітинами лімфовузлів, проте достатнім для генерації алоцитотоксичної клітинної 

відповіді. Отримані дані відповідають відомим результатам досліджень щодо 

експресії антигенів МНС НСК та НПК [43,74,86,91,99-105,108,110,112-114,116,117]. 

Зафіксований нами розвиток алоцитотоксичних реакцій після 

внутрішньомозкового введення фетальних клітин мозку Е13-15 мишей СВА 

імунокомпетентним мишам С57Bl/6 узгоджується з даними щодо індукції НСК та 

НПК ефекторної фази імунної відповіді при трансплантації у мозок [141,201-203] та 

підтверджує точку зору кола авторів про те, що мозок не є абсолютно 

«імунопривілейованим» органом [4,36,63,76,79,167-179,201], а також про можливість 

проходження імунних клітин всередину і назовні тканини ЦНС [170,171,179]. 

У наших дослідах при введенні алогенних клітин виявлялись також гуморальні 

алоцитотоксичні імунні реакції, що відповідає даним Wang X.J. (2007) [201], та 

нейроспецифічні імунні реакції. Рівні антитіл до нейроантигенів цілком закономірно 

не відрізнялись від контрольних значень у групі тварин-реципієнтів алотрансплантату 

лімфоїдних клітин і значуще підвищувались у групах із трансплантатами фетальних і 

зрілих нейроклітин, що пов’язано з розвитком специфічної імунної відповіді на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Preynat-Seauve%20O%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ideguchi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wang%20XJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22D'Mello%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Pedemonte%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wang%20XJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wang%20XJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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маркерні антигени клітин нервової системи. Однак динаміка рівнів антитіл у двох 

останніх групах була різною. У групі тварин із трансплантатом зрілих нейроклітин 

рівні антитіл до трьох досліджених нейроантигенів підвищувались з 6-ї по 12-у добу, 

надалі знижуючись на 18-у та 37-у добу до рівнів, що наближались до контролю, за 

виключенням антитіл до S-100, рівень яких зростав на 37-у добу. Водночас у тварин із 

внутрішньомозковим введенням фетальних НПК на 37-у добу рівні антитіл до всіх 

досліджених нейробілків значуще перевищували нормальний, знижуючись до 

контрольних значень лише у групі з призначенням циклоспорину А, що свідчить про 

тривалу імунну відповідь до нейроспецифічних антигенів, які експресуються 

клітинами фетального мозку. 

Отже, після внутрішньомозкового введення фетальних НПК (Е13-15) 

розвивається гуморальна аутоімунна відповідь до нейроспецифічних антигенів, що 

досягає значного рівня на 37-у добу. Гуморальна алоцитотоксична відповідь до цього 

строку зменшувалась. Відмінність у динаміці алоцитотоксичної та нейроімунної 

гуморальної відповіді, очевидно, пояснюється наступним. Процеси деструкції 

загиблих введених клітин внаслідок алоцитотоксичного імуноцитолізу, а також 

процеси активізації функції та проліферації різних популяцій клітин в зоні ділянки 

введення та на віддаленні від неї супроводжуються зростанням виходу НСБ через 

лікворні простори у кров, контактом з АПК та індукцією специфічних 

антитілопродукуючих клітин. НСБ можуть захоплюватись ДК (із міжклітинної та 

спинномозкової рідини), з наступною їх активацією та розвитком класичної імунної 

відповіді з генерацією антитіл; поглинатись резидентними макрофагами та 

макрофагами периферичної крові; деградуватись тканинними протеазами [369]. 

Циркулюючі природні аутоантитіла до НСБ у ранні терміни після імплантації клітин 

можуть зв’язувати НСБ, що вивільняються, і, таким чином, дещо відтерміновувати 

наростання титрів нейроаутоантитіл, чим, вочевидь, пояснюється розвиток 

нейроімунної гуморальної відповіді у більш пізній термін, ніж алоцитотоксичної. 

В наших дослідженнях застосування циклоспорину А у дозі 5 мг/кг трикратно 

сприяло зменшенню проявів імунних реакцій алогенного та нейроімунного 

спрямування, що відповідає даним Ideguchi M. et al. (2008) [203]. Однак не у всіх 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ideguchi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ideguchi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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випадках нами досягнуто значного імуносупресивного ефекту при використаних 

дозах та режимі введення цього препарату. Отримані дані вказують на необхідність 

врахування при внутрішньомозковій трансплантації фетальних НПК можливої 

генерації імунної відповіді не тільки до алоантигенів, але й до специфічних 

нейроантигенів, та свідчать на користь застосування імуносупресії при 

нейротрансплантації клітин фетального мозку. 

 

5.3. Порівняльна оцінка інтенсивності імунної відповіді при 

внутрішньоочеревинному і внутрішньомозковому введенні фетальних 

нейроклітин 

 

Порівняльний аналіз проведено у мишей лінії С57BL/6 в таких групах: 

1) внутрішньоочеревинне введення алогенних фетальних НПК донорів 

СВА (Е13-15) (n = 24); 

2) внутрішньоочеревинне введення алогенних фетальних НПК донорів 

СВА (Е13-15) + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

3) внутрішньомозкове введення алогенних фетальних НПК донорів СВА 

(Е13-15) (n = 24); 

4) внутрішньомозкове введення алогенних фетальних НПК донорів СВА 

(Е13-15) + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); 

5) інтактні тварини (контрольна група, n=12). 

Встановлено, що на 6-у добу як після внутрішньоочеревинного, так і 

внутрішньомозкового введення фетальних НПК зростала ЦА лімфоцитів лімфовузлів 

мишей-реципієнтів С57BL/6 у МТТ-тесті стосовно лімфоцитів лімфовузлів мишей-

донорів СВА (р = 0,0007 у порівнянні з контролем, t-критерій Стьюдента; рис.5.5,а). 

Надалі ці показники поступово знижувались з 12-ї по 37-у добу (р < 0,01 у порівнянні 

з 6-ю добою, t-критерій Стьюдента), досягаючи в останній строк фізіологічної норми. 

При цьому у групі тварин із внутрішньоочеревинним введенням фетальних НПК ЦА 

імуноцитів була вищою за показник тварин з внутрішньомозковим введенням клітин 

на 6-у (р = 0,01), 18-у (р = 0,0007) та 37-у добу (р = 0,049, t-критерій Стьюдента). 
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Призначення циклоспорину А дозволило знизити рівень алоцитотоксичної активності 

у тварин після внутрішньоочеревинного введення фетальних НПК з 12-ї по 37-у добу 

(р = 0,03, t-критерій Стьюдента). У тварин з внутрішньомозковим введенням клітин 

ЦА імуноцитів наближалась до контрольного рівня вже на 18-у добу, значуще не 

відрізняючись від нього і на 37-у добу; імуносупресія циклоспорином А дещо 

знижувала даний показник у цих тварин в останній строк дослідження. 

ЦІ алоантитіл сироватки периферичної крові мишей-реципієнтів С57BL/6 у 

МТТ-тесті стосовно лімфоцитів лімфовузлів мишей-донорів СВА зростав з 6-ї по 12-у 

добу у тварин обох груп (р < 0,02), далі утримувався на високому рівні протягом 12- 

18-ї доби, і зменшувався з 18-ї по 37-у добу (р < 0,03, t-критерій Стьюдента; рис.5.5,б). 

У тварин з внутрішньоочеревинним введенням фетальних НПК досліджений 

показник був вищим, ніж у тварин з їх внутрішньомозковим введенням, значуще 

відрізняючись на 12-у (р = 0,04) та 18-у добу (р = 0,02, t-критерій Стьюдента). На 37-у 

добу cпостереження ЦІ алоантитіл залишався підвищеним у тварин обох досліджених 

груп (р < 0,05, t-критерій Стьюдента). Призначення циклоспорину А знизило 

вказаний показник до 37-ї доби cпостереження у тварин із внутрішньоочеревинним 

введенням фетальних НПК (р = 0,04, t-критерій Стьюдента), суттєво не вплинувши на 

показник тварин із внутрішньомозковим введенням клітин. 

При дослідженні відповіді до нейроспецифічних антигенів встановлено, що 

рівень антитіл до ОБМ (рис.5.6,а) у тварин із внутрішньоочеревинним введенням 

фетальних НПК зростав на 18-у добу (р = 0,05, t-критерій Стьюдента), утримуючись 

майже на такому ж рівні до 37-ї доби спостереження. Водночас у тварин з 

внутрішньомозковим введенням фетальних НПК рівень антитіл до ОБМ наростав з  

6-ї по 12-у добу (відповідно р= 0,0003, р = 0,03, порівняно з контролем); надалі після 

зниження на 18-у добу після трансплантації цей показник знову зростав на 37-у добу 

(р = 0,05, порівняно з контролем, t-критерій Стьюдента). При цьому рівень анти-

ОБМ-антитіл статистично значуще відрізнявся у групах тварин при різних способах 

введення клітин на 6-у (р = 0,02) та 12-у добу (р = 0,0092, t-критерій Стьюдента). 

Застосування імуносупресії циклоспорином А дозволило знизити досліджуваний 

показник на 18-37-у добу в обох вказаних групах тварин. 
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Рис.5.5. Показники цитотоксичної активності мишей-реципієнтів C57Bl/6 в 

динаміці після внутрішньоочеревинного і внутрішньомозкового введення 

алогенних фетальних нейроклітин СВА донорів: 

а – цитотоксична активність лімфоцитів лімфовузлів мишей-реципієнтів 

C57Bl/6 стосовно лімфоцитів лімфовузлів мишей-донорів CBA; 

б – цитотоксичний індекс сироватки периферичної крові мишей-

реципієнтів C57Bl/6 стосовно лімфоцитів лімфовузлів мишей-донорів CBA; 

ЦІ – цитотоксичний індекс, %; 

1 - в/очеревинне введення фетальних нейроклітин (n = 24); 

1а - в/очеревинне введення фетальних нейроклітин + імуносупресія 

циклоспорином А (n = 18); 

2 - в/мозкове введення фетальних нейроклітин (n = 24); 

2а - в/мозкове введення фетальних нейроклітин + імуносупресія 

циклоспорином А (n = 18); 

к - контроль С57BL/6 (інтактні, n = 12). 
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Рис.5.6. Рівень антитіл до ОБМ (а), S-100 (б) та NSE (в) в сироватках 

периферичної крові мишей-реципієнтів C57Bl/6 при введенні алогенних 

фетальних нейроклітин мишей-донорів CBA (ум.од.): 1 - в/очеревинне введення 

клітин (n = 24); 1а - в/очеревинне введення клітин + імуносупресія 

циклоспорином А (n = 18); 2 - в/мозкове введення клітин (n = 24); 2а - в/мозкове 

введення клітин + імуносупресія циклоспорином А (n = 18); к - контроль 

С57BL/6 (інтактні, n = 12). 
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У тварин із внутрішньоочеревинним введенням фетальних НПК рівень антитіл 

до S-100 на 6-у добу дослідження значуще знижувався відносно контролю (р = 0,01), а 

надалі підвищувався, зростаючи вище норми на 37-у добу (р = 0,02, t-критерій 

Стьюдента; рис.5.6,б); подібну динаміку показник мав у тварин з 

внутрішньомозковим введенням НПК. За умов імуносупресії циклоспорином А 

рівень антитіл до S-100 знижувався до 37-ї доби у тварин обох груп. 

Рівень антитіл до NSE у тварин із внутрішньоочеревинним введенням фетальних 

НПК знижувався на 12-18-у добу (р = 0,01, порівняно з контролем), надалі 

підвищуючись до контрольних значень до 37-ї доби спостереження (р = 0,03 у 

порівнянні з показником на 18-у добу, t-критерій Стьюдента; рис.5.6,в). У тварин з 

внутрішньомозковим введенням фетальних НПК рівень анти- NSE-антитіл зростав на 

12-у (р = 0,04, порівняно з показником 6-ї доби) і 37-у добу (р = 0,03, порівняно з 

контролем, t-критерій Стьюдента; рис.5.8,в). При цьому даний показник статистично 

значуще  відрізнявся  у  групах  тварин  при  різних  способах введення клітин на 6-у 

(р = 0,04), 12-у (р = 0,001) та 18-у (р = 0,008, t-критерій Стьюдента) добу 

спостереження. Імуносупресія циклоспорином А знижувала рівень антитіл до NSE на 

37-у добу спостереження у тварин обох груп (р < 0,04, t-критерій Стьюдента). 

Отже, клітинні алоцитотоксичні імунні реакції генеруються у відповідь як на 

внутрішньоочеревинне, так і внутрішньомозкове введення фетальних НПК з 

максимальним проявом на 6-12-у добу після імунізації і подальшим поступовим 

зниженням до 37-ї доби. Системне (внутрішньоочеревинне) введення клітин 

викликало більш виразну клітинну алоімунну відповідь, порівняно із локальним 

(внутрішньомозковим) введенням клітин. 

З 12-ї доби реєструвалось зниження алоцитотоксичної клітинної відповіді 

реципієнтів на алоантигени мишей-донорів, яке може обумовлюватись розвитком 

клональної анергії чи апоптозу Т-лімфоцитів реципієнтів в результаті їх 

безпосередньої взаємодії з НПК донорів (в разі відсутності сигналу від 

костимуляторних молекул); а також імуносупресивним впливом НПК на клітини 

імунної системи [34,160,204,372-374]. 
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Застосування імуносупресорного препарату циклоспорину А дозволило 

зменшити прояви алоцитотоксичних клітинних реакцій вже з 12-ї доби після 

внутрішньоочеревинного введення клітин, порівняно з 37-ю добою у тварин без 

імуносупресії. Водночас циклоспорин А суттєво не вплинув на дані показники у 

тварин з внутрішньомозковим введенням клітин, що можна пояснити тим, що ЦА 

імуноцитів тварин даної групи практично досягала контрольного рівня вже на 18-у 

добу, утримуючись на ньому до 37-ї доби дослідження. 

При внутрішньоочеревинному введенні клітин гуморальні алоцитотоксичні 

імунні реакції досягали максимуму на 12-18-у добу і знижувались з 18-ї по 37-у добу 

дослідження, що відповідає даним Wang L. et al. (2009) [35]. Через місяць після 

внутрішньоочеревинного введення фетальних НПК реєструвався залишковий рівень 

алоцитотоксичних антитіл, який вдалося знизити призначенням циклоспорину А. 

Системне (внутрішньоочеревинне) введення клітин викликало більш виразну 

гуморальну алоімунну відповідь, порівняно із локальним (внутрішньомозковим). У 

тварин із внутрішньомозковим введенням клітин рівень гуморальних 

алоцитотоксичних імунних реакцій зменшувався, починаючи з 18-ї доби, і суттєво не 

змінювався за умов впливу циклоспорину А. 

Зафіксований нами розвиток алоцитотоксичних реакцій після 

внутрішньомозкового введення фетальних НПК мишей СВА імунокомпетентним 

мишам С57Bl/6 та їх динаміка відповідає даним, що підтверджують індукцію 

НСК/НПК ефекторної фази імунної відповіді при трансплантації у мозок 

[141,198,202,203], яка виявляється в імунозалежній втраті пересаджених клітин [199], 

акумуляції мікрогліальних / макрофагальних клітин та лімфоцитів у алографтах [197], 

проте є недостатньою для відторгнення трансплантату. 

Контакт фетальних НПК з АПК реципієнта призводить також до індукції 

нейроспецифічних антитілопродукуючих клітин: після внутрішньоочеревинного 

введення НПК зафіксовано підвищений рівень антитіл до ОБМ (18-а доба) та S-100 

(37-а доба). У тварин із внутрішньомозковим введенням фетальних НПК розвивалась 

більш значуща специфічна імунна відповідь на маркерні антигени клітин нервової 

системи (ОБМ і NSE). На 37-у добу рівні антитіл до всіх досліджених нейробілків 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19109951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wang%20XJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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достовірно перевищували нормальний рівень, знижуючись до контрольних значень 

лише у групі з корекцією циклоспорином А. 

Вочевидь, після внутрішньоочеревинного введення фетальних НПК частина 

клітин потрапляє у лімфовузли та селезінку, де вони контактують з АПК та індукують 

специфічні антитілопродукуючі клітини. У результаті здійснення ефекторної функції 

алоцитотоксичних лімфоцитів та антитіл частина фетальних клітин гине, 

вивільняючи НСБ, які зв’язуються циркулюючими природними аутоантитілами, і 

таким чином відтерміновують наростання титрів нейроаутоантитіл, чим пояснюється 

розвиток нейроаутоімунної гуморальної відповіді у більш пізній термін (18-37-а 

доба), ніж алоцитотоксичної (6-18-а доба), а також зменшення нижче контролю рівнів 

аутоантитіл до S-100 (6-а доба) та NSE (12-18-а доба). 

З метою встановлення взаємозв’язків між дослідженими імунологічними 

показниками тварин-реципієнтів фетальних НПК було проведено ранговий 

кореляційний аналіз Спірмена. Після внутрішньоочеревинного введення фетальних 

НПК встановлено статистично значущий прямий кореляційний зв’язок між ЦА 

імуноцитів у мишей-реципієнтів алогенних фетальних НПК та ЦА алоантитіл 

(коефіцієнт кореляції Спірмена r = 0,42, р = 0,03; додаток 1, рис.2,а), а також виявлено 

статистично значущий обернений кореляційний зв’язок між рівнем анти-NSE-антитіл 

і ЦА алоантитіл (коефіцієнт кореляції Спірмена r =  0,51, р = 0,007; додаток 1, 

рис.2,б), а також менш значущий  з ЦА лімфоцитів (коефіцієнт кореляції  Спірмена  

r =  0,38, р = 0,06; додаток 1, рис.2,в). Виявлені кореляційні зв’язки підтверджують 

вище описаний механізм розвитку нейроспецифічної імунної відповіді у тварин-

реципієнтів фетальних НПК після внутрішньоочеревинного введення. 

При внутрішньомозковому введенні фетальних НПК індукція аутоімунних 

реакцій до НСБ може відбуватись за наступними механізмами. Відмінність у динаміці 

алоцитотоксичної та нейроаутоімунної гуморальної відповіді при 

внутрішньомозковому введенні фетальних НПК, очевидно, свідчить про процеси 

деструкції загиблих імплантованих клітин внаслідок розвитку реакції 

алоспецифічного імуноцитолізу, а також, ймовірно, про процеси активізації функції 

та проліферації різних популяцій клітин в ділянці введення та на віддаленні від неї, 
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результатом яких є зростання вивільнення НСБ. Далі НСБ у тканині мозку можуть 

захоплюватись ДК (із міжклітинної та спинномозкової рідини), а також поглинатись 

тканинними макрофагами і деградуватись тканинними протеазами [369]. Вихід НСБ 

через лікворні простори у кров призводить до контакту з АПК периферичної крові, їх 

активації та індукції специфічних антитілопродукуючих клітин і генерації 

нейроспецифічних антитіл. У ранні строки після введення НПК циркулюючі 

природні нейроаутоантитіла можуть зв’язувати НСБ, що вивільняються, і таким 

чином дещо відтерміновувати наростання титрів нейроантитіл, чим пояснюється 

розвиток нейроаутоімунної гуморальної відповіді у більш пізній термін, ніж 

алоцитотоксичної. Це припущення підтверджується зафіксованою динамікою рівня 

антитіл до НСБ у тварин-реципієнтів НПК: на 18-у добу після імплантації фетальних 

нейроклітин знижується рівень антитіл до трьох досліджених НСБ, порівняно з 12-ю 

добою, що, вочевидь, пояснюється зв’язуванням вільноциркулюючих нейроантитіл з 

розчинними НСБ, які надійшли в кровоток в результаті імуноцитолізу нейроклітин 

цитотоксичними імуноцитами (пік ЦА припадає на 6-у добу) і алоспецифічними 

антитілами (пік генерації  18-а доба). До 37-ї доби рівень антитіл до НСБ значуще 

підвищується, що свідчить про нарощування їх продукції антигенспецифічними В-

лімфоцитами у відповідь на антигенний стимул (НСБ). 

В результаті рангового кореляційного аналізу Спірмена у тварин після 

внутрішньомозкового введення фетальних НПК встановлено статистично значущі 

прямі кореляційні зв’язки: між ЦА імуноцитів у мишей-реципієнтів алогенних 

фетальних НПК та рівнем антитіл до ОБМ  (коефіцієнт  кореляції  Спірмена  r  =  0,44, 

р = 0,01; додаток 1, рис.3,а); між ЦА імуноцитів і рівнем анти-NSE-антитіл  (коефіцієнт 

кореляції Спірмена r = 0,34, р = 0,07; додаток 1, рис.3,б); між рівнями анти-ОБМ та 

анти-NSE- антитіл (коефіцієнт кореляції Спірмена r = 0,61, р = 0,009; додаток 1, 

рис.3,в); а також обернений кореляційний зв’язок між ЦА імуноцитів та рівнем антитіл 

до ОБМ (коефіцієнт кореляції Спірмена r =  0,47, р = 0,02; додаток 1, рис.3,г). 

Виявлені кореляційні зв’язки свідчать на користь вищеописаних механізмів 

розвитку нейроспецифічної імунної відповіді у тварин-реципієнтів фетальних НПК 

після внутрішньомозкового введення: контакт імуноцитів з НПК → розпізнавання 
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антигенів МНС → активація клітин імунної системи (ПК, ЦТЛ, В-лімфоцитів) → 

генерація цитотоксичних клонів ПК і ЦТЛ і продукція алоцитотоксичних антитіл → 

імунолізис частини НПК → демаскування нейроспецифічних антигенів, вивільнення 

НСБ → розпізнавання НСБ імуноцитами (Тh2-, B-лімфоцити) → генерація 

нейроспецифічних антитіл → антитілозалежний лізис клітин-мішеней (власних 

клітин ЦНС реципієнта) → масоване вивільнення НСБ → активація 

антигенспецифічних клонів лімфоцитів (Т-, В-лімфоцити) → підтримання продукції 

нейроспецифічних антитіл. 

Таким чином, поряд з імунною відповіддю на алоантигени системи МНС, 

експресовані на фетальних НПК, розвивається довготривала аутоімунна відповідь на 

нейроантигени. Застосування циклоспорину А в дозі 5 мг/кг трикратно сприяло 

зменшенню проявів імунних реакцій алогенного та нейроаутоімунного спрямування, 

що відповідає даним Ideguchi M. et al. (2008) [203]. 

 

5.4. Порівняльний аналіз розвитку нейроімунних реакцій до НСБ при 

внутрішньомозковому введенні сингенних та алогенних фетальних 

нейроклітин 

 
Аналіз проведено у мишей лінії С57BL/6 в таких групах: 1) внутрішньомозкове 

введення алогенних фетальних НПК донорів СВА (n = 24); 2) внутрішньомозкове 

введення сингенних фетальних НПК донорів С57BL/6 (n = 24); 3) інтактні 

(контрольні) тварини С57BL/6 (n = 12). 

У тварин-реципієнтів сингенних фетальних НПК рівень антитіл до ОБМ не 

відрізнявся від нормального протягом всього терміну дослідження (рис.5.7,а) та був 

значуще нижчим за показники тварин-реципієнтів алогенних фетальних НПК на 6-у 

(p = 0,02), 12-у (p = 0,04) та 37-у (p = 0,04, t-критерій Стьюдента) добу спостереження. 

Рівень антитіл до S-100 у тварин-реципієнтів алогенних фетальних НПК зростав 

з 6-ї по 37-у добу, перевищуючи в останній термін контрольні показники; тоді як у 

тварин після введення сингенних НПК цей показник статистично вірогідно не 

відрізнявся від нормального (рис.5.7,б). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ideguchi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Рівень антитіл до NSE у тварин-реципієнтів сингенних НПК був нижчим за 

контроль протягом всього терміну дослідження (p < 0,0001, t-критерій Стьюдента; 

рис.5.7,в) та статистично значуще нижчим за показники тварин-реципієнтів 

алогенних фетальних НПК на 18-у (p = 0,0003) та 37-у (p = 0,04, t-критерій 

Стьюдента) добу спостереження. 
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Рис.5.7.  Рівень  антитіл  до  ОБМ (а),  

S-100 (б), NSE (в) в сироватках 

периферичної крові мишей-реципієнтів 

C57Bl/6 при внутрішньомозковому 

введенні фетальних нейроклітин 

мишей-донорів  (ум.од.): 1 -  в/мозкове 

введення алогенних фетальних 

нейроклітин СВА донорів (n = 24); 2 - 

в/мозкове введення сингенних 

фетальних нейроклітин С57BL/6  

донорів (n = 24); к - контроль С57BL/6 

(інтактні, n = 12). 

 

Розвиток специфічної імунної відповіді на маркерні антигени клітин нервової 

системи у тварин із трансплантатами алогенних фетальних НПК та її відсутність у 

тварин із трансплантатами сингенних НПК може пояснюватись наступним. По-

перше: для початку запуску нейроспецифічної імунної відповіді необхідно ініціальне 
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вивільнення НСБ в результаті імуноцитолізу алоцитотоксичними лімфоцитами і 

антитілами, який стає можливим у разі експресії донорськими НПК антигенів МНС, 

відмінних від антигенів МНС реципієнта (у нашому випадку – при імплантації 

алогенних НПК). По-друге: розпізнавання антигенних детермінант НСБ відбувається 

у комплексі з антигенами гістосумісності. Відомо, наприклад, що амінокислотна 

послідовність молекули ОБМ 84-102 є імунодомінантним епітопом для T-клітинної 

відповіді, вона приєднується у людини до молекул (HLA)-DR2a (DRB5*0101) та 

HLA-DR2b (DRB1*1501) HLA-DR2 гаплотипу. Показано, що HLA-DP2 також зв’язує 

ОБМ 85-99 з високою афінністю та може представляти ОБМ85-99 пептид  таким же 

чином, як HLA-DRB1*1501 [375]. 

У фізіологічних умовах НСБ присутні у СМР та сироватці крові у низьких 

концентраціях внаслідок природної загибелі нейроклітин [369]. В нормі до 

нейроантигенів підтримується імунологічна толерантність за рахунок експресії у 

тимусі аутоантигенів ЦНС, що забезпечує елімінацію дозріваючих аутореактивних Т-

клітин; у вторинних лімфоїдних органах аутореактивні Т-клітини, що залишилися, 

стримуються під контролем регуляторних CD4+Foxp3+ Т-клітин; в тканині ЦНС 

залучаються численні механізми, в тому числі локальна активація регуляторних Т-

клітин [169]. Для запобігання делеції аутореактивних Т-клітин під час негативної 

селекції аутореактивні Т-клітинні рецептори можуть формувати нестабільні 

комплекси з комплексом власний пептид-молекула MHC через набування 

оптимальної топології зв’язку; а також уникання селекції може відбуватись за 

рахунок слабкого з’єднання власного пептиду та молекули MHC [376,377]. 

У фізіологічних умовах у інтактних організмів у сироватці крові, крім низьких 

концентрацій НСБ, також існує базовий низький рівень природних аутоантитіл до 

них; між рівнями НСБ та відповідними специфічними аутоантитілами підтримується 

динамічна рівновага. Вважають, що підвищені кількості НСБ за «межами» паренхіми 

мозку прямо вказують на пошкодження нервової тканини [369]. НСБ (ОБМ, S-100, 

NSE, GFAP) є маркерами дисфункції ГЕБ, їх вміст у сироватці крові та СМР може 

бути інструментом моніторингу та прогнозу неврологічного стану у хворих з 

гострими та хронічними ураженнями ЦНС. Наявність антитіл до НСБ може бути 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yin%20Y%22%5BAuthor%5D
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потенційною загрозою відстроченої дегенерації мозкової тканини та нейропатології 

[378,379], оскільки вони можуть проникати в ЦНС протягом запалення та здатні 

модулювати клінічні прояви хвороби [380,381], корелюючи з тяжкістю та клінічним 

виходом пацієнта. Вихід рівнів антитіл до НСБ за фізіологічні межі як в бік 

підвищення, так і в бік зниження має високу ймовірність несприятливих наслідків 

[382]. Аутоантитіла до клітинних структурних елементів мозку (як 

внутрішньоклітинних, так і поверхневих мембранних) можуть спричиняти 

функціональні порушення (модуляцію функції нейрональних рецепторів і сигналінгу 

нейронів) і/або ураження мозку (екзайтотоксичний вплив) [383-388]. 

Виявлене нами статистично значуще підвищення рівня аутоантитіл до 

нейроантигенів у тварин із трансплантатами алогенних фетальних НПК, тобто 

розвиток специфічної імунної відповіді на маркерні антигени клітин нервової 

системи, засвідчує експресію досліджуваних нейроантигенів фетальними НПК  13- 

15-ї доби гестації. Відомо, що вміст НСБ зростає в процесі дозрівання структур мозку 

у ссавців і корелює з функціональним розвитком нервової тканини [361]. S-100 в 

мозку ембріонів людини з’являється у спинному, довгастому, середньому мозку, 

мості та мозочку у віці 10-15 тижнів пренатального онтогенезу, а в корі переднього 

мозку ідентифікується тільки у віці 30 тижнів і його вміст корелює з появою 

електричної активності цієї зони [361]. При диференціюванні фетальних клітин-

попередників олігодендроцитів із спинального мозку щурів 16-ї доби гестації в 

олігодендроцити in vitro зростала експресія 83 генів, у тому числі ОБМ. Рівень ОБМ 

підвищувався втричі у білій речовині фетального мозку вівці у період гестації 0.75-

0.90, відображаючи активну диференціацію олігодендроцитів та зростаючу 

мієлінізацію; рівень GFAP у цей термін зростав як у сірій, так і у білій речовині, 

відображаючи диференціацію радіальної глії у зрілі астроцити [362]. З середини 

гестаційного терміну виявлено експресію ОБМ у фетальному мозку морських свинок 

[364]. ОБМ-позитивні олігодендрогліальні клітини у людини зареєстровані, 

починаючи з 20-го тижня гестації, між 21 та 35 тижнями з’являються мієлінізовані 

аксони, а на 39-му тижні - короткі та тонкі мієлінові волокна наявні у гіппокампі. 

Мієлінізація продовжується після народження, і навіть у віці 11 років щільність 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22O'Connor%20KC%22%5BAuthor%5D
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мієлінових волокон не досягає рівня дорослого віку [389]. Вважають, що період 

експоненціального зростання НСБ в онтогенезі співпадає із закінченням проліферації, 

диференціювання та початком функціонування клітин [361,363]. Наведені дані 

вказують на експресію досліджуваних НСБ НПК з фетального мозку миші 13-15-ї 

доби гестації на рівні, достатньому для індукції гуморальної аутоімунної відповіді. 

Ймовірно, при внутрішньомозковому введенні фетальних НПК частина клітин 

гине, вивільняючи НСБ. Можна припустити, що основними механізмами загибелі 

імплантованих клітин є апоптоз (у випадку сингенних НПК) та реакції імуноцитолізу 

(у випадку алогенних НПК). На користь останнього свідчить зафіксований нами 

розвиток алоспецифічної клітинно-гуморальної імунної відповіді після імплантації 

алогенних фетальних НПК. Процеси деструкції загиблих імплантованих алогенних 

клітин внаслідок розвитку реакцій імуноцитолізу супроводжуються, вочевидь, 

вищеописаним механізмом зростання виходу НСБ та індукцією специфічних 

антитілопродукуючих клітин, які забезпечують нарощування гуморальної 

аутоімунної відповіді до нейроспецифічних антигенів до 37-ї доби після введення 

клітин. У тварин з внутрішньомозковим сингенним трансплантатом фетальних НПК 

не реєструвалась гуморальна аутоімунна відповідь до нейроспецифічних антигенів; у 

цьому випадку можливими шляхами утилізації НСБ в результаті загибелі 

імплантованих клітин є деградація НСБ тканинними протеазами і зв’язування НСБ 

циркулюючими природними аутоантитілами. 

Отже, необхідно враховувати, що при внутрішньомозковій трансплантації 

алогенних фетальних НПК гуморальна відповідь може розвиватись не тільки до 

алоантигенів, але і до специфічних нейроантигенів. Застосування ІФА визначення 

антитіл до НСБ дозволяє провести діагностичний імуномоніторинг аутоіммунної 

відповіді до нейроантигенів та оцінити ризик імунообумовлених ускладнень при 

розробці технологій нейротрансплантації нейроклітин фетального мозку для 

лікування захворювань ЦНС. Додатковим аргументом на користь можливого 

застосування сингенних НПК з метою клітинної терапії може слугувати відсутність 

розвитку гуморальної аутоімунної відповіді до нейроспецифічних антигенів у тварин 

з внутрішньомозковим сингенним трансплантатом фетальних НПК. 



189 

 

Висновки до розділу 

1. Після введення алогенних клітин у тварин-реципієнтів реєструється 

алоцитотоксична та нейроспецифічна імунна відповідь, яка відрізняється за 

динамікою розвитку та виразністю залежно від способу введення та за інтенсивністю 

залежно від типу введених клітин. 

2. Після внутрішньоочеревинного введення алогенних клітин зафіксовано 

максимальний рівень ЦА імуноцитів на 6-у добу та алоцитотоксичних антитіл на 12-у 

добу; після внутрішньомозкового – відповідно на 6-12-у та 12-18-у добу, і наступне 

зниження показників на 37-у добу. Інтенсивність алоцитотоксичної імунної відповіді 

на фетальні НПК є нижчою за відповідь на клітини лімфовузлів дорослих тварин. 

Системне (внутрішньоочеревинне) введення фетальних НПК викликає більш виразну 

алоцитотоксичну імунну відповідь, порівняно із локальним (внутрішньомозковим). 

3. Після системного введення алогенних фетальних НПК зафіксовано 

підвищений рівень антитіл до ОБМ (18-а доба) та S-100 (37-а доба); після 

внутрішньомозкового  більш значущі рівні антитіл до ОБМ і NSE, які зростають до 

37-ї доби, що свідчить про потенційну ймовірність розвитку нейроспецифічних 

імунних реакцій у реципієнтів фетальних НПК та можливу участь в реакціях 

імунного відторгнення аутоантитіл до нейроантигенів, поряд з антитілами до 

алоантигенів. У тварин з внутрішньомозковим введенням сингенних фетальних НПК 

не зареєстрована гуморальна аутоімунна відповідь до НСБ. 

4. Циклоспорин А (триразове введення в дозі 5 мг/кг) гальмує 

алоцитотоксичну та аутоімунну відповідь на алогенні фетальні НПК. 

5. Фетальні НПК (Е13-15) розпізнаються і викликають алоспецифічну 

клітинну та гуморальну імунну відповідь в алогенній системі in vivo, інтенсивність 

якої нижча у порівнянні з відповіддю на алогенні імуноцити, що свідчить про значно 

менший рівень експресії антигенів гістосумісності фетальними НПК, але цей рівень є 

достатнім для активації периферичних лімфоцитів реципієнта та індукції алоімунної 

відповіді. 

Результати досліджень, представлені у даному розділі, опубліковано у власних 

наукових працях [390-401]. 
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РОЗДІЛ 6 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІМУННИХ РЕАКЦІЙ ТА СТРУКТУРНИХ ЗМІН 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ МИШЕЙ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВОГО 

ВВЕДЕННЯ ФЕТАЛЬНИХ НЕЙРОКЛІТИН 

 

Для оцінки морфологічних змін тканини головного мозку мишей-реципієнтів у 

відповідь на внутрішньомозкове введення фетальних нейроклітин та виявлення 

кореляцій з імунними реакціями вирішували проміжні завдання: 

- порівняти морфологічні зміни тканини мозку мишей-реципієнтів у відповідь на 

внутрішньомозкове введення алогенних фетальних нейроклітин та клітинних 

суспензій різних тканинних типів дорослого організму, а також на введення сингенних 

фетальних нейроклітин; 

- дослідити вплив імуносупресії на клітинно-структурні реакції тканини мозку 

мишей-реципієнтів у відповідь на внутрішньомозкове введення алогенних фетальних 

нейроклітин; 

- провести співставлення імунологічних та морфологічних показників у тварин-

реципієнтів досліджуваних груп за допомогою кореляційного аналізу. 

 

6.1. Структурні особливості змін тканини головного мозку мишей-реципієнтів у 

відповідь на внутрішньомозкове введення фетальних нейроклітин 

 
Морфологічні досліження проведені у мишей лінії С57BL/6 в таких групах: 

1) внутрішньомозкове введення алогенних клітин з лімфовузлів дорослих 

тварин - донорів СВА (n = 15); 

2) внутрішньомозкове введення алогенних клітин з лімфовузлів дорослих 

тварин - донорів СВА + імуносупресія циклоспорином А (n = 9); 

3) внутрішньомозкове введення алогенних нейроклітин з мозку дорослих 

тварин - донорів СВА (n = 15); 

4) внутрішньомозкове введення алогенних нейроклітин з мозку дорослих 

тварин - донорів СВА + імуносупресія циклоспорином А (n = 9); 
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5) внутрішньомозкове введення алогенних фетальних НПК донорів СВА 

(Е13-15) (n = 15); 

6) внутрішньомозкове введення алогенних фетальних НПК донорів СВА 

(Е13-15) + імуносупресія циклоспорином А (n = 9); 

7) внутрішньомозкове введення сингенних фетальних НПК донорів С57BL/6 

(n=15); 

8)  інтактні тварини (контрольна група, n=10). 

Морфологічні дослідження головного мозку проведені через 24 год, 6, 12, 18 та 37 

діб після початку експерименту. За даними імуноцитохімічного дослідження у 

суспензіях НПК, які вводили тваринам-реципієнтам, частка клітин, що експресували 

віментин   (НСК/НПК),   становила   (72,7 ± 9,9) %,   експресію   GFAP  виявлено  у  

(81,8 ± 2,5) % клітин. 

 

6.1.1. Порівняльна оцінка морфологічних змін тканини мозку мишей-

реципієнтів у відповідь на внутрішньомозкове введення алогенних 

фетальних нейроклітин та клітинних суспензій різних тканинних типів 

дорослого організму 

 

У мишей-реципієнтів С57BL/6 після внутрішньомозкового введення суспензії 

клітин з лімфовузлів дорослих тварин-донорів СВА через 24 год у тканині мозку біля 

пункційного каналу визначалося моношарове скупчення імплантованих лімфоцитів 

(показано стрілками), які дифузно інфільтрували прилеглу тканину мозку (рис.6.1,а). 

Навколо лімфоцитарного імплантату (перифокальна зона мозку) нейроклітини 

зберігали звичайну структуру та щільність розташування. На 6-у добу навколо 

пункційного каналу спостерігалася вузька зона нервової тканини з дистрофічними 

змінами нейроцитів у вигляді закруглення та гомогенізації їх цитоплазми з частковою 

редукцією відростків та пікнозом ядер; реакція з боку клітин глії не зафіксована. 

На 12-у добу у зоні введення лімфоцитів у прилеглій тканині головного мозку 

виявлялась більш дифузна залишкова інфільтрація лімфоцитами мозкової речовини, 

що супроводжувалась ознаками перицелюлярного набряку тканини навколо 

дистрофічно змінених нейроцитів. 
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Рис.6.1. Морфологічні зміни тканини мозку мишей-реципієнтів С57BL/6 у відповідь на 

внутрішньомозкове введення клітин лімфовузлів та нейроклітин дорослих мишей-

донорів СВА: а - скупчення лімфоцитів у мозковій речовині миші через 24 год після 

введення. Забарвлення гематоксилін-еозином. х400; б - 12-а доба після 

внутрішньомозкового введення лімфоцитів на тлі імуносупресії. Забарвлення 

гематоксилін-еозином. х800; в - 18-а доба після внутрішньомозкового введення 

лімфоцитів на тлі імуносупресії. Ділянка лімфоцитарної інфільтрації на межі з 

ділянкою активації глії з формуванням зернистих куль-макрофагів. Забарвлення 

гематоксилін-еозином. х400; г - гіперплазія глії у місці введення нейроклітин дорослих 

мишей-донорів. 6-а доба після введення. Забарвлення гематоксилін-еозином. х800; д - 

лімфоцитарна інфільтрація у стромі судинного сплетіння. 18-а доба після введення 

нейроклітин дорослих мишей-донорів на тлі імуносупресії. Забарвлення гематоксилін-

еозином. х400; е - сполучнотканинне заміщення старої ділянки розм’якшення. 37-а 

доба після введення нейроклітин дорослих мишей-донорів на тлі імуносупресії. 

Забарвлення гематоксилін-пікрофуксином. х400. 
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У віддалених ділянках мозку ці структурні порушення поступово зменшувались 

за відсутності реакції клітин нейроглії. У паралельному досліді після 

внутрішньомозкового введення мишам суспензії алогенних лімфоцитів на тлі 

імуносупресії циклоспорином А у цей же термін (12-а доба) на поверхні мозку у місці 

введення та у глибині пункційного ходу зберігались скупчення змінених лімфоцитів. 

На відстані в нервовій тканині визначались ознаки перицелюлярного та 

периваскулярного набряку, що супроводжувались появою скупчення реактивних 

гіперплазованих гліальних клітин з гідропічною трансформацією цитоплазми 

(рис.6.1,б, позначено стрілками). 

Лише на 18-у добу після внутрішньомозкового введення суспензії лімфоцитів 

навколо пункційного каналу поряд з ознаками перицелюлярного набряку з’являлись 

ділянки астрогліозу внаслідок реактивної проліферації фібрилярних астроцитів, 

вочевидь, спрямованої на заміщення дефекту мозку. На відстані від пункційного ходу 

у тканині мозку зберігались скупчення імплантованих лімфоцитів. Реакція з боку 

сполучної тканини та судин не виявлялась. За умов імуносупресії циклоспорином А у 

цей строк зберігалось дифузно-вогнищеве скупчення лімфоцитів у глибоких відділах 

пункційного каналу (рис.6.1,в, позначено стрілками), яке межувало з зоною численних 

макрофагів – зернистих куль. 

На 37-у добу в глибоких відділах пункційного каналу зберігалися скупчення 

імплантованих лімфоцитів, оточені зоною розрідження мозкової тканини при 

відсутності реактивних змін у перифокальній зоні мозку. За умов імуносупресії у цей 

строк не виявлено відмінностей, що свідчить про ліквідацію реактивних змін у мозку 

мишей у цей період. 

У тканині мозку мишей-реципієнтів С57BL/6 після внутрішньомозкового 

введення суспензії нейроклітин дорослих тварин-донорів СВА через 24 год вздовж 

стінок пункційного каналу у деяких нейроцитах визначались ознаки дистрофії та 

некробіозу. На 6-у добу в місці введення зберігалось скупчення нейроклітин, оточених 

ділянками гіперплазованих гліоцитів з переважанням астроцитів (рис.6.1,г, позначено 

стрілками). На 12-у добу суттєвих відмінностей у стані пункційного каналу та 

перифокальної зони від попереднього строку не спостерігалось. За умов імуносупресії 
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у перифокальній тканині мозку спостерігалась дистрофія частини нейроцитів у вигляді 

заокруглення цитоплазми з редукцією відростків та ознаками каріопікнозу. 

На 18-у добу після введення нейроклітин дорослих тварин на конвекситальній 

поверхні мозку стінки пункційного каналу майже зімкнуті. У суміжних відділах 

визначались лімфоцитарні інфільтрати під м’якими мозковими оболонками та навколо 

окремих судин. За умов імуносупресії у цей строк виявлялись скупчення 

гіперплазованої астроглії у субвентрикулярній зоні бічного шлуночка, оточені зоною 

набряку мозкової тканини. Цікаво відмітити наявність ділянок дистрофічно-

некробіотичних змін нейроепітелію судинного сплетіння з лімфоцитарною 

периваскулярною інфільтрацією його строми (рис.6.1,д, позначено стрілками). 

На 37-у добу у гістологічних зрізах головного мозку мишей цієї групи у місці 

введення наявність нейроклітин прослідкувати не вдалося. За умов імуносупресії у цей 

термін пункційний канал виявився заміщеним зоною гліозу. У суміжних з каналом 

ділянках мозку визначалась реакція сполучної тканини, макрофагів та зона 

реактивного астрогліозу (рис.6.1,е, позначено стрілками). Біля окремих судин 

зберігались помірні лімфоцитарні інфільтрати. 

Морфологічне дослідження зрізів мозку мишей-реципієнтів алогенних фетальних 

НПК донорів СВА (Е13-15) показало, що через 24 год введені НПК виявлялись у 

пункційному каналі, а окремі НПК  у просвіті шлуночку мозку. Навколо пункційного 

ходу зберігалась майже звичайна гістоструктура мозкової тканини з наявністю окремих 

нейроцитів з оборотними дистрофічними змінами у вигляді деформації цитоплазми, 

тигролізу нісслевської субстанції та редукції відростків. Такі нейроцити були оточені 

вузькою зоною перицелюлярного набряку (рис.6.2,а). Подібний стан мозкової речовини 

навколо пункційного каналу зберігався і на 6-у добу. 

На 12-у добу після внутрішньомозкового введення суспензії алогенних НПК 

введені нейроклітини прослідковувались вздовж пункційного ходу (рис.6.2,б), 

оточеного розрідженою перифокальною зоною з наявністю дистрофованих нейроцитів. 

Навколо окремих судин виявлялись перикапілярні крововиливи. Спостерігалась також 

проліферація гліоцитів у субепендимарній зоні бічного шлуночка. За умов імуносупресії 

на 12-у добу у місці імплантації  зберігалось  дифузне  скупчення  недиференційованих  
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 Рис.6.2. Клітинно-структурні зміни тканини мозку 

мишей-реципієнтів лінії С57BL/6 у відповідь на 

внутрішньомозкове введення алогенних 

фетальних нейроклітин-прогеніторів (Е13-15) 

мишей-донорів лінії СВА. Забарвлення 

гематоксилін-еозином. 

є 

а - пункційний канал із вмістом еритроцитів та невеликою кількістю введених 

нейроклітин-прогеніторів. 24 год після введення суспензії нейроклітин-

прогеніторів. х400; б - скупчення недиференційованих нейроклітин вздовж 

пункційного ходу. 12-а доба після введення нейроклітин-прогеніторів на тлі 

імуносупресії. х800; в - ділянка гіперплазії субепендимарної глії. 12-а доба після 

введення нейроклітин-прогеніторів на тлі імуносупресії. х400; г - скупчення 

нейроклітин у глибині пункційного каналу. Загальний вигляд. 18-а доба після 

введення суспензії нейроклітин-прогеніторів. х800; д - скупчення нейроклітин 

різного ступеня диференціювання. 18-а доба після введення нейроклітин-

прогеніторів на тлі імуносупресії. х800; е - зімкнутий пункційний канал після 

внутрішньомозкового введення клітин з наявністю скупчення лімфоцитів. 18-а 

доба після введення нейроклітин-прогеніторів на тлі імуносупресії. х200; є - 

проліферація глії в субепендимарній зоні бічного шлуночка. 18-а доба після 

введення нейроклітин-прогеніторів на тлі імуносупресії. х400. 
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НПК. Тканина мозку навколо імплантату характеризувалась помірним набряковим 

розрідженням та дистрофічними змінами нейроцитів у вигляді заокруглення та 

зморщування цитоплазми з редукцією відростків. На відстані від зони введення 

алогенних НПК у субепендимарній зоні бічного шлуночка у цей строк спостерігалась 

проліферація гліоцитів (рис.6.2,в). 

На 18-у добу у пункційному каналі зберігалось моношарове скупчення 

імплантованих алогенних НПК (рис.6.2,г). Деякі з них набули конусоподібної та 

трикутної форми з початковим формуванням відростків. Навколо у тканині мозку в цей 

термін виявлялись ознаки помірного перицелюлярного та периваскулярного набряку. 

У субепендимарній зоні бічного шлуночка зберігались вогнищеві ділянки клітин 

місцевої гіперплазованої глії. За умов імуносупресії у цей строк у просвіті пункційного 

ходу зберігались скупчення нейроклітин з різним ступенем фенотипового 

диференціювання деяких з них (рис.6.2,д). На деяких рівнях гістологічних зрізів мозку 

мишей у поверхневих відділах пункційного ходу з’явилися скупчення лімфоцитів та 

змінених еритроцитів (рис.6.2,е), а також помірна лімфоцитарна інфільтрація у 

прилеглих ділянках м’яких мозкових оболонок. У субепендимарній зоні бічного 

шлуночка визначалась гіперплазія нейроглії (рис.6.2,є). 

Надалі на 37-у добу спостереження місце введення алогенних НПК набуло вигляд 

зімкнутого ходу із залишками загиблих клітин. У перифокальній зоні зберігались ознаки 

залишкового перицелюлярного та периваскулярного набряку. За умов імуносупресії у 

цей строк відмінностей від попереднього досліду не спостерігалось. 

Отже, проведений гістоструктурний аналіз матеріалу показав, що 

внутрішньомозкове введення суспензії лімфоцитів, отриманих з лімфовузлів мишей, 

через 24 год майже не викликає значних реактивних змін у навколишній тканині мозку. 

Але надалі на 6-12-у добу після введення поряд з частковою елімінацією введених 

лімфоцитів з місця їх первинного введення навколо пункційного каналу з’являються 

ознаки перицелюлярного набряку, що є універсальною реакцією тканини мозку на дію 

різних агентів, в тому числі й на механічну травму. Зворотний розвиток цих змін 

зафіксовано на 18-у добу, а їх зникнення  на 37-у добу. 
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Майже подібна динаміка реактивних змін тканини мозку навколо пункційного 

каналу спостерігається і після внутрішньомозкового введення суспензії фетальних 

НПК, а також нейроклітин з дорослого мозку. Але введення нейроклітин від дорослих 

мишей відрізняється наявністю вогнищевої реакції астроцитарної нейроглії у мозку 

мишей-реципієнтів вже на 6-у добу після імплантації. 

Отримані морфологічні дані співвідносяться з даними наших імунологічних 

досліджень, згідно з якими клітинні та гуморальні реакції трансплантаційного 

імунітету також мали подібну динаміку при внутрішньомозковому введенні як 

нейроклітин та клітин лімфовузлів дорослих тварин, так і фетальних НПК (Е13-15), з 

динамікою наростання з 6-ї по 12-у добу, але з різною інтенсивністю в залежності від 

типу введених клітин. Найвищий рівень алоцитотоксичних реакцій зареєстровано у 

групі тварин-реципієнтів після внутрішньомозкового введення клітин з лімфовузлів 

дорослих тварин, а достовірно нижчий рівень  у групах тварин із 

внутрішньомозковим введенням фетальних (Е13-15) і зрілих нейроклітин. 

Морфологічно лімфоцитарна інфільтрація виявлялась у прилеглих ділянках мозку на 

12-18-у добу, зменшуючись до 37-ї доби. Клітинні реакції трансплантаційного 

імунітету наростали з 6-ї по 12-у добу та достовірно знижувались на 37-у добу 

експерименту; гуморальні реакції наростали з 12-ї по 18-у добу. 

Динаміка розвитку морфологічних змін, отримана в наших дослідженнях, 

відповідає результатам інших авторів. Зокрема, при алотрансплантації клітин з 

периферичної нервової тканини мишей С57ВL/6 у мозок мишей ВАLВ/с на 10-у добу 

гістологічно виявлена значна клітинна інфільтрація в алографтах [197]. При порівнянні 

імунної відповіді мишей цих ліній на трансплантати нервів і шкіри (трансплантати 

шкіри являють «золотий стандарт» - їх відторгнення прямо корелює з клітинною та 

гуморальною відповіддю реципієнтів) встановлено [198], що в обох варіантах 

трансплантації реєструвалася значна клітинна імунна відповідь з максимальним 

розвитком на 14-у добу. При цьому гуморальна імунна відповідь з наростанням титру 

антитіл досягала піку на 14-у та 21-у добу.  

Зафіксована нами проліферація гліоцитів у субепендимарній зоні на 12-18-у добу 

та часткове диференціювання трансплантованих фетальних НПК на 18-у добу після 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Sen%20SK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Trumble%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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введення за часом корелює із зростанням рівня аутоантитіл до S-100. Зростання рівня 

аутоантитіл до S-100 у тварин цієї групи може свідчити як про активні процеси 

білкового синтезу, які супроводжують проліферацію та диференціювання частини 

фетальних клітин трансплантату, так і про деструкцію інших імплантованих клітин, що 

супроводжується вивільненням нейроантигенів і подальшою аутоімунізацією. 

Слід відмітити, що в нашому дослідженні на 18-у добу спостереження введені 

фетальні НПК виявляють ознаки початкового диференціювання; а при імуносупресії 

циклоспорином А – ознаки фенотипового диференціювання різного ступеня, що 

відповідає даним Lepore A.C. et al. (2006) [167], які виявили тривале виживання 

пересаджених фетальних НПК та їх морфологічне дозрівання з утворенням всіх 

клітинних типів ЦНС, а також формування синапсів в новоутворених нейронах та 

інтеграцію із клітинами мозку реципієнта. Нами показано, що з 12-ї по 37-у добу у групі 

тварин із внутрішньомозковим введенням фетальних НПК (Е13-15) зростав рівень 

аутоантитіл до NSE, що, на нашу думку, може відображати активацію пластичних 

процесів з боку введених НПК, зокрема, синтезу маркерного білка – 

нейронспецифічної енолази.  

Таким чином, проведені дослідження показали певні морфо-імунологічні 

кореляції при внутрішньомозковому введенні лімфоїдних клітин, нейроклітин 

фетального і зрілого мозку. На 37-у добу реактивні зміни мозкової тканини майже 

зникають, що корелює із встановленим достовірним зменшенням інтенсивності 

клітинних та гуморальних реакцій алоімунітету до 37-ї доби. 

 

6.1.2 Порівняльна оцінка морфологічних змін тканини мозку мишей-

реципієнтів у відповідь на внутрішньомозкове введення алогенних і 

сингенних фетальних нейроклітин 

 
Результати морфологічного дослідження зрізів мозку мишей-реципієнтів 

алогенних фетальних НПК описано в попередньому підрозділі (6.1.1). 

Гістологічне дослідження тканини мозку мишей-реципієнтів С57BL/6 після 

внутрішньомозкового введення суспензії сингенних фетальних НПК тварин-донорів 

С57BL/6 через 24 год після введення клітин виявило дифузне їх розташування вздовж 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lepore%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17120358
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пункційного каналу та ознаки їх розповсюдження у шлуночкову систему. Так, у просвіті 

переднього рогу бічного шлуночка через 24 год виявлені невеликі острівці нейроклітин 

недиференційованого фенотипу. Водночас відзначено наявність дифузно-вогнищевих 

скупчень нейроклітин субепендимарної перивентрикулярної зони навколо стінок 

передніх рогів бічних шлуночків (рис.6.3,а), що може відображати активацію їх 

проліферативного потенціалу, стимульованого внутрішньомозковим введенням 

сингенних НПК. В нервовій тканині навколо пункційного каналу у цей строк 

визначались цитологічні ознаки дистрофічних змін у нейроцитах у вигляді деформації 

цитоплазми, тигролізу нисслевської субстанції та редукції відростків. Такі нейроцити 

були оточені вузькою зоною перицелюлярного набряку. Навколо тканина мозку 

зберігала звичайну структуру. 

На 6-у добу досліду у кінцевих відділах пункційного каналу прослідковувалось 

просторове та кількісне збільшення введених у мозок сингенних НПК з утворенням 

вогнищево-дифузних скупчень (рис.6.3,б). Навколо введених сингенних НПК 

спостерігались ознаки помірної дистрофії нейроцитів на тлі набрякового розрідження 

нервової тканини. Введені сингенні НПК зберігали недиференційований мінімальний 

фенотип, а окремі з них перебували у стані мітотичного ділення (рис.6.3,в). Водночас 

визначалось збільшення вмісту нейроклітин у субепендимарній зоні навколо бічного 

шлуночка з накопиченням нейроклітин недиференційованого фенотипу у вигляді 

компактних сфероїдних утворень. Подібні скупчення сингенних НПК зберігались також 

у просвіті бічного шлуночка (рис.6.3,г). 

На 12-у добу експерименту введені сингенні НПК утворювали дифузно-вогнищеві 

скупчення клітин недиференційованого фенотипу вздовж пункційного каналу та у 

глибоких його відділах (рис.6.5,д). У суміжній тканині мозку біля введених сингенних 

НПК у цей строк спостерігались ознаки гіперплазії клітин нейроглії з утворенням серед 

них гіпертрофованих макроплазматичних форм астроцитів (рис.6.3,е). 

На 18-у добу після внутрішньомозкового введення суспензії сингенних НПК 

відзначалось майже повне зникнення ознак проліферації нейроклітин в ділянках 

перивентрикулярних відділів мозку навколо бічних шлуночків (рис.6.3,є). На 37-у добу 

сингенні НПК вже не виявлялись.  
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Рис.6.3. Клітинно-структурні зміни тканини 

мозку мишей-реципієнтів лінії С57BL/6 у 

відповідь на внутрішньомозкове введення 

сингенних фетальних НПК (Е13-15) мишей-

донорів лінії С57BL/6. 

є   
 

а - скупчення сингенних нейроклітин у просвіті переднього рогу бічного 

шлуночка. 24 год після введення суспензії. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

х800; б - введені у мозок сингенні нейроклітини у кінцевих відділах пункційного 

каналу. 6-а доба після введення нейроклітин-прогеніторів. Забарвлення 

гематоксілин-еозином. х800; в - введені у мозок сингенні нейроклітини 

недиференційованого фенотипу, окремі з них у стані мітотичного ділення. 6-а 

доба після введення нейроклітин-прогеніторів. Забарвлення тіоніном. х800; г - 

скупчення нейроклітин у субепендимарній зоні бічного шлуночка та у його 

просвіті. 6-а доба після введення нейроклітин-прогеніторів. Забарвлення 

пікрофуксином за Ван Гізон. х400; д - скупчення сингенних нейроклітин-

прогеніторів впродовж та у глибоких відділах пункційного каналу. 12-а доба 

після введення нейроклітин-прогеніторів. Забарвлення гематоксілин-еозином. 

х800; е - ділянка гіперплазії гліоцитів з утворенням гіпертрофованих 

макроплазматичних форм астроцитів. 12-а доба після введення нейроклітин-

прогеніторів. Забарвлення гематоксілин-еозином. х800; є - зменшення ознак 

проліферації нейроклітин в ділянках перивентрикулярних відділів мозку навколо 

бічних шлуночків. 18-а доба після введення нейроклітин-прогеніторів. 

Забарвлення гематоксілин-еозином. х400. 
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Для об’єктивізації та кількісної оцінки морфологічних змін мозку тварин-

реципієнтів фетальних НПК було проведено морфометричні дослідження. 

Морфометричне дослідження тканини неокортексу мозку мишей-реципієнтів 

С57BL/6 показало, що після внутрішньомозкового введення суспензії як алогенних, так 

і сингенних фетальних НПК розвивались деструктивні процеси. В нейронах 

спостерігались дистрофічні зміни у вигляді хроматолізу, набряку ядер, вакуолізації 

цитоплазми (гіперхромні та вакуолізовані нейрони; рис.6.4, показано стрілками), 

навколо таких нейронів відзначались скупчення гліоцитів. 

 

  
а б 

Рис. 6.4. Дистрофічно змінені нейрони у тканині неокортексу мишей-реципієнтів 

С57BL/6 фетальних нейрогенних клітин (12-а доба після внутрішньомозкового 

введення): 

а – гістологічний препарат зрізу мозку миші-реципієнта сингенних фетальних 

нейрогенних клітин мишей-донорів С57BL/6. Забарвлення тіоніном. х800; 

б - гістологічний препарат зрізу мозку миші-реципієнта алогенних фетальних 

нейрогенних клітин мишей-донорів СВА. Забарвлення гематоксилін-

пікрофуксином. х800. 

 

Після введення алогенних фетальних НПК у мишей-реципієнтів чисельна 

щільність нейронів (ЧЩН) на тестовій площі змінювалась незначно (Додаток 2, рис.1,а): 

дещо зростала на 12-у добу (69,0 (56,5; 75,5)  у  порівнянні  з  контролем  (50,5 (47,0; 
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58,0), р = 0,015, U-критерій Манна-Уітні) та відповідним показником на 6-у добу (55,0 

(48,0; 58,5), р = 0,005, U-критерій Манна–Уітні), але зменшувалась до показника 

інтактних мишей на 18-37-у добу (U-критерій Манна–Уітні: р = 0,49 та р = 0,72 у 

порівнянні з контролем; р = 0,024 та р = 0,002 у порівнянні з показником на 12-у добу). 

У тварин-реципієнтів алогенних фетальних НПК з імуносупресією циклоспорином 

А ЧЩН неокортексу на 12-18-у добу несуттєво відрізнялась від аналогічного показника 

мишей-реципієнтів без імуносупресії (Додаток 2, рис.1,а), становлячи 47,0 – 57,0 (37,5 – 

51,5; 57,0 – 66,0), але на 37-у добу зростала, перевищуючи показники мишей дослідних 

груп (80,0 (72,5; 99,5), U-критерій Манна–Уітні: р = 0,000001 у порівнянні з показником 

тварин-реципієнтів без імуносупресії на 37-у добу та показниками тварин-реципієнтів з 

імуносупресією на 12-18-у доби) та інтактних мишей (р = 0,000002 у порівнянні з 

контролем, U-критерій Манна–Уітні). 

ЧЩН у мишей-реципієнтів сингенних фетальних НПК (Додаток 2, рис.2,а) 

зростала на 6-у добу (62,5 (55,0; 72,0), р = 0,035 у порівнянні з контролем), на 12-у добу 

знижувалась відносно показника у мишей-реципієнтів алогенних НПК (відповідно 48,5 

(42,5; 56,0) та 69,0 (56), р = 0,009), а на 18-у добу – перевищувала показники реципієнтів 

алогенних НПК (відповідно 78,5 (69,5; 88,5) та 69,0 (56,5; 75,5), р = 0,000002), інтактних 

мишей (р = 0,0004) і реципієнтів сингенних НПК (U-критерій Манна–Уітні: р = 0,00008, 

р = 0,000001 у порівнянні з показниками на 6-12-у доби). До 37-ї доби ЧЩН мишей-

реципієнтів сингенних фетальних НПК зменшувалась (р = 0,006 у порівнянні з 

показником на 18-у добу), не відрізняючись від контрольних значень (р = 0,18, U-

критерій Манна–Уітні). 

При цьому протягом місяця після внутрішньомозкового введення НПК у 

дослідних тварин відзначались виражені зміни якісного складу нейронів шару 

неокортексу: зменшення ЧЩ незмінених нейронів і збільшення ЧЩ дистрофічно 

змінених нейронів. 

У мишей-реципієнтів алогенних фетальних НПК ЧЩ незмінених нейронів на 

тестовій площі стрімко знижувалась протягом досліджуваного строку (Додаток 2, 

рис.1,б) з 31,0 (22,5; 43,0) на 6-у добу до 1,75 (0,0; 16,0) на 37-у добу, порівняно з 

контролем (50,0 (42,0; 57,0), U-критерій Манна–Уітні: р < 0,0006 на 6-37-у доби). 



203 

 

Водночас ЧЩ дистрофічних нейронів (Додаток 2, рис.1,в) зростала з 19,0 (15,0; 25,0) на 

6-у добу до 48,5 (43,5; 59,5) на 37-у добу,  перевищуючи  показники  інтактних  мишей 

(р = 0,000001 у порівнянні з контролем 1,5 (0,0; 3,0), U-критерій Манна–Уітні). 

У тварин-реципієнтів алогенних фетальних НПК з імуносупресією циклоспорином 

А загальна тенденція зменшення ЧЩ незмінених нейронів (Додаток 2, рис.1,б) суттєво 

сповільнювалась: показники у цих тварин на 12-37-у добу перевищували показники у 

тварин-реципієнтів алогенних НПК без імуносупресії (відповідно 35,0 (26,5; 44,0) і 18,0 

(7,0; 46,5), р = 0,04, на 12-у добу; 12,5 (7,0; 23,0) і 1,75 (0,0; 16,0), р = 0,000006 на 37-у 

добу, U-критерій Манна–Уітні). Після впливу циклоспорину А гальмувалось також 

нарощування ЧЩ дистрофічно змінених нейронів (Додаток 2, рис.1,в) на 12-у та, 

певною мірою, на 18-у доби: показники мишей-реципієнтів після імуносупресії 

становили 10,5 – 30,5 (8,0 – 23,0; 13,5 – 42,5) порівняно з показниками мишей-

реципієнтів без імуносупресії 24,0 - 42,5 (18,0 - 25,5; 43,5 – 54,0),  р = 0,000001 та р = 0,22 

(U-критерій Манна–Уітні). Однак на 37-у добу ЧЩ дистрофічних нейронів у мишей-

реципієнтів після імуносупресії зростала, перевищуючи показники мишей інших 

дослідних груп (67,0 (54,0; 79,0), р < 0,003 у порівнянні з показниками тварин-

реципієнтів без імуносупресії на 37-у добу та з імуносупресією на 12-18-у доби) та 

інтактних мишей (р = 0,000001 у порівнянні з контролем, U-критерій Манна–Уітні). 

Показник ЧЩ незмінених нейронів на тестовій площі у мишей-реципієнтів 

сингенних фетальних НПК коливався протягом досліджуваного строку (Додаток 2, 

рис.2,б): залишався відносно збереженим на 6-у добу, а на 12-у добу зменшувався, 

досягаючи 19,0 (7,5; 43,5) (р = 0,002 порівняно з контролем, р = 0,00003 порівняно з 

показником на 6-у добу, U-критерій Манна–Уітні). У подальшому ЧЩ незмінених 

нейронів зростала на 18-у добу до 44,0 (36,0; 63,5), наближаючись до показника 

інтактних тварин (р = 0,31 порівняно з контролем, р = 0,013 порівняно з показником на 

12-у добу), дещо знижуючись на 37-у добу (32,0 (25,5; 54,0), р = 0,007 порівняно з 

контролем, р = 0,11 порівняно з показником 18-ї доби). При цьому ЧЩ незмінених 

нейронів у мишей-реципієнтів сингенних НПК статистично значуще відрізнялась від 

показників у мишей-реципієнтів алогенних НПК, перевищуючи їх на 6-у, 18-у та 37-у 

доби (відповідно р = 0,0003, р = 0,0008, р = 0,000001, U-критерій Манна–Уітні). 
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ЧЩ гіперхромних і вакуолізованих нейронів у мишей-реципієнтів сингенних 

фетальних НПК нарощувалась з 6-ї до 18-ї доби (Додаток 2, рис.2,в), відповідно 

становлячи 5,5 (3,0; 7,5) на 6-у, 20,5 (15,0; 37,0) на 12-у та 32,0 (19,0; 46,0) на 18-у добу  

(р = 0,000001 у порівнянні з показником 6-ї доби), перевищуючи в ці строки значення 

ЧЩ змінених нейронів інтактних мишей (р < 0,001 порівняно з контролем, U-критерій 

Манна–Уітні). На 37-у добу ЧЩ змінених нейронів у мишей-реципієнтів сингенних 

фетальних НПК зменшувалась до 24,0 (11.5; 31,5),  не  досягаючи  контрольного рівня  

(р = 0,007 у порівнянні з показником інтактних тварин, U-критерій Манна–Уітні). При 

цьому значення ЧЩ дистрофічних нейронів у мишей-реципієнтів сингенних НПК були 

нижчими за показники у мишей-реципієнтів алогенних НПК, значуще відрізняючись на 

6-у, 12-у та 37-у доби (р < 0,0007, U-критерій Манна–Уітні). 

Протягом місяця після внутрішньомозкового введення алогенних фетальних НПК 

у тварин-реципієнтів відзначалось зменшення розмірів ядер нейронів: у досліджувані 

строки у тварин всіх дослідних груп знижувалась площа перерізу ядра (р < 0,01) та 

периметр ядра нейронів (р < 0,02, U-критерій Манна–Уітні; Додаток 2, рис.1,г,д). 

Найбільш  виразні   зміни   площі   перерізу   ядра  нейронів   спостерігались   на   12-у   

(р = 0,00003 у порівнянні з контролем, р = 0,03 порівняно з показником на 6-у добу) та 

37-у добу (р = 0,00008 у порівнянні з контролем, р = 0,04 порівняно з показником на 6-у 

добу, U-критерій Манна–Уітні). Середня площа перерізу ядра нейронів неокортексу на 

18-у добу експерименту зростала (р = 0,01 та р = 0,02 відповідно, порівняно з 

показниками на 12-у та 37-у доби), не досягаючи контрольного значення (р = 0,01, U-

критерій Манна–Уітні). Відповідно змінювався фактор форми (ФФ) ядра нейронів 

(інтегральний показник, Додаток 2, рис.1,е). 

У тварин-реципієнтів алогенних фетальних НПК з імуносупресією середня площа 

перерізу ядра нейронів збільшувалась на 12-у добу (р = 0,009 порівняно з показником 

тварин-реципієнтів без імуносупресії), але вже на 18-у добу не відрізнялась від 

показника  дослідних  мишей  без  імуносупресії,  а  на  37-у  –  значуще зменшувалась 

(р = 0,000001 порівняно з контролем та показниками тварин-реципієнтів без 

імуносупресії та з імуносупресією у попередні досліджувані строки, U-критерій Манна–
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Уітні). Схожим чином змінювався периметр ядра нейронів (Додаток 2, рис.1,д), 

обернена залежність прослідковувалась стосовно ФФ ядра нейронів (Додаток 2, рис.1,е). 

Протягом місяця після внутрішньомозкового введення сингенних фетальних НПК 

у мишей-реципієнтів, так само як після введення алогенних НПК, відзначалось 

зменшення розмірів ядер нейронів: у тварин всіх дослідних груп знижувалась площа 

перерізу ядра (р < 0,02) та периметр ядра нейронів (р < 0,02, U-критерій Манна–Уітні; 

Додаток 2, рис.2,г,д). Найбільш виразні зміни площі перерізу ядра нейронів 

спостерігались на 18-у (р < 0,0004 у порівнянні з контролем, р = 0,002 порівняно з 

показником на 6-у добу) та 37-у добу (р = 0,0003 у порівнянні з контролем, р = 0,004 

порівняно з показником на 6-у добу), наближаючись у цей строк до показника мишей-

реципієнтів алогенних НПК (р = 0,95, U-критерій Манна–Уітні). Статистично значущі 

відмінності між розмірами ядер (площею перерізу та периметром) нейронів мишей-

реципієнтів сингенних і алогенних НПК зафіксовано лише на 6-у добу (р = 0,008), тоді 

як ФФ ядра нейронів  (Додаток 2, рис.2,е)  значуще  відрізнявся  між  цими  групами  на  

12-у  та  18-у  добу (р = 0,04, U-критерій Манна–Уітні). 

Після введення алогенних фетальних НПК у мишей-реципієнтів чисельна 

щільність гліоцитів (ЧЩГ) на тестовій площі збільшувалась протягом місяця (Додаток 

2, рис.3,а), зростаючи вже на 6-у добу (39,0 (36,5; 44,5) у порівнянні з контролем (17,5 

(14,5; 21,0), р = 0,000001), утримуючись на такому ж рівні на 12-у добу, і надалі 

зростаючи на 18-у (45,0 (40,5; 52,0), р = 0,000001 у порівнянні з контролем, р = 0,01 у 

порівнянні з показником на 12-у добу) і 37-у добу (51,0 (46,0; 55,5), р = 0,000001 у 

порівнянні з контролем, р = 0,002, р = 0,0001 та р = 0,05 у порівнянні з показниками на 

6-у, 12-у та 18-у доби, U-критерій Манна–Уітні). 

У тварин-реципієнтів алогенних фетальних НПК з імуносупресією ЧЩГ 

неокортексу на 12-18-у добу несуттєво відрізнялась від аналогічного показника мишей-

реципієнтів без імуносупресії (Додаток 2, рис.3,а), становлячи 34,5 – 40,5 (28,5 – 33,5; 

38,5 – 45,5) і перевищуючи показники інтактних мишей (р < 0,00001), та дещо зростала 

на 37-у добу (60,0 (48,5; 70,5), U-критерій Манна–Уітні: р = 0,06 у порівнянні з 

показником тварин-реципієнтів без імуносупресії на 37-у добу та р < 0,0002 порівняно з 

показниками тварин-реципієнтів з імуносупресією на 12-18-у добу). 
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Показник ЧЩГ у мишей-реципієнтів сингенних фетальних НПК (Додаток 2, 

рис.4,а) зростав на 6-у добу (27,5 (24,0; 30,5), р = 0,0001 у порівнянні з контролем),  на 

12-у добу утримувався на такому ж рівні, на 18-у добу – знову зростав до 39,0 (32,0; 43,5)  

(р < 0,0002 у порівнянні з показниками 6-ї та 12-ї діб), дещо зменшуючись на 37-у добу 

експерименту (35,0 (32,5; 39,5), р < 0,000007 у порівнянні з показниками 6-ї та 12-ї діб, 

U-критерій Манна–Уітні). У всі досліджувані терміни ЧЩГ на тестовій площі мишей-

реципієнтів сингенних НПК була меншою за показники мишей-реципієнтів алогенних 

НПК, значуще відрізняючись на 6-у і 37-у доби експерименту (р = 0,000001), але 

перевищуючи показники інтактних мишей (р < 0,0001, U-критерій Манна–Уітні). 

Зміни гліального індексу (ГІ) після введення алогенних фетальних НПК у мишей-

реципієнтів відтворювали динаміку, подібну до змін ЧЩГ (Додаток 2, рис.3,б). 

Показник ГІ зростав на 6-у добу (0,44 (0,36; 0,50) у порівнянні з контролем (0,78 (0,62; 

0,84), р = 0,000001), знижувався на 12-у добу (0,51 (0,37; 0,76), р = 0,005 у порівнянні з 

контролем, р =0,002 у порівнянні з показником на 6-у добу), надалі зростаючи на 18-у 

(0,74 (0,63; 1,02), р < 0,001 у порівнянні з контролем та показником на 12-у добу) і 37-у 

добу (0,94 (0,80; 1,15), р = 0,000001 у порівнянні з контролем, р < 0,01 у порівнянні з 

показниками на 6-у, 12-у та 18-у доби, U-критерій Манна–Уітні). 

У реципієнтів алогенних фетальних НПК з імуносупресією ГІ з 12-ї по 37-у добу 

коливався майже на одному рівні (Додаток 2, рис.3,б), становлячи відповідно 0,68 (0,55; 

0,81) на 12-у добу, 0,66 (0,54; 0,87) на 18-у і 0,65 (0,47; 0,89) – на 37-у добу експерименту, 

перевищуючи показник інтактних мишей (р < 0,000002), проте був суттєво нижчим від 

аналогічних показників мишей- реципієнтів без імуносупресії на 18-37-у добу 

(відповідно р = 0,04 та р = 0,0007, U-критерій Манна–Уітні). 

Зміни ГІ після введення сингенних фетальних НПК у мишей-реципієнтів також в 

цілому відтворювали динаміку, подібну до змін ЧЩГ (Додаток 2, рис.4,б). Показник ГІ 

зростав на 6-у (0,44 (0,36; 0,50), р = 0,006 у порівнянні з контролем) та 12-у добу (0,58 

(0,39; 0,71), р = 0,00005 у порівнянні з контролем, р = 0,05 у порівнянні з показником на 

6-у добу), дещо знижувався на 18-у добу (0,49 (0,39; 0,58), р = 0,0004 у порівнянні з 

контролем), знову підвищуючись на 37-у добу (0,60 (0,41; 0,82), р = 0,00005 у порівнянні 

з контролем, р = 0,03 у порівнянні з показником на 6-у добу, U-критерій Манна–Уітні). 
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У всі досліджувані терміни ГІ у мишей-реципієнтів сингенних фетальних НПК був 

значуще нижчим за ГІ у мишей-реципієнтів алогенних клітин (р < 0,00009 на 6-у, 18-у 

та 37-у доби, U-критерій Манна–Уітні). 

Після внутрішньомозкового введення алогенних фетальних НПК в неокортексі 

мишей-реципієнтів відзначались зміни розмірів ядер гліоцитів: площі їх перерізу та 

периметра (Додаток 2, рис.3,в,г). Найбільш значуще зростання площі перерізу ядра 

гліоцитів спостерігалось на 6-у добу (р = 0,000001 у порівнянні з контролем), у наступні 

строки дослідження цей показник поступово знижувався (р < 0,0003 порівняно з 

показником на 6-у добу), практично не відрізняючись на 18-37-у добу від значення 

перерізу ядра гліоцитів інтактних тварин (р = 0,01 у порівнянні з показником на 12-у 

добу, U-критерій Манна–Уітні). Середній периметр ядра гліоцитів змінювався майже 

подібним чином: зростав на 6-у добу (р = 0,00002, порівняно з контролем), утримуючись 

на такому ж рівні на 12-у добу (р = 0,004, порівняно з контролем), зменшуючись на 18-у 

добу експерименту до контрольного значення (р = 0,02, порівняно з показником на 6-у 

добу), проте, дещо зростаючи на 37-у добу (р = 0,02, порівняно з контролем, U-критерій 

Манна–Уітні). Зміни ФФ ядра гліоцитів відтворювали таку ж динаміку, що і зміни площі 

перерізу ядра (Додаток 2, рис.4,в): показник підвищувався на 6-у добу, в подальшому 

поступово знижуючись до 37-ї доби (р < 0,002, порівняно зконтролем, U-критерій 

Манна–Уітні). 

У тварин-реципієнтів алогенних фетальних НПК з імуносупресією спостерігалось 

більш стрімке зниження середньої площі перерізу ядра і периметра ядра гліоцитів 

(Додаток 2, рис.3,в,г) з 12-ї по 37-у добу (р < 0,00003, порівняно з контролем), 

статистично значуще відрізняючись від показників тварин-реципієнтів без 

імуносупресії на 37-у добу (р = 0,000001) та дослідних тварин з імуносупресією у 

попередні досліджувані строки (р < 0,00004, U-критерій Манна–Уітні). Обернена 

залежність прослідковувалась стосовно ФФ ядра гліоцитів (Додаток 2, рис.3,д): на тлі 

імуносупресії зазначений показник поступово підвищувався до показника інтактних 

тварин, на 37-у добу не відрізняючись від нього (р = 0,48, U-критерій Манна–Уітні). 

Протягом місяця після внутрішньомозкового введення сингенних фетальних НПК 

у мишей-реципієнтів спостерігалась динаміка зміни розмірів ядер гліоцитів (площі їх 
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перерізу та периметра), подібна до такої у тварин-реципієнтів алогенних НПК (Додаток 

2, рис.4,в,г). Найбільш значуще зростання площі перерізу ядра гліоцитів спостерігалось 

на 6-у добу (р = 0,000001 у порівнянні з контролем), на 12-у добу дослідження цей 

показник знижувався майже до рівня інтактних тварин, в середньому практично не 

змінюючись на 18-37-у добу (р < 0,000002 порівняно з показником на 6-у добу, U-

критерій Манна–Уітні). При цьому на 6-у і 12-у добу середні значення площі перерізу 

ядра гліоцитів мишей-реципієнтів сингенних НПК були значуще нижчими за відповідні 

показники мишей-реципієнтів алогенних НПК (р < 0,01, U-критерій Манна–Уітні). 

Середній  периметр  ядра  гліоцитів  змінювався менш виразно: зростав на 6-12-у добу 

(р = 0,007, порівняно з контролем), зменшуючись на 18-37-у добу експерименту до 

контрольного значення (р = 0,02, порівняно з показниками на 6-12-у добу, U-критерій 

Манна–Уітні); середні показники мишей-реципієнтів сингенних НПК були дещо 

нижчими за відповідні показники мишей-реципієнтів алогенних НПК. Зміни ФФ ядра 

гліоцитів мишей-реципієнтів сингенних НПК в цілому відтворювали таку ж тенденцію, 

що і зміни площі перерізу ядра Додаток 2, рис.4,д): показник підвищувався на 6-у добу, 

в подальшому поступово знижуючись до 37-ї доби (р < 0,00004, порівняно з контролем, 

U-критерій Манна–Уітні). 

Для встановлення взаємозв’язків між дослідженими морфометричними 

показниками було проведено ранговий кореляційний аналіз Спірмена, в результаті якого 

встановлено статистично значущі прямі кореляційні зв’язки між ЧЩ дистрофічних 

нейронів  і  ЧЩГ,  а  також  ГІ   (коефіцієнт  кореляції  Спірмена  відповідно:   r = 0,59,   

р = 0,00001; r = 0,23, р = 0,0001); ФФ нейронів і ФФ гліоцитів (коефіцієнт кореляції 

Спірмена r = 0,25, р = 0,00005) (додаток 1, рис.4). 

Виявлені взаємозв’язки вказують на взаємозалежність кількісних і якісних змін 

нейронів та гліоцитів у неокортексі тварин при внутрішньомозковому введенні 

фетальних нейрогенних клітин. 

Отже, морфологічні дослідження тканини мозку мишей після 

внутрішньомозкового введення сингенних і алогенних НПК, проведені з метою 

порівняльного аналізу клітинно-тканинної реакції у відповідь на введені клітини, 

показало як подібні зміни, так і принципові відмінності у динаміці спостереження. 
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Збереженість та стан введених клітин в мозку реципієнтів протягом 

експерименту. Як сингенні, так і алогенні НПК уже через 24 год після введення 

виявлялись не тільки вздовж пункційного каналу, але й розповсюджувались у 

шлуночкову систему. На 6-у добу серед введених сингенних НПК виявлялися фігури 

мітотичного ділення, що відображує здатність цих нейроклітин до проліферації у 

тканині мозку мишей-реципієнтів. Життєздатність як сингенних, так і алогенних 

введених НПК вдалося прослідкувати до 18-ї доби експерименту. На 37-у добу введені 

НПК вже не виявлялись. 

Отриманий факт виживання введених алогенних НПК у тканині мозку тварин-

реципієнтів до 18-ї доби відповідає даним досліджень, які показали, що 

алотрансплантати НПК можуть виживати в інтактній ЦНС досить довго 

[166,167,203,402,403]: від 3 тижнів [403], 1 місяця [166], 42 днів [402] до 8 тижнів [203] 

після введення. 

За нашими даними, більш активна проліферація введених НПК спостерігалась при 

відсутності несумісності за антигенами MHC, тобто у випадку сингенних НПК. Це 

відповідає резудьтатам дослідження Kim D.E. et al. (2006) [199], в якому показано, що 

НПК при трансплантації у головний мозок переживали не менше 14 діб і проліферували 

активніше у Т-дефіцитних мишей (nude), ніж у імунокомпетентних мишей ліній 

С57В1/6 або СD-1, у яких визначалася прогресивна імунозалежна втрата нейроклітин. 

Таким чином, повна сумісність за антигенами гістосумісності або імунодефіцитний стан 

реципієнта (нездатність розвивати імунну відповідь на антигени гістосумісності) 

впливає на виживання та проліферативний потенціал трансплантованих у мозок НПК. 

Диференціювання введених алогенних НПК. У нашому дослідженні в місці 

введення на 12-у добу імплантовані НПК прослідковувались вздовж пункційного ходу 

у вигляді дифузного скупчення недиференційованих клітин. На 18-у добу 

спостереження введені алогенні НПК виявляли ознаки початкового нейронального 

диференціювання; а у тварин з імуносупресією циклоспорином А – ознаки 

фенотипового диференціювання різного ступеня. Крім того, у суміжній мозковій 

речовині визначались ознаки інфільтрації введених НПК у перифокальну зону мозку 

реципієнтів (за умов імуносупресії циклоспорином А). Ми припускаємо, що надалі, до 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17114629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kim%20DE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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37-ї доби, частина введених клітин гинула, а частина проходила шлях диференціювання 

за нейрональним чи гліальним фенотипом, що відповідає даним досліджень 

трансплантації НПК в інтактний мозок [166,167,203,403]. 

Так, Lероге А.С. et al. (2006) [167] виявили тривале виживання пересаджених 

фетальних НПК та їх морфологічне дозрівання з утворенням всіх клітинних типів 

центральної нервової системи, а також формування синапсів в новоутворених нейронах 

та інтеграцію із клітинами мозку реципієнта. 

В дослідженні Ideguchi M. et al. (2008) [203] в алотрансплантаті НПК, індукованих 

з ЕСК мишей, через 2 та 8 тижнів після трансплантації навколо ділянки пересадки в 

мозку інтактних реципієнтів виявлялись нейрони і астроцити. Кількість нейронів і 

астроцитів у трансплантаті була вищою у імуносупресованих циклоспорином А мишей 

[203]. 

Muraoka K. et al. (2006) [403] у порівняльному дослідженні аутологічної і алогенної 

трансплантації НСК з СВЗ дорослих щурів лінії Fischer 344 за допомогою мікроін'єкції 

в нормальний гіпокамп дорослих щурів встановили, що через 3 тижні після 

трансплантації загальна кількість НСК, що вижили, а також мігрували, в алогенному 

трансплантаті була значно нижча, ніж в аутологічному; при цьому різниця в дистанції 

міграції не була суттєвою. Так через 1 тиждень після ін'єкції клітини мігрували з 

трансплантованого кластера НСК у всіх напрямах; через 2 тижні  в основному 

розподілялись у поперечному напрямку вздовж СГЗ гіпокампа; через 3 тижні  

переміщувались вздовж субгранулярного шару і досягали максимальної відстані за 

межами зубчатої звивини. Частина клітин мігрували вентрально і досягали стінки 

шлуночка, де інтегрувались в тканину реципієнта; інша частина - мігрували 

тангенціально в ділянку СА1 і диференціювались в нейрони. Велика кількість 

трансплантованих клітин, що мігрували з місця трансплантації, диференціювались, тоді 

як клітини, які залишались в місці трансплантації, мали низький рівень диференціації 

[403]. 

При введенні в ділянки природного нейрогенезу, такі як гіпокамп чи ВЗ, НПК 

можуть спонтанно генерувати нейрони [166]. При алотрансплантації НПК в зубчате 

ядро гіпокампа скупчення донорських клітин спостерігалось в місці ін'єкції, водночас 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ideguchi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18335525
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багато клітин з нього мігрували і заповнювали сусідні СГЗ і зернистий клітинний шар. 

Через 2 тижні після алотрансплантації число клітин, що вижили, скорочувалось на 75 %, 

порівняно з ізографтами. Серед популяції, що вижила, частка клітин, які 

диференціювались в нейрони (NeuN+), також знижувалась на 90 % в алотрансплантатах, 

порівняно з ізотрансплантатами. Через місяць після трансплантації частка клітин, які 

експресували маркер зрілих нейронів NeuN, дещо збільшувалась як в сингенних, так і в 

алогених трансплантатах [166]. 

У нашому дослідженні на 12-у добу віддалено від зони введення фетальних НПК в 

субепендимарній зоні бічного шлуночка відзначена проліферація гліоцитів, на 18-у добу 

 ділянка гіперплазованої нейроглії. Не виключено, що ці явища викликані за рахунок 

введених НПК, які мігрували і диференціювались в нейрогліоцити, оскільки така 

можливість показана в роботі Muraoka K. et al. (2006) [403], в якій частина 

пересаджених в нормальний гіпокамп НСК мігрували вентрально і досягали стінки 

шлуночка, де вони інтегрувались в тканину реципієнта; також авторами відзначене 

переважно астрогліальне диференціювання (GFAP+) алогенних трансплантованих 

клітин. 

На відміну від введення сингенних НПК, на 18-у добу після введення алогенних 

НПК вдалося прослідкувати ознаки їх початкового нейрогенного диференціювання з 

утворенням клітин нейробластного фенотипу. В наших дослідах введені НПК 

прослідковувались у тканині мозку реципієнта до 18-ї доби експерименту. У 

подальшому, до 37-ї доби, частина клітин гинула, а частина проходила шлях 

диференціювання у різні клітинні типи, зокрема, за нейрональним фенотипом, як 

встановлено для алогенних НПК, а також у випадку сингенних НПК. 

Водночас, у літературі вказують на ризик розвитку тератом. Такі спостереження 

описані [404-408] при трансплантації ембріональних стовбурових клітин (ЕСК) миші і 

людини експериментальним мишам. Показано, що мінімальною кількістю, здатною 

індукувати розвиток пухлин, є 103 клітин при трансплантації під капсулу нирки і 105–106  

клітин при підшкірній трансплантації імунодефіцитним мишам Nude (Nu/Nu) [404-406]; 

тоді як у випадку імунокомпетентних мишей С57BL/6 критичною концентрацією 

трансплантованих клітин була 3х104. Поряд з цим, при субокципітальній трансплантації 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muraoka%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16529744


212 

 

сингенних фетальних нейрогенних клітин 12,5-добового розвитку у кількості 2х105 

клітин мишам лінії FVB з ішемією показано, що трансплантовані клітини виживали, 

мігрували та диференціювалися у зрілі нейрони в гіпокампі ішемізованих тварин [409]. 

Клітинно-структурні реакції тканини мозку мишей-реципієнтів у відповідь на 

внутрішньомозкове введення сингенних та алогенних НПК. Реактивні зміни у тканині 

мозку мишей-реципієнтів у відповідь на внутрішньомозкове введення алогенних та 

сингенних НПК виявилися в цілому подібними, але відрізнялися за особливостями їх 

динаміки. До загальних подібних змін відносяться вогнищеві реакції гліального 

компоненту мозку на введені НПК, які виникали у ранні строки на 1-6-у добу, 

зменшуючись у наступні строки дослідження. Поряд з тим, виявлено ознаки помірного 

перицелюлярного та периваскулярного набряку у перифокальній зоні мозку навколо 

пункційного каналу, які є універсальною реакцією тканини мозку на дію різних 

чинників, що у наступні терміни поступово зменшувались. Крім того, введення 

сингенних (24 год, 6-12-а доба) і алогенних (12-18-а доба) НПК активувало 

проліферативний потенціал нейроклітин субепендимарної перивентрикулярної зони 

бічних шлуночків. Вказані реакції відображались у подібних змінах морфометричних 

показників: зменшенні ЧЩ незмінених нейронів та збільшенні ЧЩ гіперхромних і 

вакуолізованих нейронів у неокортексі мишей-реципієнтів протягом досліджуваного 

строку, зростанні ЧЩ гліоцитів та ГІ. 

Вогнищеві реакції гліального компоненту мозку та ознаки перицелюлярного та 

периваскулярного набряку у перифокальній зоні мозку відображають прозапальну 

відповідь мозку реципієнтів сингенних та алогенних НПК. Зокрема, у суміжній тканині 

мозку біля імплантату сингенних НПК спостерігались ознаки гіперплазії клітин місцевої 

нейроглії з утворенням серед них гіпертрофованих макроплазматичних форм 

астроцитів, що відповідає даним Molcanyi M. et al. (2007) [200]. Так, показано, що 

імплантація ЕСК у кортекс щурів Spraque-Dawley через 3 доби після травми мозку 

супроводжувалась розвитком реактивного астрогліозу, активацією мікроглії та 

масивною інвазією макрофагів у ділянки трансплантації навіть у тих випадках, коли 

пересаджені клітини знаходилися в контрлатеральній гемісфері, віддаленій від 

травматичного вогнища [200].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molcanyi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17439346
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Водночас у нашому дослідженні встановлено принципові відмінності при 

внутрішньомозковому введенні алогенних та сингенних НПК. Так, вогнищеві реакції 

гліального компоненту мозку на введені НПК зменшувалися швидше після 

внутрішньомозкового введення сингенних НПК (до 18-ї доби), ніж при введенні 

алогенних НПК (до 37-ї доби). У дослідженні Muraoka K. et al. (2006) [403] також 

зафіксовано виразну і тривалу реакцію GFAP+-астроцитів, що групувались навколо 

кластера алогенних НСК, введених в гіпокамп; у прилеглих зонах виявлялось 

збільшення числа мікрогліальних клітин із збільшеною сомою і більш короткими і 

щільними відростками. 

Крім того, кількісні морфометричні показники тварин цих груп статистично 

значуще відрізнялися: ЧЩ незмінених нейронів неокортексу у реципієнтів сингенних 

НПК перевищувала відповідний показник реципієнтів алогенних НПК, і, навпаки, ЧЩ 

гіперхромних і вакуолізованих нейронів, ЧЩГ та ГІ у реципієнтів сингенних клітин 

були значно нижчі за вказані показники реципієнтів алогенних клітин. Поряд з тим, при 

введенні алогенних НПК на 12-у добу виявлялися перикапілярні крововиливи, що 

відбиває посилення судинної проникності капілярної сітки у цих ділянках.  

Водночас, при введенні алогенних НПК на 18-у добу зафіксована помірна 

лімфоцитарна інфільтрація оточуючої тканини мозку. Це відповідає даним щодо 

наявності навколо трансплантованого кластера НСК CD4+-, CD45+-, CTLA4+-

лімфоцитів [166,203,403,410], а також інфільтрації його CD8+-лімфоцитами [166,403]. 

Акумуляція мікрогліальних / макрофагальних клітин і лімфоцитів навколо ділянки 

пересадки НСК і безпосередньо в самих алографтах спостерігалась в дослідженні 

Ideguchi M. et al. (2008) [203] з 10-ї доби до 8 тижня після трансплантації. В нашому 

дослідженні на 37-у добу інфільтрація лімфоцитами зони навколо алотрансплантата 

НПК вже не фіксувалась. 

 

6.2. Імуноморфологічні співставлення у тварин-реципієнтів фетальних 

нейроклітин 

 
Зафіксований в процесі дослідження в тканині мозку мишей-реципієнтів більш 

затяжний характер вогнищевих реакцій гліального компоненту мозку на введені 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muraoka%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16529744
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алогенні НПК, посилення судинної проникності капілярної сітки у ділянках введення, 

лімфоцитарна інфільтрація оточуючої тканини мозку є морфологічним відображенням 

розвитку алоспецифічної імунної відповіді реципієнта на введені алогенні НПК. 

Зареєстровані морфологічні зміни в тканині мозку експериментальних тварин-

реципієнтів алогенних НПК (Е13-15) співвідносяться з даними імунологічних 

досліджень. Розгортання алоспецифічних клітинних і гуморальних імунологічних 

реакцій характеризувалось нарощуванням з 6-ї по 12-у добу і достовірним зниженням 

до 37-ї доби експерименту. Інтенсивність і тривалість морфологічних змін корелювала з 

інтенсивністю алоспецифічних реакцій. 

У зв’язку з вищенаведеним необхідно звернутись до питання експресії антигенів 

МНС НСК і НПК, яке залишається найбільш дискусійним. Антигени МНС І класу є 

критичними медіаторами відторгнення трансплантата і відіграють ключову роль у 

здатності цитотоксичних Т-клітин і ПК розпізнавати чужорідні тканини як при 

наявності чужорідних молекул MHC, так і при відсутності власних молекул МНС. Одні 

автори вважають, що недиференційовані НСК захищені від імунологічного 

розпізнавання у зв’язку з відсутністю маркерів MHC у НСК і НПК, або дуже низькою їх 

експресією [116]; інші, навпаки, підтверджують наявність експресії антигенів МНС І і ІІ 

класу НСК / НПК [99]. Однак більшість дослідників одностайні в тому, що під впливом 

прозапального оточення in vivo в НСК і НПК підвищується експресія антигенів МНС 

[113]. Цитокіни, які продукуються в гострому періоді у відповідь на ін’єкційну травму, 

можуть стимулювати експресію МНС НПК на достатньому рівні для ініціювання реакції 

розпізнавання in vivo. Останнє підтверджується численними даними, отриманими in 

vitro при індукції IFN-, TNF- [115], а також in vivo. Так, при алотрансплантації через 2 

тижні у НПК, що вижили, зберігалась на низькому рівні експресія МНС І, а в оточуючій 

тканині значно посилювалась експресія MHC I клітинами з мікрогліально- або 

макрофагоподібною морфологією [166]. 

На наш погляд, розвиток реакцій трансплантаційного імунітету на 6-12-у добу 

після внутрішньомозкового введення алогенних фетальних НПК (Е13-15) підтверджує 

наявність антигенів MHC на поверхні фетальних НПК. Миші лінії СВА є носіями 

гаплотипу H-2k, тоді як миші лінії С57BL/6 - H-2b; відповідно, НПК цих тварин 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Phillips%20LK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23733329
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експресують різні молекули гістосумісності І класу, що є продуктами гена Н-2D. Рівень 

експресії антигенів гістосумісності фетальними НПК є, вочевидь, достатнім для 

генерації алоцитотоксичної клітинної відповіді і забезпечує розпізнавання алогенних 

детермінант як ПК і ЦТЛ, так і Т-лімфоцитами-хелперами. Розпізнавання НСК Т-

клітинами або ПК in vitro призводить до класичного імуноопосередкованого цитолізу 

[113]. In vivo, навіть якщо трансплантати НСК є "невидимими" у зв’язку з відсутністю 

експресії МНС, прозапальне оточення, в якому ці клітини знаходяться після 

трансплантації, гарантує, що пересаджені НСК почнуть експресувати високі рівні МНС 

і будуть легко розпізнаватися T-клітинами, що інфільтрують трансплантат. 

В алотрансплантатах зафіксовані високі рівні продукції прозапальних цитокінів, 

зокрема, TNF і IL-1  важливих ранніх медіаторів гострої вродженої прозапальної 

відповіді, які викликають послідовну лімфоцитарну інфільтрацію, антигенпрезентацію і 

запуск адаптивної відповіді, а також IL-12, MIP-1 і МСР-3 - прозапальних цитокінів, які 

відіграють важливу роль в регуляції активації макрофагів / мікроглії і міграції [166,186, 

402,403,411]. Посилення експресії антигенів MHC на мікроглії і макрофагах реципієнта 

після впливу цитокінів в трансплантаті НПК, фагоцитоз і повторна презентація 

алоспецифічних антигенів MHC мікроглією і макрофагами реципієнта забезпечує 

ефективне залучення алоспецифічних Т-клітин. Виживання алотрансплантатів 

пояснюють частково низьким рівнем імунного нагляду і активним гальмуванням Т-

клітинної відповіді в ЦНС за допомогою широкої експресії на клітинах Fas-ліганду та 

інших пригнічувальних факторів, але це може також бути пов’язано з властивостями 

самих трансплантованих клітин. Зокрема, це може бути обумовлено продукцією 

НСК/НПК імуносупресивних цитокінів TGF-1, TGF-2, IL-10 [38,43,45,47,75,157] або 

безпосередньою пригнічувальною дією НСК/НПК на Т-клітини [145]. Взаємодія НПК з 

Т-лімфоцитами призводить до клональної анергії чи апоптозу останніх через відсутність 

костимулюючого сигналу від костимулюючих молекул, а також через взаємодію CD70, 

що конститутивно експресується на НПК, і CD27 на CD4+Т-клітинах, яка індукує 

експресію Fas-ліганда на CD4+Т-клітинах і наступний їх апоптоз в результаті взаємодії 

Fas- Fas-ліганд [145]. Також показано, що НСК/НПК супресують дозрівання ДК та 

пригнічують їх функцію; гальмують проліферацію Т-клітин і продукцію IFN-. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Preynat-Seauve%20O%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23692980
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Вважають, що залучення алоспецифічних Т-клітин і збільшення їх кількості не є 

центральним ефекторним медіатором в цих процесах; важливу роль у виживанні і 

функціонуванні MHC-несумісного клітинного трансплантата в ЦНС відводять 

факторам вродженого імунітету (ПK-клітинам), на відміну від адаптивного [18,116,166]. 

Так, ПK-клітини можуть розпізнавати відсутність власних для реципієнта МНС-

антигенів на НПК і уражати як сингенні, так і алогенні НПК за допомогою залучення 

NKG2D-ліганд-рецепторного механізму; відсутність NKG2D-сигналінга значно 

збільшує кількість НПК, що вижили і диференціювались у нейрони [116]. 

Зафіксований нами розвиток реакцій алоспецифічного імунітету після 

внутрішньомозкової імплантації клітин фетального мозку мишей лінії СВА 

імунокомпетентним мишам лінії С57Bl/6 відповідає даним авторів щодо індукції НСК і 

НПК ефекторної фази імунної відповіді при трансплантації в мозок [197,203]. Подібна 

динаміка розвитку реакцій алоспецифічного імунітету описана при алотрансплантації 

клітин з периферичної нервової тканини мишей лінії С57ВL/6 в мозок мишей лінії 

ВАLВ/с: клітинна імунна відповідь досягала піку на 10-14-у добу; гуморальна  на 14-

21-у добу [197]. 

Для встановлення взаємозв’язків між дослідженими показниками алоімунної 

відповіді та морфометричними показниками у мишей-реципієнтів фетальних 

нейроклітин було проведено ранговий кореляційний аналіз Спірмена. В результаті 

такого аналізу встановлено, по-перше: статистично значущий прямий кореляційний 

зв’язок між ЦІ імуноцитів та ЧЩ гліоцитів, а також ГІ (коефіцієнт кореляції Спірмена 

відповідно: r = 0,42, р = 0,04; r = 0,36, р = 0,02; додаток 1, рис.5,А,Б). По-друге, виявлено 

статистично значущий прямий кореляційний зв’язок між ЦІ імуноцитів та ЧЩ 

незмінених нейронів (коефіцієнт кореляції Спірмена r = 0,47, р = 0,007; додаток 1, 

рис.5,В), поряд із статистично значущим оберненим кореляційним зв’язком між ЦІ 

імуноцитів та ЧЩ вакуолізованих і гіперхромних нейронів (коефіцієнт кореляції 

Спірмена r =  0,47, р = 0,003; додаток 1, рис.5,Г). Крім того, встановлено статистично 

значущий обернений зв’язок ЦА лімфоцитів з площею перерізу ядра нейронів 

(коефіцієнт кореляції Спірмена r =  0,47, р = 0,003; додаток 1, рис.5,Д). По-третє, 

виявлено статистично значущий прямий кореляційний зв’язок між ЦІ алоантитіл та 
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загальною ЧЩН (коефіцієнт кореляції Спірмена r = 0,64, р = 0,0003; додаток 1, рис.6,А), 

а також зв’язок з ЧЩ гіперхромних і вакуолізованих нейронів (коефіцієнт кореляції 

Спірмена r = 0,36, р = 0,07; додаток 1, рис.6,Б); поряд зі статистично значущим 

оберненим кореляційним зв’язком між ЦІ алоантитіл та площею перерізу ядра нейронів 

(коефіцієнт кореляції Спірмена r =  0,44, р = 0,02; додаток 1, рис.6,В). 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що розвиток алоспецифічної 

імунної відповіді через генерацію алоспецифічних імуноцитів-ефекторів (ПК і ЦТЛ) та 

алоантитіл і здійснення їх ефекторної фукції (імунолізис алогенних нероклітин) має 

своїм наслідком синтез великої кількості прозапальних цитокінів, що посилюють набряк 

мозку, порушують проникність судин у ділянці імплантації НПК та навколо неї, а також 

у віддалених компартментах мозку. Відбуваються зміни структурної організації 

неокортексу мишей-реципієнтів фетальних нейроклітин (зміни ЧЩГ, ЧЩН (незмінених 

і дистрофічних), якісних характеристик нейроцитів (площа перерізу ядра). Динаміка 

розвитку алоспецифічної імунної відповіді співвідноситься з нарощуванням 

структурних змін тканини мозку мишей-реципієнтів і має тенденцію до нормалізації 

(повернення до показників інтактних тварин) на 37-у добу після введення клітин. 

Поряд з імунною відповіддю на алоантигени системи МНС, експресованих на 

фетальних НПК, нами зафіксовано розвиток тривалої імунної відповіді на 

нейроантигени. Вогнищева проліферація гліоцитів у субепендимарній зоні на 12-18-у 

добу та часткове диференціювання трансплантованих алогенних НПК на 18-у добу після 

введення за часом корелювали із зростанням рівня антитіл до S-100. Таке зростання 

може свідчити як про активні процеси білкового синтезу, які супроводжують 

проліферацію та диференціювання частини трансплантованих НПК, так і про 

деструкцію інших імплантованих клітин, що призводить до вивільнення нейроантигенів 

і подальшої аутоімунізації. На користь останнього припущення свідчать результати 

проведеного рангового кореляційного аналізу Спірмена, в процесі якого встановлено 

статистично значущий обернений кореляційний зв’язок між рівнем антитіл до S-100 та 

ФФ гліоцитів, що є інтегральним показником і залежить від розмірів ядра цих клітин 

(коефіцієнт кореляції Спірмена r =  0,39, р = 0,05; додаток 1, рис.7,А). 
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Нами також показано, що з 12-ї по 37-у добу у групі тварин із внутрішньомозковим 

введенням алогенних НПК (Е13-15) зростав рівень антитіл до NSE, що, з одного боку, 

може відображати активацію пластичних процесів з боку імплантованих НПК, зокрема, 

синтезу маркерного білка (NSE). З іншого боку, нарощування рівня антитіл до NSE може 

бути обумовлено додатковою активацією імуноцитів в результаті надходження 

нейроспецифічного антигена внаслідок дистрофічних змін нейроцитів, зафіксованих на 

12-у добу в перифокальній зоні алотрансплантата НПК, а також результатом 

імуноопосередкованого лізису НПК. Антитіла до НСБ внаслідок порушення 

проникності судин у мозку можуть вільно проникати у нервову тканину, приєднуватись 

до антигенних детермінант відповідного білка, експресованого як у НПК, так і в клітинах 

мозку реципієнта, утворюючи імунні комплекси, і при приєднанні комплемента 

запускати лізис цих клітин, провокуючи вихід нової порції нейроантигену і, таким 

чином, підтримуючи тривалу за часом аутоімунну відповідь до НСБ в організмі 

реципієнта НПК. Результати проведеного рангового кореляційного аналізу Спірмена 

свідчать на користь другого припущення: виявлено статистично значущий обернений 

кореляційний зв’язок між рівнем антитіл до NSE та площею перерізу ядра нейронів 

(коефіцієнт кореляції Спірмена r =  0,46, р = 0,02; додаток 1, рис.7,Б). Ще одним 

підтвердженням висловленої гіпотези про механізм розгортання нейроімунних реакцій 

після внутрішньомозкової імплантації НПК є встановлений кореляційний зв’язок рівня 

антитіл до ОБМ з ЧЩ дистрофічних нейронів (коефіцієнт кореляції Спірмена r = 0,37, р 

= 0,05; додаток 1, рис.7,В). 

Таким чином, встановлені певні імуноморфологічні кореляції при 

внутрішньомозковому введенні фетальних НПК. Очевидно, трансплантовані фетальні 

алогенні НПК можуть мати два взаємовиключних варіанти подальшої долі. Невелика 

частина трансплантованих клітин виживає, що підтверджується отриманими 

морфологічними  даними  на  18-у  добу  спостереження,  які   свідчать   про   те,   що:   

1) імплантовані фетальні НПК інтегруються в тканину мозку реципієнта і починають 

диференціюватись; 2) введення НПК активує проліферативний потенціал нейроклітин 

субепендимарного шару перивентрикулярної області бічних шлуночків, або ж 

відбувається проліферація імплантованих НПК, що мігрували в СВЗ і диференціюються 
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в нейрогліоцити. Ці дані підтверджують активаційний вплив введених фетальних 

нейроклітин на нейропластичні процеси в ЦНС при трансплантації. Інша, значно 

чисельніша частина імплантованих НПК піддається імуноопосередкованому цитолізу 

ПК-клітинами і Т-лімфоцитами. 

На 37-у добу реактивні зміни нервової тканини майже зникають, що 

супроводжується достовірним зменшенням інтенсивності алоспецифічних клітинних і 

гуморальних імунологічних реакцій до 37-ї доби. 

Вплив циклоспорину А. Циклоспорин А - циклічний поліпептид з виразною 

імуносупресивною дією, що пригнічує розвиток реакцій клітинного типу і Т-залежне 

утворення антитіл. Циклоспорин А використовується для імуносупресії у пацієнтів 

після трансплантації і в першу чергу націлений на зниження активації Т-клітин за 

рахунок інгібіції сигнальних шляхів кальциневрину [166]. Проте, за даними Chen Z. et 

al. (2011), Jablonska A. et al. (2016) [18,166], застосування циклоспорину А суттєво не 

покращувало результат трансплантації: кількість НПК, що вижили, через 2 та 4 тижні не 

відрізнялась, тобто інгібіція сигнальних шляхів Т-клітинного рецептора суттєво не 

змінювала результат. 

В нашому дослідженні імуносупресія циклоспорином А мала тенденцію до 

зменшення цитотоксичної активності імуноцитів і рівня цитотоксичних антитіл, та 

знижувала до фізіологічної норми рівень аутоантитіл до НСБ (до ОБМ - на 18-37-у добу, 

до S-100 – на 37-у добу, до NSE  з 12-ї по 37-у добу спостереження). В умовах 

імуносупресії циклоспорином А морфологічно виявлялись ознаки фенотипового 

диференціювання у нейрональному напрямку введених алогенних НПК та їх інтеграції 

у тканину мозку реципієнтів. Крім того, імуносупресія циклоспорином А мала 

наслідком статистично значуще сповільнення зниження ЧЩ незмінених нейронів та 

гальмування нарощування ЧЩ гіперхромних і вакуолізованих нейронів у неокортексі 

мишей-реципієнтів алогенних НПК, а також зниження ГІ і нормалізацію ФФ глії, 

порівняно з показниками тварин без імуносупресії. Наші результати відповідають даним 

Ideguchi M. et al. (2008) [203], за якими при призначенні циклоспорину А через 2 та 8 

тижнів після нейротрансплантації НПК, отриманих з ЕСК мишей, навколо ділянки 

трансплантації була відсутня акумуляція мікрогліальних / макрофагальних клітин та 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21479168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jablonska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26607630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ideguchi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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лімфоцитів, а кількість нейронів та астроцитів в алографті була вища, ніж у мишей без 

імуносупресії. Такий ефект, можливо, пояснюється тим, що циклоспорин А є 

блокатором мітохондріальних пор перехідної проникності, відкривання яких передує 

апоптичній та некротичній загибелі клітин, зокрема, нейронів [412]. Таким чином, 

застосування циклоспорину А дозволяє частково запобігти імунозалежній втраті 

пересаджених алогених фетальних НПК. 

 

Висновки до розділу 

1. Після внутрішньомозкового введення алогенних суспензій клітин 

спостерігається подібна динаміка реактивних змін тканини мозку навколо пункційного 

каналу: ознаки перицелюлярного набряку та лімфоцитарна інфільтрація, які 

виявляються у прилеглих ділянках мозку на 12-18-у добу, зменшуючись до 37-ї доби. 

2. При внутрішньомозковому введенні суспензії алогенних фетальних НПК 

останні зберігаються до 18-ї доби спостереження та виявляють ознаки початкового 

нейронального диференціювання. За умов імуносупресії циклоспорином А виявлено 

ознаки фенотипового диференціювання НПК та ознаки їх інфільтрації у суміжні відділи 

мозку. На 37-у добу введені НПК не виявляються. Вогнищеві реакції гліального 

компоненту мозку зменшуються швидше після введення сингенних НПК (до 18-ї доби), 

ніж при введенні алогенних НПК (до 37-ї доби). 

3. Встановлено імуноморфологічні кореляції при внутрішньомозковому 

введенні фетальних НПК: інтенсивність прояву алоспецифічних імунних реакцій 

корелює з інтенсивністю і тривалістю морфологічних змін. Встановлено статистично 

значущі прямі і обернені кореляційні зв’язки між показниками алоцитотоксичних (ЦІ 

імуноцитів, ЦІ алоантитіл) і нейроспецифічних реакцій (рівнем аутоантитіл до S-100, 

NSE) та морфометричними показниками клітин неокортексу тварин-реципієнтів (ЧЩГ, 

ГІ, ЧЩ незмінених і дистрофічних нейронів, площею перерізу ядра нейронів, ФФ 

гліоцитів). 

Результати досліджень, представлені у даному розділі, опубліковано у власних 

наукових працях [413-416]. 
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РОЗДІЛ 7 

ІМУНОМОДУЛЮВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КОНДИЦІЙОВАНОГО 

СЕРЕДОВИЩА НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ 

 

Оскільки одним із механізмів дії трансплантованих НСК/НПК вважають їх 

модулювальний вплив через взаємообмін молекулярними сигналами з різними 

типами клітин мікрооточення за рахунок вивільнення клітинних регуляторів 

(морфогенів, нейротрофінів, цитокінів, хемокінів – т.зв. «bystander» ефект) [4,13,31-

38,41-43] одним із завдань було вивчення імуномодулювальних властивостей 

кондиційованого середовища нейрогенних клітин (КСНК) фетального мозку (розчину 

біологічно активних продуктів цих клітин) in vitro та in vivo. Для досліджень 

використовували КСНК щура (Е12-16), яке отримували за стандартизованим 

протоколом (п.2.2 розділу 2). 

При дослідженнях in vitro до короткострокових культур МНПК осіб групи 

контролю (особи без грубої соматичної патології, n = 38) додавали КСНК щура (Е12-

16) у кількості 0,02 та 0,10 мг/мл та інкубували протягом 24 год. До та після інкубації 

з КСНК у суспензії визначали кількість життєздатних клітин, цитотоксичний індекс 

(ЦІ), рівень апоптозу, експресію антигенів CD-25,-95,-54,-56, HLA-А,В,С, HLA-DR, 

експресію та продукцію цитокінів. 

Також проведено дослідження впливу КСНК щура in vivo після 

внутрішньоочеревинного введення на цитотоксичну активність (ЦА) імуноцитів 

інтактних тварин стосовно пухлинних клітин в алогенній і ксеногенній системах. 

В результаті імуноферментного аналізу виявлено, що КСНК щура (Е12-16) у 

перерахунку на 1 мг білка містить 1150 пг/мл BDNF, 120 пг/мл TGF-1, 74,0 пг/мл 

IFN-, а також низькі кількості IL-1 та IL-4 (табл.7.1), що відповідає даним 

[38,43,45-47]. В результаті електрофорезу у 10 % ПААГ виявлено, що КСНК містить 

кілька фракцій білків: 67 кДа, 46 кДа, 37 кДа, 38 кДа, 30 кДа, 25 кДа та 12 кДа 

(рис.7.1). 
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Таблиця 7.1. 

Вміст цитокінів у КСНК (Е12-16) щура 

Цитокіни TNF-a IL-1 IL-4 IL-10 IFN- TGF-1 BDNF 

вміст, пг/мг 

білка 

0,00 9,0 16,3 0,00 74,0 120,0 1150,0 

 

 

  

М              КСНК 

Рис.7.1. Електрофореграма КСНК мозку щура 12-16 доби гестації у 10 % ПААГ 

(стрілочками показані складові фракції). М - маркери молекулярної маси (Thermo 

Scientific Prestrained Protein Ladder, США). 

 

7.1. Вплив КСНК щура на мононуклеари периферичної крові людини в 

короткострокових культурах in vitro 

 
Встановлено, що КСНК практично не впливало на життєздатність МНПК осіб 

групи контролю (табл.7.2). ЦІ в середньому становив (17,37 ± 1,28) % при дії 0,02 

мг/мл КСНК і (14,85 ± 2,15) % при дії 0,10 мг/мл КСНК. КСНК у концентрації 0,02 

мг/мл не впливало (ЦІ = 0 %) на 34,2 % зразків МНПК та виявляло незначну 

цитотоксичну дію (ЦІ < 25 %) на 34,2 % зразків; КСНК у концентрації 0,10 мг/мл не 

67 кДа  

46 кДа 

38 кДа 

37 кДа 

 

 

70 кДа  

40 кДа 

 

35 кДа  

25 кДа  

15 кДа  

25 кДа  

30 кДа 

12 кДа  
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впливало на 23,7 % зразків МНПК та виявляло незначну цитотоксичну дію на 26,3 % 

зразків. 

Таблиця 7.2. 

Вплив КСНК щура на МНПК осіб групи контролю in vitro 
 

№ Клітини Кон-

центра-

ція 

КСНК,

мг/мл 

 життє-

здатності, 

% 

ЦІ, % 

 

M ± m % зразків 

з ЦІ25 з ЦІ50 з ЦІ0 

1 МНПК  

групи 

контролю 

(n = 38) 

0,02 

 

1,22  ± 0,11 

 

17,37 ± 1,28 

* 

21,1 

 

10,5 

 

34,2 

2 

0,10  

 

1,19  ± 0,12 

 

14,85 ± 2,15 

 

34,2 

 

15,8 

 

 

23,7 

 

Примітка: - різниця показника до впливу і через 24 год після впливуКСНК; 

ЦІ0 – відсутність цитотоксичного ефекту; * - відмінності статистично значущі 

відносно відповідного показника контрольної групи (p = 0,04; U-критерій 

Манна-Уїтні). 
 

Встановлено, що КСНК щура суттєво не впливало на експресію антигенів 

гістосумісності І (HLA-А,В,С) та ІІ класу (HLA-DR) на протеїновому рівні МНПК 

осіб групи контролю (табл.7.3). При дослідженні експресії генів HLA за допомогою 

напівкількісної RT-PCR спостерігалась тенденція до появи експресії мРНК генів 

HLA-A1a та HLA-DRa1 (відповідно р = 0,02 – 0,003, критерій χ2), впливу на HLA-

DQb1та ген клітинного трансактиватора ІІ типу CIITA не виявлено (табл.7.4). 

Після 24-год впливу КСНК щура виявлялась тенденція до збільшення у 

короткостроковій культурі відносної кількості МНПК, що експресують антиген CD25 

 рецептор -ланцюга IL-2, тобто активованих лімфоцитів, здатних проліферувати у 

відповідь на стимул від IL-2 (відповідно р = 0,63, р = 0,74, за впливу 0,02 та 0,10 мг/мл 

КСНК; U-критерій Манна-Уїтні, табл.7.5). КСНК не впливало на експресію антигену 

CD54  – молекули міжклітинної адгезії ІСАМ.  За  впливу  КСНК  у  концентрації  

0,02 мг/мл виявлялась тенденція до підвищення відносної кількості МНПК, що 

експресують CD56 – молекулу нейрональної адгезії NCAM (р = 0,53, U-критерій 

Манна-Уїтні), яка є характерною для популяції ПК. 
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Таблиця 7.3. 

Вплив КСНК щура на експресію антигенів HLA МНПК осіб групи контролю in 

vitro 

№ 

Клітини 

 

 

Концен-

трація 

КСНК, 

мг/мл 

HLA-A,B,C+, % HLA-DR+, % 

початковий 

показник 

+ КСНК 

 

початковий 

показник 

+ КСНК 

 

1 МНПК 

групи 

контролю 

(n = 16) 

0,02 

 10,12 ± 1,79 

 

 

 

 

9,41 ± 1,14 

 10,01 ± 1,24 

 

 

 

 

10,32 ± 1,92  

2 

0,10 

 

 

10,52 ± 1,72 

 

9,46 ± 2,27 

 

 

Таблиця 7.4. 

Експресія мРНК антигенів HLA (HLA-A1а, HLA-DRa1, HLA-DQb1, CIITA) 

мононуклеарами периферичної крові осіб групи контролю in vitro 

№ Клітини 

  

Умови 

досліду 

 

 

Експресія мРНК HLA 

(абсолютна частота, рівень (ум.од.)) 

HLA-A1а 

 

HLA-DRa1 

 

HLA-DQb1 

 

CIITA 

 

1 

МНПК 

групи 

контролю 

(n = 16) 

 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

 

3/16 

*1 

(0,95 ± 0,05) 

ум.од. 

 

5/16 

*2 *3 

(1,59 ± 0,15) 

ум.од. 

 

3/16 

(0,40 ±0,02) 

ум.од  

 

 

2/16 

(0,19 ± 0,02) 

ум.од  

 

 

2 + КСНК 

0,02 мг/мл  

 

 

3/16 

(0,95 ± 0,05) 

ум.од. 

 

5/16 

*2 

(1,47 ± 0,19) 

ум.од. 

3/16 

(0,40 ±0,02) 

ум.од. 

  

2/16 

(0,19 ± 0,02) 

ум.од. 

 

3 + КСНК 

0,10 мг/мл 

 

 

4/16 

*1 

(0,91 ± 0,08) 

ум.од. 

6/16 

*2 *3 

(1,38 ± 0,18) 

ум.од. 

3/16 

(0,40 ±0,02) 

ум.од  

 

2/16 

(0,19 ± 0,02) 

ум.од.  

 

Примітка - *- відмінності статистично значущі у порівнянні з початковим 

показником, критерій χ2 (*1 – р = 0,003, *2 – р = 0,01, *3 – р = 0,02). 
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За впливу КСНК в обох досліджених концентраціях відносна кількість МНПК, 

що експресують антиген CD95 (Fas-рецептор апоптозу), мала тенденцію до 

збільшення (відповідно р = 0,76, р = 0,53 за умов впливу 0,02 та 0,10 мг/мл КСНК, U-

критерій Манна-Уїтні; табл.7.6). 

 

Таблиця 7.5. 

Вплив КСНК щура на експресію активаційних антигенів МНПК людини in vitro 

 

№ 

Клітини 

 

Умови 

досліду 

 

CD25+, % 

 

 

CD54+, % 

 

 

CD56+, % 

 

1 

МНПК 

групи контролю 

(n = 38) 

 

 

початковий 

показник 

19,93 ± 6,20 

 

12,18 ± 3,26 

 

10,55 ± 3,32 

 

2 + КСНК 

0,02 мг/мл 

22,68 ± 4,92 

 

12,64 ± 4,10 

 

14,37 ± 4,05 

 

3 + КСНК 

0,10 мг/мл 

22,00 ± 5,16 

 

12,43 ± 4,07 

 

10,95 ± 3,35 

 

Таблиця 7.6. 

Вплив КСНК на апоптотичну готовність в МНПК людини in vitro 

№ 

Клітини 

 

 

Кон-

цент-

рація 

КСНК, 

мг/мл 

CD95+, % PI+, % 

початковий 

показник 

 

+ КСНК 

 

початковий 

показник 

 

+КСНК 

 

1 МНПК 

групи 

контролю 

(n = 38) 

0,02 

 9,42 ± 3,13 

 

 

11,67 ± 3,32 

 27,25 ± 9,07 

 

 

19,91 ± 6,28 

 

2 0,10 

 

11,65 ± 3,45 

 

26,59 ± 8,18 

 

 

Кількість апоптичних РІ+ клітин також в середньому змінювалась незначно, 

демонструючи тенденцію до зменшення відносної кількості РІ+ клітин після впливу 

КСНК, однак ці зміни не набули статистичної значущості через великий розмах 

коливань індивідуальних показників (7,30 – 53,45) % та не залежали від концентрації 

КСНК (відповідно р = 0,21, р = 0,39 за умов впливу 0,02 та 0,10 мг/мл КСНК, U-

критерій Манна-Уїтні; табл.7.6). Як відомо, експресія CD95+ свідчить лише про 
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готовність до апоптозу, а барвник РІ виявляє гіподиплоїдні клітини на термінальних 

стадіях апоптозу та некрозу, коли вони вже втратили частину ДНК [271]. Суттєвого 

впливу на експресію мРНК FasR та FasL МНПК осіб групи контролю не виявлено: за 

впливу 0,02 мг/мл КСНК в 1 зразку його експресія зникала, проте відновлювалась при 

інкубації МНПК з 0,10 мг/мл КСНК; за впливу 0,10 мг/мл КСНК зафіксовано 

індукцію експресії мРНК FasL в 1 зразку. 

Слід зазначити, що апоптоз відіграє важливу роль у тканинному гомеостазі, є 

ключовим компонентом процесів утворення, підтримки постійності чисельності 

клітин в органах і цілому організмі, регуляції складу клітинних популяцій, видалення 

старих клітин [417]. За допомогою механізму апоптозу вибраковуються лімфоцити з 

невдало сформованими антигенрозпізнавальними рецепторами, відбувається селекція 

клонів лімфоцитів (видаляються аутоспецифічні клони і клітини, що не здатні 

розпізнавати антигени у складі молекул МНС), реалізується клітинно-

опосередкований цитоліз, видаляються лімфоцити, що реалізували свої імунні 

функції. Тобто апоптоз є складовою нормальних фізіологічних процесів у організмі. 

За нашими даними, свіжовиділені МНПК осіб групи контролю містили в 

середньому 9 % клітин, що експресували Fas-R (CD95+) та 27 % РІ+ клітин. Отримані 

результати відповідають даним Мамонтової Т.В., Кайдашева І.П. (2005) [418], згідно з 

якими відразу після виділення кількість апоптичних МНПК у здорових людей 

складала в середньому 22 %, знижуючись при культивуванні у повному поживному 

середовищі через 24 год в середньому до 18 %. За іншими даними, для групи 

здорових донорів кількість гіподиплоїдних клітин (РІ+), тобто клітин з частково 

втраченою ДНК, складала (7,62 ± 1,06) % [271]. Нами отримані дещо вищі значення; 

не виключено, що у осіб контрольної групи на час дослідження були наявні 

безсимптомні приховані запальні або інфекційні процеси. 

Аналіз активаційних індексів показав, що індекс CD25+ /CD95+, який відображає 

параметр «утворення/елімінація» та свідчить про переважання одного із шляхів 

розвитку  готовності до FAS-опосередкованого апоптозу чи готовності лімфоцитів 

до проліферації і диференціювання, у МНПК осіб групи контролю після впливу 

КСНК щура суттєво не змінювався (табл.7.7). Значущих змін індексу HLADR+ 
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/CD95+, що відображає параметр «дозрівання/елімінація» та свідчить про 

переважання готовності до FAS-опосередкованого апоптозу чи готовності лімфоцитів 

до набуття пізнього диференціювального антигену, також не виявлено, хоча за умов 

впливу 0,10 мг/мл КСНК цей показник мав тенденцію до зменшення (р = 0,28, U-

критерій Манна-Уїтні; табл.7.7). 

Таким чином, КСНК нейрогенних клітин фетального мозку щура суттєво не 

впливало на кількісні показники (співвідношення диференційних та активаційних 

антигенів) МНПК осіб групи контролю у короткострокових культурах, але 

спостерігалась тенденція до їх модулювання після інкубації з КСНК. 

 
Таблиця 7.7. 

Вплив КСНК щура на активаційні індекси МНПК людини in vitro 

№ 

Клітини 

 

 

Кон-

цент-

рація 

КСНК, 

мг/мл 

Індекс CD25+ /CD95+ 

(%) 

Індекс HLADR+ 

/CD95+ (%) 

початковий 

показник 

 

+ КСНК 

 

початковий 

показник 

 

+КСНК 

 

1 МНПК 

групи 

контролю 

(n = 38) 

0,02 

 
 

2,69 ± 0,76 

 

 

2,57 ± 0,69 

 
 

1,01 ± 0,29 

 

 

1,01 ± 0,31 

 

2 0,10 

 

2,47 ± 0,54 

 

0,79 ± 0,17 

 

 

7.2. Вплив КСНК на продукцію та експресію цитокінів МНПК людини 

 
Супернатанти МНПК осіб групи контролю містили досліджувані цитокіни у 

кількостях, що не перевищували фізіологічну норму, за виключенням TNF-, 

середній вміст якого перевищував референтні значення (0 - 2,5 пг/мл), вказуючи, 

очевидно, на наявність запального процесу, ймовірно вірусної етіології, у осіб цієї 

групи (рис.7.2). 

КСНК щура (Е12-14) виявив модулюючий вплив на продукцію і експресію 

мРНК цитокінів МНПК осіб групи контролю (рис.7.2, табл.7.8, рис.7.3). За впливу 

КСНК щура вміст TNF- в супернатантах МНПК осіб групи контролю зменшувався 

(р = 0,05, U-критерій Манна-Уїтні; рис.7.2). 
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Рис.7.2. Вплив КСНК щура на синтез цитокінів МНПК осіб групи контролю in vitro, 

пг/мл (n = 16, * відмінності статистично значущі у порівнянні з початковим 

показником, р < 0,05). 

 

Таблиця 7.8. 

Експресія мРНК генів IFN-, TGF-, IL-10, IL-12 МНПК осіб групи 

контролю in vitro 

№ Клітини 

  Умови досліду 

 

 

Експресія мРНК цитокінів 

(абсолютна частота, рівень (ум.од.)) 

IFN- 

 

TGF-

 

IL-10 

 

IL-12 

 

1 

МНПК 

групи 

контролю 

(n = 16) 

 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

 

0/16 

 

 

 

2/16 

(1,05 ± 0,08) 

ум.од. 

 

2/16 

(1,43 ±0,11) 

ум.од  

 

0/16 

 

 

 

2 + КСНК 

0,02 мг/мл  

 

 

0/16 

 

4/16 

*1 

(0,70 ± 0,11) 

ум.од. 

2/16 

(1,21 ±0,16) 

ум.од. 

  

0/16 

 

 

 

3 + КСНК 

0,10 мг/мл 

 

 

0/16 

 

 

 

3/16 

*2 

(0,84 ± 0,08) 

ум.од. 

2/16 

(1,36 ±0,11) 

ум.од  

 

0/16 

 

 

 

Примітка - * відмінності статистично значуща у порівнянні з початковим 

показником, критерій χ2 (*1 – р = 0,007, *2 – р = 0,03). 
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аf 

 
 

-actin 

а                1         1’        1”      2         2’       2”        К--      М   

 

 

TGF- 

б                1         1’        1”      2         2’       2”        К--      М  

  

 

в TGF-  

 

Рис.7.3. Напівкількісний RT-PCR аналіз експресії мРНК гену TGF- МНПК 

осіб групи контролю (n = 2; 1 – номер зразка МНПК, 1’- +КСНК (0,02 мг/мл), 

1’’- +КСНК (0,10 мг/мл), К--- негативний контроль, М – маркер молекулярних 

мас (DNA 50-1000, O’RangeRuler TM 50bp DNA Ladder (Fermentas, Литва);  

а – електрофограма ампліконів (220 п.н.) -actin,  

б – електрофореграма ампліконів (515 п.н.) TGF-, 

в – діаграма відносного рівня експресії гену TGF- 

 

Крім того, після впливу КСНК в супернатантах МНПК осіб групи контролю 

зростав вміст IL-1 (р = 0,0028) та IL-10 (р = 0,05, U-критерій Манна-Уїтні). 

Значущого впливу КСНК щура на продукцію IFN-, IFN- та IL-4 не виявлено 

(рис.7.2). 

У досліджених зразках МНПК осіб групи контролю нами не зафіксовано 

експресії мРНК IFN-та IL-12, а також змін їх експресії за умов впливу КСНК 

(табл.7.8). Експресію мРНК IL-10 виявлено в 2 із 16 досліджених зразків; впливу 

КСНК при 24-год інкубації в короткострокових культурах МНПК також не 

зареєстровано. Водночас експресію мРНК TGF-виявлено у 2 зразках МНПК; за 
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впливу 0,02 мг/мл КСНК експресія мРНК цього цитокіну з’являлась у 2 зразках, в 1 – 

зменшувалась, за умов впливу 0,10 мг/мл  з’являлась в 1 зразку (табл.7.8, рис.7.3). 

Отже, нами показана можливість модуляції експресії мРНК TGF- МНПК 

людини під впливом гуморальних факторів нейроклітин фетального мозку щура – 

переважала тенденція до появи експресії цього цитокіну (р = 0,007, р = 0,03, критерій 

χ2). 

Таким чином, можна припустити, що КСНК щура запускає сигнальні каскади у 

МНПК, спрямовані на обмеження ймовірного запального процесу, зменшуючи 

продукцію TNF-, збільшуючи синтез IL-1 та активізуючи імуносупресивну 

функцію (через збільшення продукції імуносупресивного цитокіна IL-10 та індукції 

експресії мРНК іншого імуносупресивного цитокіна  TGF-). 

 

7.5. Імуномодулювальний вплив КСНК при введенні інтактним тваринам 

 

Завданням даного фрагменту було дослідити вплив КСНК щура на 

функціональні показники клітин імунної системи імунонескомпроментованого 

організму (фізіологічна норма). Для цього ми визначали ЦА імуноцитів інтактних 

тварин до та після внутрішньоочеревинного введення КСНК у модельних системах 

стосовно пухлинних клітин (алогенній і ксеногенній). 

Дію КСНК у ксеногенній системі вивчали при внутрішньоочеревинному 

введенні інтактним мишам СВА у наступних групах: 1) 1-кратне введення КСНК 

щура (0,88 мг/кг, n = 15); 2) 5-кратне введення КСНК щура (щоденно протягом 5 днів, 

сумарно 4,4 мг/кг, n = 15); 3) інтактні тварини з введенням фізіологічного розчину 

(контроль, n = 5). Тварин досліджували через 24 год, 5 та 10 діб після введення КСНК 

(1-а група) та через 24 год, 5 та 10 діб після першого введення введення КСНК (2-а 

група тварин). 

Внутрішньоочеревинне введення КСНК мишам модулювало ЦА лімфоцитів, 

визначену у МТТ-тесті з ксеногенними клітинами гліоми 101.8 щура (табл.7.9). 

Виявлено тенденцію до підвищення ЦА імуноцитів мишей 1-ї групи через 5 і 10 діб 
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після 1-кратного введення КСНК (р = 0,15 у порівнянні з показниками попереднього 

терміну дослідження, U-критерій Манна-Уїтні). 

Після 5-кратного введення КСНК (2-а група) спостерігалось більш виразне 

зростання ЦА імуноцитів (р = 0,003, тест ANOVA Краскела-Уолліса; табл.7.9). ЦА 

імуноцитів мишей 2-ї групи через 24 год після першого введення КСНК не 

відрізнялась від відповідного показника мишей 1-ї та контрольної груп. На 5-у добу 

після першого введення КСНК, коли мишам 2-ї групи вже 4-кратно ввели препарат, 

ЦА імуноцитів значуще підвищувалась (р = 0,008 у порівнянні з контролем, р = 0,03 у 

порівнянні з показником 1-ї групи на 5-у добу, U-критерій Манна-Уїтні). На 10-у добу 

після першого введення КСНК мишам 2-ї групи (на 5-у добу після останнього 

введення КСНК), ЦА імуноцитів в ксеногенній системі посилювалась (р = 0,008 у 

порівнянні з контролем, р = 0,02 у порівнянні з показником на 1-у добу, U-критерій 

Манна-Уїтні). 

Таблиця 7.9. 

Вплив внутрішньоочеревинного введення КСНК щура на цитотоксичну 

активність лімфоцитів мишей у МТТ-тесті з пухлинними клітинами гліоми 

101.8 щура (ксеногенна система) 

№ Група тварин ЦІ, % 

24 год 

 

5 діб 10 діб 

1 1 – кратне введення КСНК 

щура (n = 15) 

 

33,00 ± 5,04 45,24 ± 9,73 

#1 

55,70 ±10,24 

2 5 – кратне введення КСНК 

щура (n = 15) 

 

34,62 ± 8,66 

&1 

66,90 ± 12,00 

*2 #1 

76,66 ± 8,37 

*3 &1 

3 інтактні тварини  

(контроль, n = 5) 

30,96 ± 3,79 

Примітка: відмінності статистично значущі у порівнянні з  контролем  (*1 – р = 0,03;  

*2 – р = 0,008; *3 – p = 0,008); у порівнянні з показником попереднього строку 

дослідження (&1 – р = 0,02); у порівнянні з показником іншої групи (#1 – р = 0,03), U-

критерій Манна-Уїтні. 
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Отже, після введення КСНК щура (0,88 мг/кг) виявлено тенденцію до 

підвищення ЦА імуноцитів мишей СВА у ксеногенній системі на 5-10-у добу 

експерименту. Збільшення кількості КСНК (до 4,4 мг/кг) і кратності його введення 

призводило до значущого зростання ЦА імуноцитів мишей у цитотоксичному тесті з 

ксеногенними пухлинними клітинами гліоми 101.8 щура. 

Дію КСНК у алогенній системі вивчали при внутрішньоочеревинному введенні 

інтактним білим щурам після 3-кратного введення КСНК щура (через день,  сумарно 

1 мг/кг, n = 12); контролем слугували інтактні щури з введенням фізіологічного 

розчину (n = 12). Тварин досліджували через тиждень після останнього введення 

КСНК. 

Встановлено, що 3-кратне внутрішньоочеревинне введення КСНК здоровим 

тваринам підвищувало ЦА імуноцитів стосовно алогенних пухлинних клітин гліоми 

до статистично значущого рівня (U-критерій, р = 0,016; табл.7.10); в середньому ЦА 

лімфоцитів збільшувалася на 37  38 %. 

Таблиця 7.10. 

Вплив внутрішньоочеревинного введення КСНК щура на цитотоксичну 

активність імуноцитів щурів у МТТ-тесті з пухлинними клітинами гліоми 101.8 щура 

(алогенна система) 

№ Група тварин ЦІ, % р 

(U-критерій Манна-

Уїтні) 

1 3 – кратне введення КСНК щура 

 (n = 12) 

70,92 ± 4,39 

* 

 

 

р 1,2 = 0,016 2 ітактні тварини 

(контроль, n = 12) 

33,23 ± 1,13 

 

Таким чином, нами показано стимулюючий вплив КСНК на функціональний 

показник імуноцитів інтактних тварин – цитотоксичну активність стосовно алогенних 

і ксеногенних пухлинних клітин. Застосована нами модифікація цитотоксичного 

МТТ-тесту надає можливість визначити сумарну ЦА ефекторних клітин імунної 

системи – як ЦТЛ, так і ПК. Імовірно, за умов впливу КСНК у ефекторних клітинах 



 233 

імунної системи запускаються сигнальні каскади, які призводять до підвищення 

експресії антигенів МНС І класу та компонентів механізму їх процесингу, що сприяє 

кращому розпізнаванню алогенних чи ксеногенних пухлинних клітин і, відповідно, 

призводить до підвищення ЦА імуноцитів. 

У попередньому підрозділі нами показано принципову можливість до 

позитивної модуляції (підвищення) експресії мРНК генів HLA-A1a та HLA-DRa1 

МНПК осіб групи контролю після впливу КСНК. Крім того, ми виявили, що після 

впливу КСНК в супернатантах МНПК осіб групи контролю зростав вміст IL-1Не 

виключено, що у мишей після введення КСНК підвищувалась продукція цього 

цитокіну імуноцитами, що, у свою чергу, ймовірно, запускало множинні ефекти, у 

тому числі проліферацію і диференціацію лімфоцитів, підвищену ЦА яких ми 

реєстрували на 5–7–10-у добу після введення КСНК. Оскільки зазначені клітини 

імунної системи (ЦТЛ та ПК) відіграють провідну роль у забезпеченні 

протипухлинного імунітету, можна припустити, що внутрішньоочеревинне введення 

КСНК щура призводить до індукції більш ефективної імунної відповіді проти клітин 

новоутворень, забезпечуючи реалізацію протипухлинних властивостей НПК. 

Висновки до розділу: 

1. КСНК фетального мозку щура (Е14) у своєму складі містить фракції з 

наявністю BDNF, TGF-1, IFN-, IL-1та IL-4. 

2. КСНК щура не впливає на життєздатність і має незначний 

цитотоксичний вплив на МНПК осіб групи контролю (ЦІ становить 15 – 17 %). 

3. КСНК щура суттєво не впливає на експресію антигенів гістосумісності І 

(HLA-А,В,С) та ІІ класу (HLA-DR) на протеїновому рівні і виявляє тенденцію до 

підвищення експресії мРНК генів HLA-A1a та HLA-DRa1 МНПК осіб групи 

контролю (р = 0,02 – 0,003, критерій χ2). 

4. КСНК щура суттєво не впливає на співвідношення диференційних та 

активаційних антигенів МНПК осіб групи контролю у короткострокових культурах 

(спостерігається тенденція до підвищення експресії CD-25, CD-56, CD-95 після 

інкубації з КСНК). 
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5. За умов впливу КСНК щура вміст TNF- в супернатантах МНПК осіб 

групи  контролю зменшується (р = 0,05), а  вміст  IL-1  та  IL-10  зростає  (р = 0,003,  

р = 0,05, U-критерій Манна-Уїтні). КСНК виявляє властивість до позитивної 

модуляції експресії мРНК TGF- МНПК людини (р = 0,007, р = 0,03, критерій χ2). 

6. П’ятикратне  внутрішньоочеревинне  введення  КСНК  щура (сумарно 

4,4 мг/кг) підвищує ЦА імуноцитів мишей СВА у цитотоксичному тесті з 

ксеногенними пухлинними клітинами гліоми 101.8 щура (р = 0,003, тест ANOVA 

Краскела-Уолліса). Трикратне внутрішньоочеревинне введення КСНК щура (сумарно 

1 мг/кг) підвищує ЦА імуноцитів щурів стосовно алогенних пухлинних клітин гліоми 

101.8 (р = 0,016, U-критерій Манна-Уїтні). 

Результати досліджень, представлені у даному розділі, опубліковано у власних 

наукових працях [419-423]. 
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РОЗДІЛ 8 

ВПЛИВ КОНДИЦІЙОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НЕЙРОГЕННИХ 

КЛІТИН ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ НА ПУХЛИННІ КЛІТИНИ ТА 

МОНОНУКЛЕАРИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ З ПУХЛИНАМИ 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ in vitro 

 

Актуальним напрямом сучасної онкоімунології є подолання механізмів 

уникнення пухлинами контролю з боку імунної системи та їх супресивного впливу на 

імуноцити. Відомо, що при гліомах головного мозку, які характеризуються 

інфільтративним ростом та резистентністю до лікування і мають несприятливий 

прогноз для життя пацієнтів, виявляються зміни у всіх ланках імунітету [424,425]: 

відносна та абсолютна лімфопенія, зменшений вміст CD4+, CD8+, CD16+ лімфоцитів, 

HLA-DR-клітин, гальмування проліферативної здатності лімфоцитів, зниження 

секреції ефекторних цитокінів. Поряд із зниженням кількості та функції CD4+, CD8+-

клітин, підвищується кількість Т-регуляторних CD4+CD25+FoxP3+-клітин, що 

продукують імуноінгібівні медіатори [426]. 

Одним із сучасних підходів до терапії гліом головного мозку є використання 

НСК/НПК та їх продуктів, що можуть виявляти протипухлинні властивості 

[1,9,52,212-214,223,224,265,427,428]. Можливим механізмом реалізації 

протипухлинних властивостей НСК, поряд з іншими, є індукція ефективної імунної 

відповіді проти внутрішньомозкових пухлин. Завданням даного розділу було 

дослідити вплив кондиційованого середовища фетальних нейрогенних клітин, 

отриманого при їх культивуванні, на МНПК хворих з пухлинами головного мозку та 

безпосередньо на пухлинні клітини. 

Матеріалом для дослідження слугували: МНПК хворих з гліомами головного 

мозку (n = 27);  МНПК осіб групи контролю  (особи без грубої соматичної патології,  

n = 16); фрагменти пухлин головного мозку, видалених у хворих під час оперативного 

втручання (n = 38); зразки білої речовини (n = 7) та кори (n = 3) головного мозку. При 

гістологічній верифікації пухлин у хворих діагностовано 9 гліом ІІ ступеня 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Achanta%20P%22%5BAuthor%5D
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злоякісності, 16 гліом ІІІ ступеня злоякісності, 13 гліобластом (IV ступінь 

злоякісності). 

КСНК щура (Е12-16) у кількості 0,02 та 0,10 мг/мл додавали до суспензій 

виділених МНПК і клітин пухлини та інкубували протягом 24 год. До та після 

інкубації з КСНК у суспензії визначали кількість життєздатних клітин, 

цитотоксичний індекс (ЦІ), кількість апоптичних клітин, експресію клітинами 

антигенів CD-25,-95,-54,-56, HLA-А,В,С, HLA-DR, експресію та продукцію цитокінів. 

У первинних культурах гліом головного мозку людини проведено дослідження 

цитотоксичного і антимітотичного впливу КСНК. 

 

8.1. Вплив КСНК на МНПК хворих з гліомами головного мозку в 

короткострокових культурах in vitro 

 

Інкубація з КСНК в обох досліджених концентраціях не впливала на кількість 

життєздатних МНПК хворих з гліомами (табл.8.1). Значущого цитотоксичного 

впливу КСНК на МНПК хворих не виявлено, середнє значення ЦІ при дії 0,02 мг/мл 

КСНК було нижчим за відповідний показник ЦІ при дії КСНК на МНПК контрольної 

групи (p = 0,037, U-критерій Манна-Уїтні). КСНК у концентрації 0,02 мг/мл не 

впливало на 55,6 % зразків МНПК хворих з гліомами, виявляло незначну 

цитотоксичну дію на 29,6 % зразків, стосовно 11,1 % чинило дію з ЦІ25, і лише 

стосовно 3,7 %  з ЦІ50. КСНК у концентрації 0,10 мг/мл не впливало на 48,1 % 

зразків МНПК,  виявляло  незначну цитотоксичну дію на 33,4 % зразків, стосовно 

11,1 % чинило дію з ЦІ25, а стосовно 7,4 % з ЦІ50. 

Аналіз залежно від ступеня злоякісності пухлини (табл.8.2) показав, що найбільш 

значущий позитивний вплив КСНК чинило на МНПК хворих з гліобластомами, 

збільшуючи життєздатність (p = 0,02 порівняно з показником контрольної групи, U-

критерій Манна-Уїтні) та кількість клітин у короткотерміновій культурі, дещо 

менший і різноспрямований вплив залежно від концентрації КСНК – на МНПК 

хворих з гліомами ІІ і ІІІ ступеня злоякісності. 
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Таблиця 8.1. 

Вплив КСНК щура на МНПК хворих з гліомами мозку in vitro 

 

№ Клітини Концен

-трація 

КСНК, 

мг/мл 

 життє-

здатності, 

% 

ЦІ, % 

 

M ± m % зразків 

з ЦІ25 з ЦІ50 з ЦІ0 

1 МНПК  

групи 

контролю 

(n = 38) 

0,02   

 

1,22  ± 0,31 

 

17,37 ± 1,28 

* 

21,1 

 

10,5 

 

34,2 

0,10  

 

0,19  ± 0,02 

 

14,85 ± 2,15 

 

34,2 

 

15,8 

 

 

23,7 

 

2 МНПК 

хворих з 

пухлинами 

головного 

мозку  

(n = 27) 

 

0,02  

 

2,36  ± 0,77 

 

1,30 ± 0,33 

* 

11,1 

 

3,7 

 

 

55,6 

0,10  

 

 

2,41 ± 0,54 

 

 

0,48 ± 0,14 

 

 

11,1 

 

 

7,4 

 

 

48,1 

Примітка:  різниця показника до впливу і через 24 год після впливу КСНК; 

ЦІ0 – відсутність цитотоксичного ефекту; *  відмінності статистично значущі 

відносно показника контрольної групи (p = 0,037; U-критерій Манна-Уїтні). 

 

В культурах МНПК хворих з гліомами ІІ ступеня злоякісності ЦІ в середньому 

становив 1516 % за впливу обох досліджених концентрацій КСНК (табл.8.2). В 

культурах МНПК хворих з гліомами ІІІ ступеня злоякісності цитотоксичний вплив 

КСНК залежав від концентрації: на більшість зразків впливу 0,02 мг/мл КСНК не 

виявлено; за впливу 0,10 мг/мл КСНК ЦІ в середньому становив 22 %, при цьому не 

виявлено впливу на 5 з 9 зразків МНПК. 

В культурах МНПК хворих з гліобластомами цитотоксичний вплив КСНК в 

середньому був незначним: КСНК не впливало на 7 з 13 досліджених зразків МНПК, 

виявляло незначну цитотоксичну дію на 5 зразків.  Середнє значення ЦІ за впливу 

0,02 мг/мл КСНК було статистично значуще нижчим за відповідні показники ЦІ при 

дії КСНК на МНПК контрольної групи (p = 0,05), а також на МНПК хворих з 

гліомами ІІ та ІІІ ступеня злоякісності (p =0,02, p = 0,05 відповідно, U-критерій 

Манна-Уїтні). 
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Таблиця 8.2. 

Вплив КСНК щура на МНПК хворих з пухлинами головного мозку людини 

залежно від ступеня анаплазії in vitro 

 

№ 

Клітини 

 

 

Концен

-трація 

КСНК, 

мг/мл 

 життє-

здатності, 

% 

 

ЦІ, % 

M ± m 

 

% зразків 

з ЦІ25 з ЦІ25 з ЦІ25 

1 МНПК 

хворих з 

гліомами 

ІІ ст.зл. 

(n = 5) 

0,02 

 

2,07 ± 0,67 

 

16,23 ± 5,23 

^1 

1/5 

 

0 1/5 

 

0,10 

 

5,03 ± 0,77 

 

15,10 ± 5,03 

 

1/5 

 

 

0 1/5 

 

2 МНПК 

хворих з 

гліомами 

ІІІ ст.зл. 

(n = 9) 

0,02 

 

3,80 ± 0,83 

 

1,92 ± 0,44 

^2 

1/9 

 

1/9 

 

7/9 

 

0,10 

 

1,00 ± 0,30 

 

22,15 ± 2,85 

 

1/9 

 

 

2/9 5/9 

 

3 МНПК 

хворих з 

гліомами 

ІV ст.зл. 

(n = 13) 

0,02 

 

0,47 ± 0,15 

 

5,09 ± 1,55 

*2 ^1 ^2 

1/13 

 

0 7/13 

 

0,10 

 

3,29 ± 0,95 

*1 

2,94 ± 0,76 

 

1/13 

 

 

0 

 

7/13 

 

4 МНПК  

групи 

контролю 

(n = 38) 

0,02 

 

1,22 ± 0,11 

 

17,37 ± 1,28 

*2 

8/38 

 

4/38 

 

 

13/38 

 

0,10 

 

0,19 ± 0,06 

*1 

14,85 ± 2,15 

 

8/38 

 

4/38 

 

9/38  

Примітка: - різниця показника до впливу і через 24 год після впливу КСНК; 

ЦІ0 – відсутність цитотоксичного ефекту; *  відмінності статистично значущі 

відносно відповідного показника контрольної групи (*1  p = 0,02; *2 – р = 0,05); 

^   відмінності  статистично  значущі  між  відповідними  показниками  груп 

(^1  p = 0,02; ^2 – p = 0,05; U-критерій Манна-Уїтні). 

 

Отже, на більшість зразків МНПК хворих з гліомами КСНК не виявило 

цитотоксичної дії або впливало несуттєво, демонструючи тенденцію у частині 

випадків до позитивного впливу (збільшуючи життєздатність та кількість клітин у 

короткотерміновій культурі). 

Суспензії досліджених МНПК хворих з гліомами містили в середньому вдвічі 

меншу кількість клітин, що експресують антигени гістосумісності, ніж суспензії 
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МНПК осіб групи контролю (табл.8.3). Кількість HLA-DR-імунопозитивних клітин у 

суспензіях МНПК хворих з гліомами була статистично значуще меншою, ніж у 

суспензіях МНПК групи контролю (p = 0,042, U-критерій Манна-Уїтні). 

Серед МНПК хворих з гліомами найменший відсоток HLA-А,В,С-

імунопозитивних клітин містили суспензії МНПК хворих з гліобластомами (p = 0,042, 

у порівнянні з контролем); показники HLA-DR-імунопозитивних клітин у суспензіях 

МНПК хворих з гліомами ІІ ступеня злоякісності та гліобластомами також значуще 

відрізнялись від контролю (p = 0,039, U-критерій Манна-Уїтні; табл.8.3). 

В середньому КСНК щура несуттєво впливало на експресію антигенів HLA на 

протеїновому рівні МНПК хворих з гліомами: частка HLA-А,В,С- та HLA-DR-

імунопозитивних клітин у суспензійних культурах МНПК дещо зменшувалась, 

залишаючись значуще зниженою відносно показників МНПК осіб групи контролю  

(p = 0,004, p = 0,023 після впливу КСНК у концентраціях 0,02 мг/мл та 0,10 мг/мл, 

порівняно з показниками експресії HLA-А,В,С контрольної групи; p = 0,016 після 

впливу КСНК у концентрації 0,02 мг/мл, порівняно з показниками експресії HLA-DR 

контрольної групи, U-критерій Манна-Уїтні; табл.8.3). 

КСНК щура значуще не впливало на експресію антигенів HLA-А,В,С МНПК 

хворих з гліомами ІІ ступеня злоякісності: відсоток HLA-А,В,С-імунопозитивних 

клітин у суспензіях МНПК дещо зменшувався, залишаючись значуще зниженим 

відносно показників МНПК осіб групи контролю (p = 0,007 при дії 0,02 мг/мл КСНК), 

проте достовірно перевищуючи відсоток HLA-А,В,С-імунопозитивних клітин у 

суспензіях  МНПК  хворих  з  гліомами  ІІІ  ступеня  злоякісності та гліобластомами 

(p = 0,042, p = 0,004 відповідно при дії 0,10 мг/мл КСНК, U-критерій Манна-Уїтні; 

табл.8.3). 

Натомість, частка HLA-DR-імунопозитивних клітин у суспензіях МНПК хворих 

з гліомами ІІ ступеня злоякісності за впливу КСНК у концентрації 0,02 мг/мл 

зростала, перевищуючи показник МНПК хворих з гліомами ІІІ ступеня злоякісності 

та гліобластомами (p = 0,014, p = 0,011 відповідно, U-критерій Манна-Уїтні). 
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Таблиця 8.3. 

Вплив КСНК щура на експресію антигенів HLA МНПК хворих з гліомами 

головного мозку залежно від ступеня анаплазії in vitro 

 

№ 

Клітини 

 

 

Концен-

трація 

КСНК, 

мг/мл  

HLA-A,B,C+, % HLA-DR+, % 

початковий 

показник 

 

+ КСНК 

 

 

початко-

вий 

показник 

 

+ КСНК 

 

 

1 МНПК 

хворих з 

пухлинами 

головного 

мозку 

(n = 27) 

 

0,02 

 5,34 ± 1,61 

 

 

 

 

4,94 ± 1,63 

*2 

 

 

5,05 ± 1,65 

*8 

 

 

 

4,43 ± 1,20 

*11 

0,10 

 

 

4,65 ± 1,11 

*3 

4,97 ± 1,46 

 

2 

МНПК 

хворих з 

гліомами 

ІІ ст.зл. 

(n = 5) 

0,02  

 6,65 ± 2,03 

 

 

 

 

5,55 ± 0,17 

*4 4,70 ± 0,63 

*9 

 

 

 

6,68 ± 0,22 

^3,4 

0,10  

 

 

6,08 ± 0,28 

^1,2 

5,63 ± 0,08 

 

3 

МНПК 

хворих з 

гліомами 

ІІІ ст.зл. 

(n = 9) 

0,02 

 6,46 ± 2,09 

 

 

 

5,45 ± 1,58 

 5,29 ± 1,39 

 

 

 

 

4,67 ± 1,28 

*12 ^3 

0,10 

 

 

3,88 ± 0,60 

*6 ^1 

4,55 ± 1,51 

 

4 МНПК 

хворих з 

гліомами 

ІV ст.зл. 

(n = 13) 

 

 

0,02 

 3,89 ± 1,19 

*1 

 

 

4,21 ± 1,35 

*5 5,12 ± 1,69 

*10 

 

 

3,67 ± 1,06 

*13 ^4  #1 

0,10 

 

 

4,43 ± 0,92 

*7 ^2 

 

5,07 ± 1,47 

#1 

5 МНПК 

групи 

контролю 

(n = 16) 

0,02 

 
10,12 ± 

1,79 

*1 

 

 

 

9,41 ± 1,14 

*2,4,5 
10,01 ± 

1,24 

*8,9,10 

 

 

 

10,32 ± 1,92 

*11,12,13 

0,10 

 

 

10,52 ± 1,72 

*3,6,7 

9,46 ± 2,27 

 

 

Примітка: * - відмінності статистично значущі відносно показника контрольної 

групи (p < 0,045);   ^ - відмінності статистично значущі між показниками груп 

(p < 0,026); # - відмінності статистично значущі між показниками за впливу 

різних концентрацій КСНК в межах групи (p < 0,025); U-критерій Манна-Уїтні. 
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За умов дії КСНК на суспензії МНПК хворих з гліомами ІІІ ступеня злоякісності 

частка клітин, що експресують антигени гістосумісності, значуще зменшувалась 

(частка HLA-А,В,С-імунопозитивних клітин – за впливу 0,10 мг/мл КСНК; HLA-DR-

імунопозитивних  за впливу 0,02 мг/мл КСНК), порівняно з МНПК осіб групи 

контролю (p = 0,014, p = 0,02 відповідно, U-критерій Манна-Уїтні; табл.8.3). 

За умов дії КСНК на суспензії МНПК хворих з гліобластомами відсоток клітин, 

що експресують антигени гістосумісності І класу, дещо зростав, залишаючись проте 

меншим за контрольні показники (p = 0,004, p = 0,021 відповідно за умов дії 0,02 та 

0,10 мг/мл КСНК, U-критерій Манна-Уїтні; табл.8.3). Відсоток клітин, що 

експресують антигени гістосумісності ІІ класу, у суспензіях хворих з гліобластомами 

за впливу 0,02 мг/мл КСНК знижувався (p = 0,014 порівняно з контролем), тоді як за 

впливу 0,10 мг/мл КСНК – не змінювався і достовірно перевищував відповідний 

показник за впливу 0,02 мг/мл КСНК (p = 0,025, U-критерій Манна-Уїтні). 

При  дослідженні  експресії  генів  HLA  у  МНПК  хворих  з  гліобластомами  

(ІV ступеня злоякісності) за допомогою напівкількісної RT-PCR встановлено, що на 

рівні мРНК ген HLA-A1a експресувався в 3 зразках (із 13 проаналізованих), HLA-

Dra1 – у 4 зразках (4/13, табл.8.4), що не відрізняється від показників МНПК осіб 

групи контролю (р = 0,14 – 1,00, точний двосторонній критерій Фішера). За впливу 

0,02 та 0,10 мг/мл КСНК щура суттєвої зміни експресії мРНК вказаних генів МНПК 

хворих з гліобластомами не виявлено. 

Таким чином, в результаті наших досліджень встановлено, що МНПК хворих з 

гліомами містили вдвічі меншу кількість клітин, які експресують антигени 

гістосумісності, порівняно з МНПК осіб групи контролю. При цьому МНПК хворих з 

гліомами ІV ступеня злоякісності містили найменший відсоток HLA-А,В,С-

імунопозитивних клітин, а також статистично значуще менший відсоток HLA-DR-

імунопозитивних клітин. Це відповідає даним Ogden A.T. et al. (2006) [429], згідно з 

якими у моноцитах хворих з гліобластомами була значно знижена експресія HLA-

ABC, HLA-DR та здатність диференціюватись у зрілі ДК. Експресія генів HLA на 

рівні мРНК у нашому дослідженні не відрізнялась від показників осіб групи 

контролю. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ogden%20AT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ogden%20AT%22%5BAuthor%5D
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Таблиця 8.4. 

Експресія мРНК антигенів HLA (HLA-A1а, HLA-DRa1, HLA-DQb1, CIITA) 

МНПК хворих з гліомами in vitro 

 
№ Клітини  Умови досліду 

 

 

Експресія мРНК HLA 

(абсолютна частота, рівень (ум.од.)) 

HLA-A1а HLA-DRa1 

1 
МНПК 

хворих з 

гліомами 

ІV ст.зл. 

(n = 13) 

 

 

 

початковий 

показник 

 

3/13 

 (0,62 ± 0,11) ум.од. 

 

4/13 

(0,69 ± 0,17) ум.од. 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл 

 

3/13 

 (0,62 ± 0,19) ум.од. 

 

4/13 

(0,55 ± 0,10) ум.од. 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

 

3/13 

 (0,45 ± 0,07) ум.од. 

 

4/13 

(0,53 ± 0,07) ум.од. 

 

2 
МНПК 

групи контролю 

(n = 16) 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

3/16 

*1 

(0,95 ± 0,05) ум.од. 

5/16 

*2 *3 

(1,59 ± 0,15) ум.од. 

+ КСНК 

0,02 мг/мл 

 

3/16 

(0,95 ± 0,05) ум.од. 

5/16 

*2 

(1,47 ± 0,19) ум.од. 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

 

4/16 

*1 

(0,91 ± 0,08) ум.од. 

6/16 

*2 *3 

(1,38 ± 0,12) ум.од. 

Примітка: *  відмінності статистично значущі у порівнянні з початковим 

показником, критерій χ2 (*1 – р = 0,003, *2 – р = 0,01, *3 – р = 0,02). 

 

Отже, нами не виявлено суттєвого впливу КСНК на експресію досліджуваних 

генів HLA МНПК хворих з гліомами ні на протеїновому рівні, ні на рівні мРНК. Це 

може бути пов’язано з тим, що у лімфоцитах (CD4+ та CD8+ T-клітинах) хворих з 

гліомами, зокрема, гліобластомами, пригнічуються гени, залучені у зв’язування T-

клітинного рецептора, активацію та внутрішньоклітинну передачу сигналу [426]. 

Аналіз експресії антигену CD25 показав, що в МНПК хворих з гліомами 

головного мозку виявлялась тенденція до збільшення відносної кількості активованих 

лімфоцитів, що експресують -ланцюг рецептора IL-2, порівняно з МНПК осіб групи 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Learn%20CA%22%5BAuthor%5D
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контролю (р = 0,21, U-критерій Манна-Уїтні, табл.8.5). Впливу КСНК на цей 

показник у хворих з гліомами після 24 год інкубації не зафіксовано. 

Виявлено тенденцію до зменшення у хворих з гліомами відносної кількості 

МНПК, що експресують антиген CD54 – молекулу міжклітинної адгезії ІСАМ, 

порівняно з МНПК осіб групи контролю (р = 0,098, U-критерій Манна-Уїтні, 

табл.8.5). Додавання КСНК до короткострокової культури МНПК не впливало на цей 

показник:   відносна   кількість   CD54+ МНПК   залишалась  зниженою  (відповідно   

р = 0,015, р = 0,03, р = 0,02 за умов впливу 0,02 мг/мл КСНК на МНПК хворих з 

гліомами (в середньому); та МНПК хворих з гліомами ІІІ і ІV ступеня злоякісності, U-

критерій Манна-Уїтні). Також після впливу КСНК не виявлено значущих змін 

відносної кількості МНПК, що експресують на протеїновому рівні CD56 – молекулу 

нейрональної адгезії NCAM (р = 0,53, U-критерій Манна-Уїтні). 

За умов впливу КСНК зафіксовано тенденцію до дозозалежного зростання 

відносної кількості CD95+ клітин в суспензійних культурах МНПК хворих з гліомами 

(відповідно р = 0,29, р = 0,049 за умов впливу 0,02 та 0,10 мг/мл КСНК, U-критерій 

Манна-Уїтні; табл.8.6). Водночас отримано різноспрямовані дані щодо 

проапоптотичного впливу КСНК. Середній показник відносної кількості апоптичних 

РІ+ клітин серед МНПК хворих з гліомами був значуще меншим від умовного 

контролю (р = 0,032, U-критерій Манна-Уїтні) та мав тенденцію до зниження при дії 

0,02 мг/мл КСНК (р = 0,45), однак збільшувався при дії 0,10 мг/мл КСНК (p = 0,17 у 

порівнянні з початковим показником, р = 0,0038 у порівнянні з відповідним 

показником за умов впливу 0,02 мг/мл КСНК, U-критерій Манна-Уїтні). 

Аналіз показників залежно від гістологічного типу гліом виявив, що початкові 

суспензії МНПК хворих з гліобластомами містили дещо меншу кількість CD95+ 

клітин, ніж суспензії МНПК хворих з анапластичними астроцитомами ІІ та ІІІ 

ступеня злоякісності (відповідно р = 0,15, р = 0,44, U-критерій Манна-Уїтні; табл.8.6). 

Вплив КСНК на цей показник у хворих з гліомами ІІ та ІІІ ступеня злоякісності був 

несуттєвим, тоді як кількість CD95+ МНПК у суспензійних культурах хворих з 

гліобластомами  мала  тенденцію  до  дозозалежного зростання  (відповідно р = 0,14,  

р = 0,04 за умов впливу 0,02 та 0,10 мг/мл КСНК, U-критерій Манна-Уїтні). 



 244 

Таблиця 8.5. 

Вплив КСНК щура in vitro на експресію активаційних антигенів МНПК хворих 

з гліомами головного мозку in vitro 

 

№ 

Клітини 

 

Умови 

досліду 

 

CD25+, % 

 

 

CD54+, % 

 

 

CD56+, % 

 

1 МНПК хворих з 

гліомами 

головного мозку 

(n = 27) 

 

 

початковий 

показник 

22,20 ± 4,57 

 

5,63 ± 1,27 

 

10,07 ± 2,98 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

24,12 ± 4,80 

 

5,25 ± 1,51 

*1 

10,37 ± 2,06 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

23,17 ± 4,27 

 

5,94 ± 1,39 

 

9,41 ± 1,82 

 

2 МНПК хворих з 

гліомами ІІ ст.зл. 

(n = 5) 

 

 

 

початковий 

показник 

25,58 ± 0,32 

 

8,65 ± 0,30 

 

6,88 ± 0,72 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

26,28 ± 1,55 

 

7,53 ± 0,82 

 

7,13 ± 0,92 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

21,05 ±1,43 

 

4,98 ± 0,25 

 

7,38 ± 1,58 

 

3 МНПК хворих з 

гліомами ІІІ 

ст.зл. 

(n = 9) 

 

 

 

початковий 

показник 

22,57 ± 5,55 

 

5,41 ± 1,20 

 

9,77 ± 3,01 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл 

22,68 ± 7,31 

 

4,66 ± 1,46 

*2 

9,23 ± 1,81 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

22,42 ± 3,16 

 

6,82 ±1,13 

 

9,23 ± 1,78 

 

4 МНПК хворих з 

гліомами ІV 

ст.зл. 

(n = 13) 

 

 

 

початковий 

показник 

20,39 ± 4,86 

 

5,11 ± 1,12 

 

10,34 ± 3,27 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл 

24,41 ± 3,39 

 

5,20 ± 1,07 

*3 

11,58 ± 1,57 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

23,24 ± 4,83 

 

5,63 ± 1,38 

 

9,86 ± 1,89 

 

5 МНПК 

групи контролю 

(n = 38) 

 

 

 

початковий 

показник 

19,93 ± 6,20 

 

12,18 ± 4,05 

 

10,55 ± 3,32 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл 

22,68 ± 4,92 

 

12,64 ± 4,10 

 

14,37 ± 4,05 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

22,00 ± 5,16 

 

12,43 ± 4,07 

 

10,95 ± 3,35 

 
 

Примітка: *  відмінності статистично значущі відносно відповідного 

показника контрольної групи (*1 – p = 0,015; *2 – p = 0,03; *3 –p = 0,02; U-

критерій Манна-Уїтні). 
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Таблиця 8.6. 

Вплив КСНК на апоптотичну готовність в МНПК хворих з гліомами in vitro 

№ 

Клітини 

 

 

Концен

-трація 

КСНК, 

мг/мл 

CD95+, % PI+, % 

початковий 

показник 

 

+ КСНК 

 

початковий 

показник 

 

+КСНК 

 

1 МНПК 

хворих з 

гліомами 

головного 

мозку 

(n = 27) 

 

0,02 

 8,77 ± 2,84 

&1 

 

 

9,11 ± 1,97 

 21,13 ± 5,74 

*1 

 

 

18,88 ± 5,33 

#1 

0,10 

 

10,02 ± 1,67 

&1 

27,12 ± 6,89 

 #1 

2 МНПК 

хворих з 

гліомами 

ІІ ст.зл. 

(n = 5) 

0,02 

 

9,08 ± 0,05 

 

 

9,13 ± 2,42 

 

13,45 ± 0,43 

 

 

17,75 ± 5,27 

 

0,10 

 

9,35 ± 0,20 

 

18,15 ± 1,73 

 

3 МНПК 

хворих з 

гліомами 

ІІІ ст.зл. 

(n = 9) 

0,02 

 10,96 ± 3,59 

 

 

 

9,36 ± 1,55 

 25,27 ± 6,04 

 

 

 

25,86 ± 7,27 

 

0,10 

 11,35 ± 2,44 30,19 ± 7,97 

4 МНПК 

хворих з 

гліомами 

ІV ст.зл. 

(n = 13) 

 

0,02 

 
7,78 ± 2,08 

&2 

 

 

9,20 ± 1,82 

 21,66 ± 5,53 

 

 

16,11 ± 4,28 

 

0,10 

 

9,54 ± 1,32 

&2 

26,86 ± 5,65 

 

5 МНПК 

групи 

контролю 

(n = 38) 

0,02 

 9,42 ± 3,08 

 

 

11,67 ± 3,32 

 27,25 ± 8,29 

*1 

 

19,91 ± 5,68 

 

0,10 

 

11,65 ± 3,45 

 

26,59 ± 8,18 

 

 

Примітка:  *   відмінності статистично значущі у порівнянні з контролем (*1 – 

р = 0,032);    &   у порівнянні  з  початковим  показником  (&1 – p = 0,049;  &2 – 

p = 0,04); #  між відповідними показниками за впливу різних концентрацій 

КСНК в межах групи (#1 – p = 0,038); U-критерій Манна-Уїтні. 
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Початкові суспензії МНПК хворих з гліомами відрізнялись за середнім вмістом 

РІ+-клітин: відносно меншу їх кількість містили суспензії МНПК хворих з 

анапластичними астроцитомами ІІ ступеня злоякісності, дещо більшу  МНПК 

хворих з анапластичними астроцитомами ІІІ ступеня злоякісності та МНПК хворих з 

гліобластомами (відповідно p = 0,48, р = 0,60 у порівнянні з показником МНПК 

хворих з гліомами ІІ ступеня злоякісності, U-критерій Манна-Уїтні; табл.8.6). 

Після впливу КСНК у суспензійних культурах МНПК хворих з гліомами ІІ 

ступеня злоякісності кількість апоптичних РІ+-клітин мала тенденцію до збільшення в 

середньому на 4 % (табл.8.6). У суспензійних культурах МНПК хворих з гліомами ІІІ 

ступеня злоякісності проапоптотичний вплив залежав від концентрації КСНК: 

кількість апоптичних РІ+-клітин при дії 0,02 мг/мл в середньому практично не 

змінювалась, однак збільшувалась в середньому на 5 % при дії 0,10 мг/мл КСНК. У 

суспензійних культурах МНПК хворих з гліобластомами проапоптотичний вплив на 

МНПК також залежав від концентрації КСНК: кількість апоптичних РІ+-клітин при 

дії 0,02 мг/мл в середньому зменшувалась на 5 % (р = 0,48), однак збільшувалась в 

середньому на 5% при дії 0,10 мг/мл КСНК (р = 0,35, U-критерій Манна-Уїтні). 

У МНПК хворих з гліобластомами експресію мРНК FasR виявлено у 2 з 13 

досліджених зразків; за умов впливу КСНК його експресія дещо зменшувалась, але 

суттєво не змінювалась (табл.8.7). Водночас у досліджених зразках МНПК не 

виявлено експресії мРНК FasL, а також змін експресії після впливу КСНК. 

Аналіз активаційних індексів показав, що індекс CD25+ /CD95+ у МНПК хворих 

з гліомами за впливу КСНК суттєво не змінювався, порівняно з МНПК контрольної 

групи, на відміну від індексу HLADR+ /CD95+ (табл.8.8). Так, до інкубації з КСНК 

індекс HLADR+ /CD95+ був знижений у МНПК хворих з гліомами, порівняно з 

МНПК контрольної групи (p = 0,0033), причому у хворих всіх досліджених груп (з 

гліомами ІІ, ІІІ та ІV ступеня злоякісності; p = 0,12, p = 0,0027, p = 0,065 відповідно, U-

критерій Манна-Уїтні; табл.8.8). Після 24-год інкубації з КСНК щура середні 

значення індексу HLADR+ /CD95+ у МНПК хворих з гліомами залишались нижчими 

відносно відповідного показника умовного контролю (відповідно p = 0,0018, p = 0,023 

за умов впливу 0,02 та 0,10 мг/мл КСНК, U-критерій Манна-Уїтні). 
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Таблиця 8.7. 

Експресія мРНК генів FasR та FasL МНПК хворих з гліобластомами in vitro 

№ Клітини 

  Умови досліду 

 

Експресія мРНК 

(абсолютна частота, рівень (ум.од.)) 

FasR FasL 

1 
МНПК хворих з 

гліомами ІV ст.зл. 

(n = 13) 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

2/13 

(0,41 ± 0,05) ум.од. 

 

0/13 

 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

 

2/13 

(0,48 ± 0,07) ум.од. 

 

0/13 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

 

2/13 

(0,39 ± 0,01) ум.од. 

 

0/13 

 

 

2 МНПК 

групи контролю 

 (n = 16) 

 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

3/16 

(0,98 ± 0,30) ум.од. 

 

0/16 

 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл 

 

2/16 

*1 

(0,76 ± 0,20) ум.од. 

0/16 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

 

3/16 

*2 

(0,81 ± 0,06) ум.од. 

1/16 

 

0,51 ум.од. 

Примітка: * відмінності статистично значущі у порівнянні з початковим показником, 

критерій χ2 (*1 – р = 0,005, *2 – р = 0,0005). 

 

Аналіз показників залежно від ступеня злоякісності пухлини виявив тенденцію 

до підвищення індексу HLADR+ /CD95+ у МНПК хворих з гліомами ІІ та ІІІ ступеня 

злоякісності за впливу 0,02 мг/мл КСНК (відповідно р = 0,67, р = 0,69); натомість у 

МНПК хворих з гліобластомами за впливу 0,02 мг/мл КСНК цей показник значуще 

зменшувався (р = 0,04, порівняно з початковим показником, U-критерій Манна-Уїтні). 

Вплив КСНК на експресію активаційних та диференційних антигенів МНПК був 

різноспрямованим залежно від гістологічного типу пухлини: МНПК хворих з 

гліомами ІІ ступеня злоякісності за впливу 0,10 мг/мл КСНК мали тенденцію до 

зменшення експресії CD25+ та CD54+, а 0,02 мг/мл  до збільшення частки HLA-DR+-

клітин, порівняно з МНПК хворих з гліомами ІІІ ступеня злоякісності та 

гліобластомами. 
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Таблиця 8.8. 

Вплив КСНК щура in vitro на активаційні індекси МНПК хворих з гліомами 

головного мозку in vitro 

№ 

Клітини 

 

 

Концен-

трація 

КСНК, 

мг/мл 

Індекс CD25+ /CD95+  Індекс HLADR+ /CD95+  

початковий 

показник 

 

+ КСНК 

 

початковий 

показник 

 

+КСНК 

 

1 МНПК 

хворих з 

гліомами 

головного 

мозку 

(n = 27) 

 

0,02 

 2,54 ± 0,84 

 

 

 

2,67 ± 0,79 

 0,57 ± 0,16 

*1 

 

 

0,51 ± 0,16 

*3 

0,10 

 

2,34 ± 0,60 

 

0,54 ± 0,17 

*4 

2 МНПК 

хворих з 

гліомами ІІ 

ст.зл. 

(n = 5) 

0,02 

 

2,82 ± 0,02 

 

 

3,30 ± 0,70 

 

0,52 ± 0,07 

 

 

0,85 ± 0,20 

 

0,10 

 

2,25 ± 0,10 

 

0,61 ± 0,01 

 

3 МНПК 

хворих з 

гліомами ІІІ 

ст.зл. 

(n = 9) 

0,02 

 1,95 ± 0,52 

 

 

 

1,98 ± 0,62 

 0,43 ± 0,08 

*2 

 

 

0,51 ± 0,15 

*5 

0,10 

 

1,91 ± 0,49 

 

0,43 ± 0,10 

*6 

4 МНПК 

хворих з 

гліомами ІV 

ст.зл. 

(n = 13) 

 

0,02 

 
 

2,76 ± 0,80 

 

 

2,85 ± 0,67 

 0,66 ± 0,17 

&1 

 

0,43 ± 0,14 

*7 &1 

0,10 

 

2,57 ± 0,71 

 

0,58 ± 0,18 

 

5 МНПК 

групи 

контролю 

(n = 38) 

0,02 

 
 

2,69 ± 0,76 

 

 

2,57 ± 0,69 

 
 

1,01 ± 0,29 

*1,2 

 

1,01 ± 0,32 

*3,5,7 

0,10 

 

2,47 ± 0,74 

 

0,79 ± 0,17 

*4,6 

Примітка: *  відмінності статистично значущі у порівнянні з відповідним 

показником контрольної групи (*1 – p = 0,0033; *2 – p = 0,0027; *3  – p = 0,0018; 

*4 – p = 0,023; *5 – p = 0,019; *6 – p = 0,019; *7 – p = 0,003); &  у порівнянні з 

початковим показником (&1 – p = 0,039); U-критерій Манна-Уїтні. 
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У хворих з гліомами ІІІ ступеня злоякісності суттєвих змін вказаних показників 

за впливу КСНК не виявлено, тоді як у хворих з гліобластомами дещо зростала 

експресія CD25+ МНПК і дещо зменшувалась кількість HLA-DR+ МНПК. В 

контрольній групі КСНК виявило тенденцію до збільшення частки CD25+ МНПК. 

Слід зазначити, що збільшення кількості CD25+-клітин за впливу КСНК на 

МНПК хворих з гліобластомами може мати неоднозначне трактування. З одного 

боку, експресія IL-2RA cвідчить про активований стан клітин, їх здатність 

проліферувати у відповідь на стимул від IL-2 та відновлювати пул імуноцитів у 

хворих з гліобластомами, стан імунної системи яких характеризується лімфопенією 

[424]. З іншого боку, встановлено, що IL-2RA є одним із 8 генів з імунною функцією, 

асоційованих з гліобластомами [430]. IL-2RA експресується на поверхні Т-

регуляторних CD4+FoxP3+-клітин, відповідальних за імунну толерантність [431,432], 

які формують імуносупресивне мікрооточення гліобластоми [430,433] та є 

домінантним механізмом уникання гліомами імунної відповіді [434]; кількість Т-

регуляторних CD4+CD25+FoxP3+ клітин підвищується в пухлинах та у периферичній 

крові пацієнтів з гліобластомами [435,436]. 

При дослідженні можливого про- або антиапоптотичного впливу КСНК щура 

виявилось, що за наявності КСНК в обох досліджених концентраціях експресія CD95 

(FAS-рецептор) МНПК в суспензійних культурах групи порівняння дещо 

збільшувалась, тоді як кількість апоптичних РІ+-клітин в середньому змінювалась 

незначно, не залежала від концентрації КСНК і не корелювала з цитотоксичним 

впливом. 

Як відомо, експресія CD95+ свідчить лише про готовність до апоптозу, а барвник 

РІ виявляє гіподиплоїдні клітини на термінальних стадіях апоптозу та некрозу, коли 

вони вже втратили частину ДНК [271]. Апоптотичний сигнал може бути отриманий 

клітиною різними сигнальними шляхами, які поділяють на два провідних типи: 1) із 

залученням каспази 9 (внаслідок пошкодження ДНК після дії радіації, токсичних 

агентів, глюкокортикоїдів, припинення цитокінової регуляції, вкорочення до 

критичного рівня теломер); 2) із залученням каспази 8 при активації рецепторів 

«регіону клітинної смерті» (Fas-R, TNF-R та ін.) [437]. Передача проапоптотичного 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schwartzbaum%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grauer%20OM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22El%20Andaloussi%20A%22%5BAuthor%5D
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сигналу при зв’язуванні ліганду з рецепторами регіону клітинної смерті відбувається 

шляхом приєднання N-термінального регіону (DED) адапторних білків FADD/MORT 

з аналогічним регіоном прокаспази 8, викликаючи її аутокаталітичну активацію. При 

активації деяких членів родини TNF-рецепторів (у т.ч. TNF-R1) використовується 

додатковий адапторний білок TRADD. Один з рецепторів «регіону клітинної смерті» 

антиген Fas/APO-1 (CD95+) наявний у людини на кортикальних тимоцитах, 

активованих Т- і В-клітинах, рівень його експресії підвищується з віком. Експресія 

Fas/APO-1-антигену з’являється на неонатальних Т- і В-лімфоцитах після їх активації 

ФГА або IL-2. Як у нормальних, так і у злоякісних клітинах експресія Fas/APO-1 

підвищується після культивування з IL -2 та IFN- [417]. 

КСНК щура в концентрації 0,10 мг/мл мало тенденцію до проапоптотичного 

впливу на МНПК хворих з гліомами, збільшуючи кількість CD95+ МНПК, що несуть 

FAS-рецептор, експресія якого відображає готовність до апоптозу (у суспензійних 

культурах хворих з гліобластомами), та РІ+ МНПК у термінальній стадії апоптозу (у 

хворих з гліомами ІІ, ІІІ та ІV ступеня злоякісності). Водночас КСНК в концентрації 

0,02 мг/мл збільшувало кількість МНПК, що несуть FAS-рецептор, експресія якого 

відображає готовність до апоптозу, у хворих з гліобластомами, та збільшувало 

кількість РІ+ МНПК у термінальній стадії апоптозу у суспензійних культурах хворих з 

гліомами ІІ ступеня злоякісності, проте зменшувало їх кількість у хворих з 

гліобластомами (що може розцінюватись як показник позитивного 

антиапоптотичного впливу КСНК). Такий різноспрямований вплив, вочевидь, 

пояснюється ступенем молекулярно-генетичних змін у клітинах хворих з пухлинами 

залежно від гістобіологічного типу гліоми та ступеня злоякісної трансформації, а 

також станом сигнальних шляхів апоптозу: рецепторно-незалежних (сигнальні шляхи 

активації каспази 9) і рецепторно-залежних (пов’язаних з активацією рецепторів 

“регіона клітинної смерті” TNFR1, CAR1, DR3, DR4, DR5, p75-NGF та ін.). 

У суспензійних культурах МНПК хворих з гліомами індекс CD25+/CD95+, що 

відображає параметр «утворення/елімінація» та свідчить про переважання одного із 

шляхів розвитку: готовності до FAS-опосередкованого апоптозу чи готовності 

лімфоцитів до проліферації і диференціювання,  за впливу КСНК щура змінювався 
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незначно, порівняно з МНПК контрольної групи, на відміну від індексу 

HLADR+/CD95+. Активаційний індекс HLADR+/CD95+, який відображає параметр 

«дозрівання/елімінація», у МНПК хворих з гліомами достовірно знижений, що 

свідчить про переважання готовності до FAS-опосередкованого апоптозу над 

готовністю лімфоцитів до набуття пізнього диференціювального антигену, і може 

призвести до дефіциту основних популяцій імуноцитів. КСНК щура виявляло 

різноспрямований вплив на активаційний індекс HLADR+/CD95+ МНПК хворих з 

гліомами: дещо підвищувало у МНПК хворих з гліомами ІІ ступеня злоякісності, 

практично не змінювало у МНПК хворих з гліомами ІІІ ступеня злоякісності, та 

знижувало   у МНПК хворих з гліобластомами. 

Таким чином, КСНК фетального мозку щура потенційно може впливати на 

кількісні показники імуноцитів хворих з гліомами у короткострокових культурах, 

змінюючи співвідношення експресованих ними диференційних та активаційних 

антигенів. 

Препаратом порівняння впливу КСНК щура стосовно МНПК хворих з гліомами 

головного мозку було обрано лікарський засіб галавіт (5-аміно-1,2,3,4-

тетрагідрофталазин-1,4-дієнонатрієва сіль) протизапальний та імуномодулювальний 

препарат, який використовується в онкології [272]. 

Встановлено  кількісну  відмінність  впливу  галавіту  в  концентраціях  0,02 і 

0,10 мг/мл на життєздатність МНПК хворих з гліомами (p = 0,02), а також тенденцію 

до дозозалежного цитотоксичного впливу на МНПК (p = 0,03, U-критерій Манна-

Уїтні; табл.8.9): виявлено цитотоксичний вплив препарату в концентрації 0,02 мг/мл у 

13 з 22 досліджених зразків, а в концентрації 0,10 мг/мл – у 19 з 22 зразків (р = 0,09, 

точний двосторонній критерій Фішера). Поряд з цим, на частину зразків галавіт не 

чинив цитотоксичної дії (табл.8.9).  

Аналіз цитоксичного впливу галавіту на МНПК залежно від ступеня анаплазії 

пухлини показав більшу чутливість до впливу препарату у МНПК хворих з 

гліобластомами (ІV ступінь анаплазії), ніж у хворих з гліомами ІІІ ступеня анаплазії. 

Середні показники цитотоксичності галавіту в обох концентраціях в суспензійних 

культурах МНПК хворих з гліобластомами перевищували ЦІ в короткострокових 



 252 

культурах МНПК хворих з анапластичними астроцитомами (табл.8.9); 

прослідковувалась тенденція до дозозалежності цитотоксичного впливу галавіту 

(відповідно р = 0,007, р = 0,22 для показників МНПК гліом ІІІ та ІV ступеня 

злоякісності, точний двосторонній критерій Фішера). 

Таблиця 8.9. 

 

Вплив галавіту на МНПК хворих з гліомами головного мозку in vitro 
 

№ Гістологічний 

тип пухлини 

Концен

-трація 

препа-

рату,  

мг/мл 

життє-

здатності,  

% 

ЦІ, % 

 кількість зразків 

Середній 

показник 

(М+m) 

з цито-

токсич-

ним 

ефектом 

з ЦІ50 З ЦІ0 

1  

гліоми 

(n = 22) 

 

 

0,20 

 

8,32 ± 2,58 

*1 

10,89 ± 3,23 

*2 

13/22 

 

 

3/22 

 

 

9/22 

0,10  

 

1,42 ± 0,37 

*1 

40,27 ± 10,39 

*2 

19/22 

 

3/22 3/22 

2 астроцитоми 

ІІІ ступеня 

анаплазії 

(n = 9) 

0,20  

 

9,11 ± 3,01 

 

3,97 ± 1,32 

 

3/9 

&1 

0 6/9 

0,10  

 

1,34 ± 0,31 

 

23,43 ± 7,22 

 

6/9 

&1 

0 3/9 

3 гліобластоми 

(ІV ступінь 

анаплазії) 

(n = 13) 

0,20  

 

7,73 ± 2,50 

 

29,18 ± 9,05 

 

10/13 

 

4/13 3/13 

0,10  

 

1,23 ± 0,31 

 

52,90 ± 15,84 

 

13/13 

 

4/13 0 

 

Примітка:  різниця показника до і після впливу препарату; ЦІ0 – відсутність 

цитотоксичного впливу;    *  відмінності статистично значущі у порівнянні 

між  показниками груп (*1  p = 0,02; *2  p = 0,03), U-критерій Манна-Уїтні;    

&  відмінності статистично значущі у порівнянні між показниками груп (&1 – 

р = 0,007), точний двосторонній критерій Фішера. 

 

Впливу галавіту на експресію CD25, CD54, CD56, HLA-А,В,С та HLA-DR 

МНПК хворих з гліомами не встановлено. У присутності галавіту в обох досліджених 

концентраціях кількість РІ+-клітин у суспензійних культурах МНПК хворих з 

гліомами змінювалась незначно, в середньому на 3% (табл.8.10). За впливу галавіту у 

суспензійних культурах МНПК хворих з астроцитомами ІІІ ступеня анаплазії вказані 
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показники суттєво не змінювались. У суспензійних культурах МНПК хворих з 

гліобластомами за впливу галавіту спостерігалась тенденція до зростання кількості 

РІ+-клітин (в середньому на 5%, р = 0,63) та CD95+-клітин (до 3%, р = 0,2, U-критерій 

Манна-Уїтні). 

Таблиця 8.10. 

Вплив галавіту на рівень апоптичної готовності МНПК хворих з гліомами in 

vitro 

№ Гістологіч-

ний тип 

пухлини 

 

 

Концен-

трація 

препа-

рату, 

мг/мл 

PI+,% CD95+, % 

початко-

вий 

показник 

 

+ галавіт 

 

 

Початко-

вий 

показник 

 

+ галавіт 

 

 

1 гліоми 

(n = 22) 

 

 

0,02 

 21,29 ± 4,24 

 

 

24,07 ± 0,38 

 8,66 ± 0,79 

 

 

9,74 ± 1,52 

 

0,10 

 
25,55 ± 8,06 

 

10,53 ± 2,47 

 

2 астроцитоми 

ІІІ ступеня 

анаплазії 

(n = 9) 

0,02 

 
27,20 ± 4,10 

*1 

 

 

26,77 ± 5,67 

 10,00 ± 1,85 

 

 

10,17 ± 2,92 

 

0,10 

 
28,27 ± 8,03 

 

10,53 ± 1,42 

 

3 
гліобластоми 

(ІV ступінь 

анаплазії) 

(n = 13) 

0,02 

 

16,85 ± 2,84 

*1 

 

22,05 ± 3,86 

  

7,65 ± 0,54 

 

 

9,15 ± 2,80 

 

0,10 

 
22,83 ± 6,07 

 

 

10,90 ± 1,40 

 

Примітка:   *  відмінності статистично значущі між показниками груп:  

*1  p = 0,05, U-критерій Манна-Уїтні. 

 

Порівняльний аналіз показав, що середні показники цитотоксичного впливу 

галавіту в короткострокових суспензійних культурах МНПК хворих з гліомами 

перевищували показники ЦІ КСНК (відповідно р = 0,067, р = 0,014 для МНПК хворих 

з гліомами ІІІ і ІV ступеня анаплазії, U-критерій Манна-Уїтні; табл.8.11). Частка 

досліджених зразків МНПК хворих з гліомами ІІІ ступеня анаплазії та 

гліобластомами, на які галавіт вплинув цитотоксично, значно перевищувала частку 

зразків, на яку аналогічним чином вплинуло КСНК (відповідно p = 0,64, р = 0,005 для 
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показників МНПК хворих з гліомами ІІІ і ІV ступеня злоякісності, точний 

двосторонній критерій Фішера). 

Таблиця 8.11. 

Порівняння цитотоксичного впливу КСНК щура та галавіту на МНПК хворих з 

гліомами in vitro 

№ Клітини Препа-

рат, 

0,10 

мг/мл 

ЦІ, % 

M + m кількість зразків 

 з ЦІ25 з ЦІ50 з ЦІ0 

1 МНПК хворих з 

гліомами ІІІ 

ступеня 

злоякісності 

(n = 9) 

галавіт 

 

23,43 ± 7,22 

 

6/9 

 

 

0 

 

3/9 

КСНК 

 

22,15 ± 2,85 

 

 

1/9 

 

 

2/9 5/9 

 

 

2  

МНПК хворих з 

гліобластомами 

(ІV ступінь 

злоякісності) 

(n = 13) 

галавіт 

 

 

52,90 ± 15,84 

*1 

 

9/13 

 

 

4/13 0 

КСНК 

 

 

8,94 ± 2,16 

*1 

 

1/13 

 

 

0 

 
7/13 

 

 

Примітка: *  відмінності статистично значущі між показниками груп: 

*1  p = 0,014, U-критерій Манна-Уїтні. 

 

КСНК щура в концентрації 0,10 мг/мл демонструвало тенденцію до 

проапоптотичного впливу на МНПК хворих з гліомами, збільшуючи кількість CD95+ 

МНПК (у суспензійних культурах хворих з гліобластомами), та РІ+ МНПК (у хворих з 

гліомами ІІІ та IV ступеня злоякісності). Після впливу галавіту у суспензійних 

культурах МНПК хворих з гліомами ІІІ ступеня анаплазії дещо збільшувалась 

кількість РІ+-клітин (в середньому на 3 %), а хворих з гліобластомами - CD95+-клітин 

(в середньому на 3 %), але достовірних відмінностей вказаних показників не виявлено 

(рис.8.1). 

Аналіз експресії активаційних антигенів показав, що за умов впливу КСНК 

кількість CD25+-клітин мала тенденцію до збільшення у МНПК хворих з 

гліобластомами (в середньому на 3 %, порівняно з МНПК умовно здорових осіб). 

Водночас після впливу галавіту кількість CD25+-клітин зменшувалась як у хворих з  
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Рис.8.1. Співвідношення диференційних та активаційних антигенів на 

МНПК хворих з гліомами головного мозку(%). 

МНПК хворих з гліомами ІІІ ступеня злоякісності (n = 9) 

 

МНПК хворих з гліобластомами (n = 13) 

13)13 
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гліомами ІІІ ступеня злоякісності (в середньому на 7,5 %, р = 0,29), так і у хворих з 

гіобластомами (в середньому на 3 %, р = 0,28, U-критерій Манна-Уїтні; рис.8.1). Це, 

вочевидь, пояснюється здатністю цього препарату пригнічувати гіперактивовані 

клітини [272]. За умов впливу як КСНК, так і галавіту, кількість HLADR+-клітин у 

суспензійних культурах МНПК хворих з гліомами змінювалась несуттєво. 

Активаційний індекс CD25+/CD95+, що відображає параметр «утворення/елімінація», 

у МНПК хворих з гліомами за впливу КСНК щура та галавіту змінювався незначно, 

порівняно з МНПК контрольної групи (рис.8.1). Індекс HLADR+/CD95+ у МНПК 

хворих з гліомами після 24-год інкубації як з КСНК щура, так і з галавітом залишався 

нижчим відносно відповідного показника умовного контролю (p < 0,019, U-критерій 

Манна-Уїтні; рис.8.1). Отже, як гуморальні фактори нейрогенних клітин фетального 

мозку щура, так і галавіт, суттєво не змінювали співвідношення диференційних та 

активаційних антигенів, експресованих МНПК хворих з гліомами. 

Таким чином, на більшість зразків МНПК хворих з гліомами КСНК щура не 

впливало цитотоксично або впливало несуттєво, на відміну від галавіту, який мав 

значущий цитотоксичний вплив. Як КСНК, так і галавіт демонстрували тенденцію до 

незначного проапоптотичного впливу на МНПК хворих з гліомами. Деякі відмінності 

впливу досліджених препаратів на МНПК хворих з анапластичними астроцитомами 

та гліобластомами, вочевидь, пояснюються ступенем молекулярно-генетичних змін у 

клітинах хворих з пухлинами залежно від гістобіологічного типу гліоми та рівня 

злоякісної трансформації, а також станом сигнальних шляхів апоптозу. 

 

8.1.1. Вплив КСНК на продукцію та експресію цитокінів МНПК хворих з 

гліомами головного мозку 

 
Супернатанти МНПК хворих з гліомами головного мозку, отримані після 24-год 

інкубації, подібно до супернатантів МНПК осіб групи контролю, містили підвищену 

кількість TNF-, порівняно з фізіологічною нормою (0 – 2,5 пкг/мл, р = 0,05, U-

критерій Манна-Уїтні; рис.8.2). Це відповідає відомим даним, згідно з якими у хворих 

на гліоми головного мозку в сироватці крові спостерігається збільшений вміст 
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прозапального цитокіна TNF- [424]. Інші досліджувані цитокіни виявлені у 

кількостях, що не перевищували фізіологічну норму. 

За впливу КСНК щура в супернатантах МНПК хворих з гліомами головного 

мозку вміст TNF- значуще зменшувався (р = 0,008, U-критерій Манна-Уїтні; 

рис.8.2). У хворих на гліоми зниження продукції TNF- також отримано після 

стимуляції МНПК мітогеном (ліпополісахаридом) [424,438]. У хворих з 

гліобластомами зменшена продукція TNF- супроводжувалась підвищеною 

концентрацією CD95+-лімфоцитів. Як відомо, TNF- є імуностимуляторним 

цитокіном, що підвищує експресію МНС ІІ класу клітинами пухлини і має 

протипухлинну дію [217]. 

Водночас, за впливу КСНК щура в супернатантах МНПК хворих з гліомами 

головного мозку значуще зменшувався вміст IL-10 (р = 0,05, U-критерій Манна-Уїтні; 

рис.8.2). IL-10 відноситься до протизапальних, пропухлинних і супресивних 

цитокінів, оскільки відома можливість його імуносупресивного впливу на 

формування локального імунітету (через його продукцію CD4+CD25+ T-лімфоцитами, 

що інфільтрують пухлину, та безпосередньо клітинами пухлини, і через зменшення 

експресії антигенів МНС ІІ класу), а також стимулюючий вплив IL-10 на ріст пухлини 

[88]. Зменшення продукції IL-10, на наш погляд, можна розцінити як позитивний 

вплив КСНК, спрямований на обмеження імуноінгібівної функції імунокомпетентних 

регуляторних клітин. 

Значущого впливу КСНК щура на продукцію IFN- та IL-4 МНПК хворих з 

гліомами не виявлено (рис.8.3). Вплив КСНК на продукцію IFN- МНПК хворих з 

гліомами головного мозку виявився неоднозначним і залежав від ступеня злоякісності 

пухлини. У хворих з гліомами ІІ і ІІІ ступеня злоякісності виявлено тенденцію до 

підвищення вмісту IFN- у супернатантах МНПК після інкубації з КСНК, тоді як у 

хворих з гліобластомами, навпаки, спостерігалась тенденція до зниження продукції 

IFN- МНПК (рис.8.3). 
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Рис.8.2. Вплив КСНК щура на синтез цитокінів МНПК хворих з гліомами 

головного мозку in vitro, пг/мл (n = 22; *  різниця статистично значуща у 

порівнянні з контролем, p < 0,05, U-критерій Манна-Уїтні). 

 

 

 

Рис.8.3. Вплив КСНК щура на синтез IFN- МНПК хворих з гліомами 

головного мозку in vitro, пг/мл (n = 22). 
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Відомо, що у хворих на гліоми пригнічується стимульована ФГА  продукція 

IFN- МНПК периферичної крові, що поглиблюється із ступенем злоякісності 

пухлини [424]. Крім того, зниження продукції IFN- у хворих з гліобластомами з 

виразним імунодефіцитом корелювало з підвищеним вмістом CD95+-лімфоцитів. 

Можна припустити, що КСНК-індукована стимуляція продукції IFN-виявлена у 

МНПК хворих з гліомами ІІ і ІІІ ступеня злоякісності, не відбувається у хворих з 

гліобластомами через пригніченння в МНПК відповідних генів, залучених у 

активацію та внутрішньоклітинну передачу сигналу [426]. Збільшення  продукції  

IFN-МНПК хворих з гліомами ІІ і ІІІ ступеня злоякісності, на наш погляд, можна 

розцінити як позитивний вплив КСНК, оскільки відома здатність IFN- підвищувати 

експресію антигенів МНС І класу та ICAM-1 на клітинах гліом, в результаті чого 

клітини пухлини стають більш чутливими до лізису ЦТЛ [217]. 

При дослідженні експресії мРНК генів цитокінів встановлено, що у частині 

зразків МНПК хворих з гліомами, на відміну від МНПК осіб групи контролю, 

зафіксовано експресію мРНК IFN-та IL-12 (у 8 зразках із 27); а також виявлено 

мРНК TGF-таIL-10 (у 7 зразках; табл.8.12, рис.8.4). Спостерігалась тенденція до 

зростання в МНПК хворих з гліомами, порівняно з МНПК осіб групи контролю, 

частоти експресії мРНК IFN-р = 0,037 для показника хворих з гліомами ІІІ ступеня 

злоякісності), мРНК IL-10 (р = 0,06 для показника гліом ІІ ступеня злоякісності) та 

мРНК  IL-12  (відповідно р = 0,048  для  показника  гліом  ІІІ   ступеня   злоякісності,  

р = 0,078 для показника гліобластом, точний двосторонній критерій Фішера). 

Після впливу КСНК в 1 зразку МНПК хворих з гліобластомами зникала 

експресія мРНК IFN-(0,02 мг/мл) та у 2 зразках – знижувалась (0,10 мг/мл). 

Подібним чином КСНК впливало на експресію мРНК TGF-: у 2 зразках МНПК 

хворих з гліобластомами його експресія знижувалась (0,02 мг/мл),  в  1 –  зникала 

(0,10 мг/мл). Значущого впливу КСНК при 24-год інкубації в короткострокових 

культурах МНПК на експресію мРНК IL-10 не виявлено. КСНК дещо підвищувало 

експресію мРНК IL-12 в 1 зразку (0,02 мг/мл), та в 1 - дещо знижувало (0,10 мг/мл), 

але суттєвих змін експресії не виявлено (табл.8.12). 
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Таблиця 8.12. 

Експресія мРНК генів IFN-, TGF-, IL-10, IL-12 МНПК хворих з 

гліомами in vitro 

№ Клітини 

  
Умови 

досліду 

 

Експресія мРНК цитокінів 

(абсолютна частота, рівень (ум.од.)) 

IFN- TGF- IL-10 IL-12 

1 МНПК 

хворих з 

гліомами ІІ 

ст.зл. (n = 5) 

початковий 

показник 

 

 

1/5 

0,57 ум.од. 

 

 

2/5 

(0,55 ± 0,05) 

ум.од. 

 

3/5 

(0,36 ±0,03) 

ум.од. 

 

2/5 

(0,59 ± 0,05) 

ум.од. 

 

2 МНПК 

хворих з 

гліомами ІІІ 

ст.зл. (n = 9) 

початковий 

показник 

 

 

3/9 

&1 

(0,60 ± 0,05) 

ум.од. 

1/9 

 

0,56 ум.од. 

 

2/9 

 

(0,82 ±0,04) 

ум.од. 

3/9 

&2 

(0,65 ± 0,03) 

ум.од. 

3 МНПК 

хворих з 

гліомами ІV 

ст.зл. 

(n = 13) 

 

 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

 

4/13 

(1,28 ± 0,20) 

ум.од. 

 

3/13 

(1,79 ± 0,06) 

ум.од. 

 

2/13 

(1,24 ±0,02) 

ум.од. 

 

3/13 

(1,37 ± 0,06) 

ум.од. 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл 

 

 

3/13 

*3 

(1,14 ± 0,18) 

ум.од. 

3/13 

 

(1,41 ± 0,16) 

ум.од. 

2/13 

 

(1,32 ±0,19) 

ум.од. 

3/13 

 

(1,54 ± 0,14) 

ум.од. 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

 

 

4/13 

 

(0,94 ± 0,11) 

ум.од. 

2/13 

*4 

(1,16 ± 0,02) 

ум.од. 

2/13 

 

(1,03 ±0,09) 

ум.од. 

3/13 

 

(1,08 ± 0,08) 

ум.од.  

4 МНПК 

групи 

контролю 

(n = 16) 

 

 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

0/16 

&1 

 

2/16 

(1,05 ± 0,08) 

ум.од. 

2/16 

(1,43 ±0,11) 

ум.од. 

0/16 

&2 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

 

 

0/16 

 

 

 

4/16 

*1 

(0,70 ± 0,11) 

ум.од. 

2/16 

 

(1,21 ±0,16) 

ум.од. 

0/16 

 

 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

 

 

0/16 

 

 

 

3/16 

*2 

(0,84 ± 0,18) 

ум.од. 

2/16 

 

(1,36 ±0,11) 

ум.од. 

0/16 

 

 

 

Примітка: *  відмінності статистично значущі у порівнянні з початковим 

показником, критерій χ2 (*1 – р = 0,007, *2 – р = 0,03, *3 – p = 0,025, *4 – 0,03);  

& – у  порівнянні  з  контролем,  точний  двосторонній критерій  Фішера  (&1 –  

р = 0,037; &2 – p = 0,048). 
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а                1            1’          1”        2            2’          2”   

 

  
TGF- 

б      1            1’           1”         2          2’           2”  

 
 

IL-12 

в                1            1’           1”        2            2’          2”  

 

 

 

г TGF-  

 

 

 

д IL-12  

 

Рис.8.4. Напівкількісний RT-PCR аналіз експресії мРНК генів TGF- та IL-12 

МНПК хворих з гліобластомами (1 – номер зразка МНПК, 1’ +КСНК (0,02 

мг/мл), 1’’ +КСНК (0,10 мг/мл);  

а – електрофореграма ампліконів (220 п.н.) -actin,  

б – електрофореграма ампліконів (515 п.н.) TGF-, 

в - електрофореграма ампліконів (381 п.н.) IL-1, 

г  - діаграма відносного рівня експресії гену TGF-. 

д – діаграма відносного рівня експресії гену IL-1. 
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Отже, нами показана можливість модулювати експресію мРНК IFN-та TGF-

КСНК фетального мозку щура у МНПК хворих з гліобластомами (переважала 

тенденція до зниження експресії, відповідно: р = 0,025, р = 0,03, критерій χ2). 

Тенденція до зниження експресії мРНК IFN- корелює із зниженням продукції цього 

цитокіна МНПК хворих з гліобластомами та відповідає відомим даним [426]. 

Таким чином, КСНК фетального мозку щура впливає на функційні показники 

імуноцитів, демонструючи здатність змінювати в них експресію цитокінів на 

протеїновому рівні (TNF-, IL-10, IFN-) та на рівні мРНК (IFN-, TGF-). Така 

властивість фетальних нейроклітин обумовлена продукцією біологічно активних 

молекул [38,43,45-47,58,82,439], що впливають на сигнальні каскади в клітині, які 

задіяні в процесах регуляції активності відповідних генів. Ми виявили наявність у 

складі КСНК щура цитокінів BDNF, TGF-1, IFN-, IL-1 та IL-4, багатогранність 

біологічних ефектів яких та ключова роль у підтримці імунного гомеостазу дає змогу 

зрозуміти, чому порушення балансу у системі цитокінів є важливим механізмом 

розвитку багатьох патологічних процесів, у тому числі пухлинних, а КСНК, 

очевидно, здатне впливати на цей баланс. 

Зниження експресії мРНК TGF-, а також зниження продукції IL-10 МНПК 

хворих з гліомами головного мозку після впливу КСНК, ймовірно, обумовлені тим, 

що КСНК запускає сигнальні каскади в імуноцитах хворих осіб, спрямовані на 

обмеження імуносупресивного фенотипу цих клітин і переключення на прозапальний 

фенотип (продукція IFN- у випадку хворих з гліомами ІІ і ІІІ ступеня злоякісності). У 

МНПК хворих з гліобластомами експресія IFN- знижується як на рівні мРНК, так і 

на рівні продукції білка, що, ймовірно, обумовлено ступенем молекулярно-

генетичних змін, зокрема, пригніченням генів, залучених у активацію та 

внутрішньоклітинну передачу сигналу [426]. 

Можливість за допомогою впливу КСНК знижувати рівень продукції МНПК 

хворих з гліомами IL-10, а також експресії TGF-,  цитокінів, що залучені до 

механізмів пригнічення пухлиною імунної системи, на наш погляд, можна 

розцінювати як таку, що може знайти своє подальше практичне застосування. 
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8.2. Вплив КСНК на пухлинні клітини хворих з гліомами головного мозку 

in vitro 

 

За впливу КСНК щура у короткострокових культурах гліом головного мозку 

людини із збільшенням концентрації КСНК від 0,02 до 0,10 мг/мл зростала частка 

зразків гліом людини, на які КСНК впливало цитотоксично, з 56,8 % до 72,9 % 

відповідно (табл.8.13). Дозозалежно збільшувався відсоток зразків з ЦІ25 та ЦІ50. 

Водночас достовірних дозозалежних відмінностей між середніми показниками ЦІ не 

виявлено (ЦІ становив 30 - 34 %). 

Таблиця 8.13. 

Показники впливу КСНК щура (Е12-16) на клітини гліом головного мозку 

людини в короткострокових культурах 

 

№ Гістоло-

гічний тип  

Концен-

трація 

КСНК, 

мг/мл 

ЦІ, %  

(М+m) % зразків 

з цитоток-

сичним 

ефектом 

з ЦІ25 з ЦІ50 з ЦІ0 

1 Гліоми 

людини 

(n = 37) 

0,02 

 

30,06 ± 9,68 56,8  24,3 8,1 43,2  

 

0,10 

 

34,30 ± 11,40 72,9 48,6 13,5 27,1 

 

2 гліоми ІІ 

ст.зл. 

(n = 9) 

0,02 

 

9,80 ± 3,20 

*1 

66,7  - - 33,3 

 

0,10 

 

30,79 ± 10,24 

*1 

77,8 44,4 11,1 22,2 

 

3 гліоми ІІІ 

ст.зл. 

(n = 16) 

0,02 

 

33,40 ± 5,60 

 

75,0  56,3 18,8 25,0  

 

0,10 

 

38,30 ± 12,49 81,3 62,5 18,8 18,8 

 

4 гліоми ІV 

ст.зл. 

(n = 12) 

0,02 

 

25,00 ± 7,70 50,0 25,0 8,3 50,0 

 

0,10 

 

35,20 ± 11,15 66,7 41,7 8,3 33,3 

 

Примітка: * - відмінності статистично значущі між показниками груп (*1 – p = 0,05, U-

критерій Манна-Уїтні); ЦІ0 – відсутність цитотоксичного впливу. 
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Значними виявилися індивідуальні відмінності у досліджених зразках пухлин 

людини: розмах коливань ЦІ становив (5,3 – 69,0) %. На частину зразків КСНК не 

чинило цитотоксичної дії: частка культур клітин гліом з відсутністю ефекту складала 

43,2 % за впливу 0,02 мг/мл та 27,1 %  за впливу 0,10 мг/мл відповідно. У культурах 

гліом  ІІ  ступеня  злоякісності  із   збільшенням   концентрації  КСНК  від  0,02  до  

0,10 мг/мл ЦІ істотно зростав з 9,80 % до 30,79 % (p = 0,05, U-критерій Манна-Уїтні; 

табл.8.13). У культурах гліом ІІІ ступеня злоякісності КСНК виявляло цитотоксичну 

дію на 75 – 81 % досліджених зразків, ЦІ складав 33 – 38 %. У культурах гліобластом 

КСНК цитотоксично впливало на 50,0  66,7 % досліджених зразків, цитотоксичний 

ефект мав тенденцію до зростання із збільшенням концентрації КСНК (р = 0,8, U-

критерій Манна-Уїтні); 33,3 % досліджених культур гліобластом виявились 

нечутливими до впливу КСНК. 

Отже, виявлено цитотоксичний ефект КСНК in vitro стосовно 72,9 % 

досліджених зразків гліом людини з тенденцією до посилення із збільшенням 

концентрації від 0,02 до 0,10 мг/мл (р = 0,22, точний двосторонній критерій Фішера). 

Найбільш значущий цитотоксичний вплив КСНК щура виявляло стосовно гліом ІІІ 

ступеня злоякісності, дещо менший - стосовно гліом ІІ ступеня злоякісності та 

гліобластом. Очевидно, це пояснюється надзвичайно великою гетерогенністю гліом 

людини за ступенем молекулярно-генетичних змін [237,241,243,245-247,440,441]. 

Втрата здатності до експресії молекул MHC та компонентів механізму 

процесингу антигенів є однією з патогенетичних ланок розвитку онкологічних 

захворювань [442-444]. При гліомах головного мозку, особливо злоякісних, 

відбувається часткова або повна втрата експресії антигенів І та/або ІІ класу HLA 

[92,443,445], зниження експресії транспортних молекул LMP2, TAP1 та 2-

мікроглобуліну [442]. Натомість клітини гліобластом, а також клітини 

мікроглії/макрофагів, що інфільтрують пухлину, експресують некласичні молекули 

HLA-G та HLA-E з імуномодулювальною дією [446-448]. Показано, що при гліомах 

клітинами пухлини продукується IL-10, який чинить імуносупресивну дію на 

формування локального імунітету за рахунок зниження експресії антигенів МНС ІІ 

класу (DR) на моноцитах; інгібіції Т-клітинної проліферації і алоцитолітичної 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mehling%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kren%20L%22%5BAuthor%5D
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активності [449]. Зниження рівня експресії антигенів ІІ класу МНС є однією з причин 

відсутності протипухлинної активності CD4+Т-лімфоцитів. 

Для посилення ефективності клітинної імунотерапії гліом необхідно зробити 

клітини цих пухлин більш чутливими для цитолізу ЦТЛ. З цією метою 

використовують прозапальні цитокіни IFN-, IL-1, TNF-, які здатні підвищувати 

експресію антигенів МНС І та ІІ класу in vitro та in vivo на клітинах пухлин мозку 

(гліосаркоми 9L, медулобластоми, злоякісної гліоми, гліом ліній RG2, C6) [450,451], 

що in vivo супроводжувалось зростанням тривалості виживання тварин і зменшенням 

розмірів пухлин, зростанням інфільтрації пухлини CD4+ та CD8+Т-клітинами, кращим 

розпізнаванням алогенними ЦТЛ у цитотоксичних тестах. 

За нашими даними, у суспензіях клітин гліом відносна кількість HLA-А,В,С-

імунопозитивних клітин, що експресують антигени гістосумісності І класу, та HLA-

DR-імунопозитивних клітин, що експресують антигени гістосумісності ІІ класу, 

становила в середньому 5 %; при цьому у суспензіях гліом ІІ ступеня злоякісності їх 

кількість була вищою, ніж у суспензіях гліом ІІІ та ІV ступеня злоякісності 

(табл.8.14). Відсоток HLA-DR-імунопозитивних клітин у суспензіях гліом ІІ ступеня 

злоякісності статистично значуще перевищував відповідний показник у суспензіях 

гліом ІІІ ступеня злоякісності та гліобластом (p = 0,023, p = 0,016 відповідно, U-

критерій Манна-Уїтні). 

За умов впливу КСНК в обох концентраціях через 24 год кількість HLA-А,В,С-

імунопозитивних та HLA-DR-імунопозитивних клітин у суспензійних культурах 

гліом дещо зростала. Аналіз показників залежно від ступеня злоякісності пухлини 

(табл.8.14) показав, що за умов впливу КСНК спостерігалась тенденція до збільшення 

відносної кількості HLA-А,В,С-імунопозитивних (0,02, 0,10 мг/мл КСНК) та HLA-

DR-імунопозитивних   клітин  (0,10 мг/мл КСНК)  у  суспензійних  культурах  гліом  

ІІ ступеня злоякісності; а також до збільшення відсотка HLA-А,В,С-імунопозитивних 

(0,02, 0,10 мг/мл КСНК) та HLA-DR-імунопозитивних клітин (0,02, 0,10 мг/мл КСНК) 

у суспензійних культурах гліом ІІІ ступеня злоякісності. 

Найбільш значуще КСНК впливало на суспензійні культури гліобластом: в 

концентрації 0,02 мг/мл КСНК статистично значуще підвищувало відносну кількість 
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HLA-А,В,С-імунопозитивних клітин у суспензійних культурах гліобластом у 

порівнянні з культурами гліом ІІІ ступеня злоякісності (р = 0,022, U-критерій Манна-

Уїтні). За дії КСНК у суспензійних культурах гліобластом статистично значуще  

зростала  відносна  кількість  HLA-DR-імунопозитивних  клітин  (р = 0,038, р = 0,026 

відповідно за впливу 0,02 та 0,10 мг/мл КСНК, критерій Вілкоксона; табл.8.14). 

Таблиця 8.14. 

Вплив КСНК щура на експресію антигенів HLA пухлинними клітинами хворих 

з гліомами головного мозку in vitro 

№ Гістологіч-

ний тип 

гліом 

 

Концен

-трація 

КСНК, 

мг/мл 

HLA-A,B,C+, % HLA-DR+, % 

 початко-

вий 

показник 

+ КСНК 

 

початко-

вий 

показник 

+ КСНК 

 

1 Гліоми 

(n = 27) 

 

 

0,02 

 5,05 ± 1,63 

 

 

6,93 ± 2,31 

 5,11 ± 1,49 

 

 

6,37 ± 1,43 

 

 0,10 

 

6,35 ± 1,86 

 

5,95 ± 1,46 

 

2 гліоми ІІ 

ст.зл. 

(n = 5) 

 

0,02 

 6,02 ± 1,43 

 

 

7,12 ± 2,34 

 
 

7,10 ± 0,65 

^2,3 

 

7,10 ± 1,63 

 

 0,10 

 

7,97 ± 1,57 

 

7,78 ± 2,48 

 

3 гліоми ІІІ 

ст.зл. 

(n = 9)  

 

0,02 

 4,45 ± 0,95 

 

 

5,49 ± 0,42 

^1 4,84 ± 0,24 

^2 

 

5,82 ± 1,27 

 

 0,10 

 

6,41 ± 2,09 

 

5,19 ± 0,91 

 

4 Гліобластом

и (ІV ст.зл.) 

(n = 13) 

 

0,02 

 5,73 ± 1,78 

 

 

8,23 ± 0,18 

^1 4,49 ± 0,59 

^3 &1,2 

 

6,36 ± 0,49 

&1 

 0,10 

 

5,25 ± 1,75 

 

5,90 ± 0,27 

&2 
 

Примітка: ^  відмінності статистично значущі між відповідними показниками 

груп (^1 (p = 0,022); ^2 (p = 0,023); ^3 (p = 0,016); U-критерій Манна-Уїтні); &  у 

порівнянні з початковим показником (&1 (p = 0,038); &2 (p = 0,026), критерій 

Вілкоксона). 

 

У пухлинних клітинах гліом головного мозку людини експресію гену HLA-A1a 

на рівні мРНК зафіксовано у 4 зразках (із 16 (4/16) досліджених, з них 2 – 

астроцитоми ІІ ступеня злоякісності, 2  гліобластоми), HLA-DRa1 – у 9 зразках (9/16, 
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з них 3 астроцитоми ІІ ступеня злоякісності, 3 – анапластичні астроцитоми ІІІ 

ступеня злоякісності, 3 - гліобластоми), експресію генів  HLA-DQb1 та CIITA не 

зареєстровано (табл.8.15). Порівняння експресії вказаних генів не виявило 

статистично значущих відмінностей між експресією досліджених генів на рівні мРНК 

клітинами гліом головного мозку та клітинами білої речовини та кори мозку (р = 0,2 – 

1,0, точний двосторонній критерій Фішера; табл.8.15). 

Таблиця 8.15. 

Експресія мРНК антигенів HLA (HLA-A1а, HLA-DRa1, HLA-DQb1, CIITA) 

пухлинними клітинами хворих з гліомами головного мозку in vitro 

 

№ Клітини 

  

Умови 

досліду 

 

 

 

Експресія мРНК HLA 

(абсолютна частота, рівень (ум.од.)) 

HLA-A1а 

 

HLA-DRa1 

 

HLA-DQb1 

 

CIITA 

 

1 

пухлинні  

клітини хворих з 

гліомами 

головного  

мозку 

(n = 16) 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

 

4/16 

(0,62 ± 0,08) 

ум.од. 

 

9/16 

 (1,22 ± 0,10) 

ум.од. 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

2 + КСНК 

0,02 мг/мл 

 

 

3/16 

(0,57 ± 0,05) 

ум.од. 

 

9/16 

 (1,02 ± 0,11) 

ум.од. 

0 

 

 

  

0 

 

 

 

3 + КСНК 

0,10 мг/мл 

 

 

4/16 

(0,71 ± 0,09) 

ум.од. 

 

9/16 

 (1,27 ± 0,11) 

ум.од. 

 

2/16 

(0,33 ±0,04) 

ум.од. 

 

1/16 

0,26 

ум.од.  

  

4 нейроклітини 

білої 

речовини 

зрілого мозку 

(n = 7) 

початковий 

показник 

 

 

2/7 

(0,29 ± 0,05) 

ум.од. 

 

4/7 

 (0,61 ± 0,06) 

ум.од. 

 

1/7 

0,23 ум.од. 

 

 

1/7 

0,27 ум.од 

 

 

5 

нейроклітини 

кори зрілого 

мозку 

(n = 3) 

початковий 

показник 

 

 

1/3 

0,60 ум.од. 

 

 

3/3 

 (0,46 ± 0,05) 

ум.од. 

 

1/3 

0,30 ум.од. 

 

 

1/3 

0,28 

ум.од. 
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За впливу 0,02 мг/мл КСНК експресія HLA-A1a зменшувалась в 1 зразку 

гліобластоми; HLA-DRa1  з’являлась або зростала у 3 зразках гліобластом, а в 1 

зразку астроцитоми ІІ ступеня злоякісності  зменшувалась; змін експресії мРНК 

HLA-DQb1 та CIITA не виявлено. За впливу 0,10 мг/мл КСНК експресія HLA-A1a 

зростала або з’являлась у 2 зразках (анапластичні астроцитоми 3 ступеня 

злоякісності), в 1 зразку гліобластоми – зменшувалась; експресія HLA-DRa1 зростала 

у 6 зразках (2 - астроцитоми ІІ ступеня злоякісності, 2 - анапластичні астроцитоми ІІІ 

ступеня злоякісності, 2 – гліобластоми), в 1 зразку астроцитоми ІІ ступеня 

злоякісності – зменшувалась; експресія HLA-DQb1 з’являлась в 1 зразку астроцитоми 

2 ступеня злоякісності та 1 зразку анапластичної астроцитоми III ступеня 

злоякісності; експресія CIITA з’являлась в 1 зразку анапластичної астроцитоми III 

ступеня злоякісності. 

Отже, нами показано принципову можливість до модуляції експресії мРНК генів 

HLA-A1a, HLA-DRa1, HLA-DQb1, CIITA пухлинними клітинами гліом головного 

мозку після впливу КСНК, причому переважала тенденція до появи або зростання 

експресії мРНК цих генів (відповідно р = 0,67, р = 0,57, р = 0,14, р = 0,31, критерій χ2). 

Таким чином, у суспензіях свіжовиділених клітин гліом головного мозку 

кількість клітин, що експресують антигени HLA І класу та ІІ класу, становила в 

середньому 5 %. Згідно з нашими даними, клітини НЦ – утворення в головному 

мозку, що містить регіональні клітини-попередники зрілого мозку – містили в 

середньому 5 % HLA-А,В,С+-клітин та 10 % HLA-DR+-клітин, на основі чого, на 

нашу думку, можна побічно судити про зниження експресії антигенів гістосумісності 

ІІ класу клітинами гліом головного мозку. При цьому в суспензіях гліом ІІ ступеня 

злоякісності кількість HLA-DR+ клітин була вищою, ніж у суспензіях гліом ІІІ та IV 

ступеня злоякісності. 

Отримані результати відповідають даним про часткову або повну втрату 

експресії антигенів HLA І та/або ІІ класу при гліомах, особливо злоякісних [442-

445,452]. За даними Read S.B. et al. (2003) [452], клітини 18 ліній первинних гліом 

експресували високі рівні антигенів І класу HLA-А,В,С, але експресія антигенів ІІ 

класу HLA-DR була відсутня. На матеріалі 88 зразків злоякісних астроцитарних 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Read%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14511464
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пухлин показано, що антигени HLA І класу були відсутні в 50 % із 47 гліобластом і в 

20 % із 18 астроцитом ІІ ступеня злоякісності [443]; антиген HLA-А2  у 80 % з 24  

гліобластом і у 50 % з 12  астроцитом ІІ ступеня злоякісності. Втрата антигенів HLA І 

класу значуще корелювала із ступенем злоякісності пухлин. 

За нашими даними, експресія гену HLA-A1a на рівні мРНК зафіксована у 25 % 

зразків гліом із 16 досліджених, HLA-DRa1 – у 56,3 % зразків, експресія HLA-DQb1 

та CIITA  не зареєстрована. При порівнянні із зразками тканин мозку виявилось, що 

ген HLA-A1a був експресований у 28,6 % зразків білої речовини із 7 досліджених та 

33,3 % зразків кори головного мозку; HLA-Dra1 – у 57,1 % зразків білої речовини та 

всіх досліджених зразках кори; HLA-DQb1 – у 14,3 % зразків білої речовини, у 

зразках кори не зареєстрована; CIITA – у 14,3 % зразків білої речовини та кори 

головного мозку. Це відповідає даним Nano R. et al. (2009) [443], згідно з якими 

експресія антигенів HLA ІІ класу реєструвалась у 30% із 44 аналізованих зразків 

пухлин. У зв’язку з цим цікавими є результати дослідження Huang H. et al. (2005) 

[445], у якому показано, що на відміну від гліом у дорослих осіб, при пілоцитарній 

астроцитомі, що характерна для дитячого віку і має прогноз, сприятливий для 

виживання після хірургічного видалення, експресія генів HLA ІІ класу (HLA-DR, 

HLA-DPB1, HLA-DQB1) була підвищена, порівняно з тканиною нормального 

мозочка, астроцитом ІІ ступеня злоякісності та олігодендрогліом. 

Таким чином, на відміну від протеїнового рівня експресії антигенів HLA на 

клітинній мембрані, який був зниженим у МНПК хворих з гліомами та у клітинах 

пухлин (HLA-DR), на рівні мРНК ми не зафіксували зниження експресії 

досліджуваних генів HLA. Можна висловити припущення, що у хворих з гліомами 

відбуваються зміни компонентів механізму процесингу антигенів, зокрема, зміна 

експресії транспортних молекул (LMP2, TAP1, 2-мікроглобуліну тощо), які 

вважають однією з патогенетичних ланок розвитку онкологічних захворювань 

[442,443], результатом чого є зниження експресії антигенів HLA на клітинній 

мембрані МНПК хворих з гліомами та пухлинних клітин. 

У суспензійних культурах гліом за впливу КСНК в обох концентраціях через 24 

год кількість HLA-А,В,С+ та HLA-DR+ клітин дещо зростала. Найбільш значуще 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nano%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19596914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16215461
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КСНК впливало на суспензійні культури гліобластом, в яких зростав відсоток HLA-

А,В,С+ клітин (порівняно з культурами гліом ІІІ ступеня злоякісності (0,02 мг/мл)) та 

HLA-DR+ клітин (0,02 та 0,10 мг/мл КСНК). На рівні мРНК більш значні зміни 

зафіксовано за впливу 0,10 мг/мл КСНК: виявлялась тенденція до появи або 

зростання експресії мРНК генів HLA-A1a, HLA-DRa1, HLA-DQb1, CIITA. 

Отримані дані доводять, що КСНК щура здатне впливати на експресію антигенів 

HLA як на рівні мРНК, так і на протеїновому рівні безпосередньо клітинами пухлин, 

що на нашу думку, може сприяти розпізнаванню клітин гліом та індукції ефективної 

протипухлинної імунної відповіді, оскільки експресія антигенів ІІ класу МНС є 

важливою як для реалізації процесу розпізнавання, так і для набуття пухлинними 

клітинами таких властивостей, як туморогенність та імуногенність. 

Встановлено, що у суспензіях свіжовиділених клітин гліом кількість CD25+-

клітин, що експресують рецептор -ланцюга IL-2, становила в середньому 22 %; в 

суспензіях гліом ІІ ступеня злоякісності їх кількість була дещо вищою (в середньому 

29 %), ніж у суспензіях гліом ІІІ та ІV ступеня злоякісності (20 %, табл.8.16). 

За умов впливу КСНК в обох концентраціях через 24 год інкубації кількість 

CD25+-клітин у короткострокових культурах гліом дещо зростала. При аналізі 

показників залежно від ступеня злоякісності пухлини (табл. 8.16) виявлено, що КСНК 

щура у концентрації 0,02 мг/мл мало тенденцію до збільшення відносної кількості 

CD25+-клітин у суспензійних культурах гліом ІІ ступеня злоякісності (в середньому 

на 4,6 %), а у концентрації 0,10 мг/мл – до зменшення (в середньому на 10,0 %, р = 0,2, 

U-критерій Манна-Уїтні). КСНК в обох концентраціях виявляло тенденцію до 

збільшення відносної кількості CD25+-клітин у суспензійних культурах гліом ІІІ 

ступеня злоякісності (відповідно р = 0,33, р = 0,57, U-критерій Манна-Уїтні). 

Стосовно гліобластом зафіксовано пропорційну залежність збільшення вмісту CD25+-

клітин із зростанням концентрації КСНК (р = 0,038 у порівнянні з початковим 

показником, U-критерій Манна-Уїтні). 

Отже, чітку залежність підвищення вмісту CD25+-клітин за умов впливу КСНК 

встановлено лише для зразків гліобластом; різноспрямованість впливу КСНК щура на 

експресію рецептора -ланцюга IL-2 клітинами гліом людини ІІІ ступеня злоякісності 
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дає нам змогу констатувати лише можливість такого впливу, але не надає підстав для 

його однозначного трактування. 

Таблиця 8.16. 

Вплив КСНК щура на експресію активаційних антигенів пухлинними 

клітинами хворих з гліомами головного мозку in vitro 

 

№ 

Клітини 

 

Умови 

досліду 

 

CD25+, % 

 

 

CD54+, % 

 

 

CD56+, % 

 

1 

гліоми 

головного мозку 

(n = 37) 

 

 

початковий 

показник 

21,68 ± 4,74 

 

5,93 ± 1,50 

 

9,35 ± 1,74 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

24,42 ± 5,80 

 

6,80 ± 1,81 

 

10,69 ± 2,49 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

23,73 ± 4,97 

 

6,28 ± 1,24 

 

10,47 ± 3,08 

 

2 

гліоми ІІ ст.зл. 

(n = 9) 

 

 

 

початковий 

показник 

28,63 ± 6,73 

 

6,87 ± 0,71 

 

10,42 ± 1,14 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

33,25 ± 8,88 

 

9,12 ± 2,27 

 

11,78 ± 3,27 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

18,50 ± 2,80 

 

6,75 ± 0,25 

 

10,01 ± 2,82 

 

3 

гліоми ІІІ ст.зл. 

(n = 16) 

 

 

 

початковий 

показник 

20,77 ± 4,91 

 

6,11 ± 1,14 

 

9,22 ± 1,66 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл 

24,02 ± 5,69 

 

5,79 ± 0,86 

 

11,78 ± 2,60 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

22,97 ± 6,11 

 

6,19 ±1,61 

 

9,83 ± 2,56 

 

4 

гліоми ІV ст.зл. 

(n = 12) 

 

 

 

початковий 

показник 

20,16 ± 3,69 

 

5,00 ± 1,61 

 

9,55 ± 2,09 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл 

21,44 ± 4,21 

 

6,87 ± 2,20 

 

9,69 ± 1,85 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

25,86 ± 3,71 

*1 

6,23 ± 1,43 

 

11,01 ± 2,76 

 
 

Примітка: *  різниця статистично значуща у порівнянні з початковим 

показником (*1 – p = 0,038; U-критерій Манна-Уїтні). 

 

КСНК щура виявляло також тенденцію до підвищення відносної кількості 

CD54+ та CD56+ клітин у короткострокових культурах гліом (р = 0,23 – 0,40, U-

критерій Манна-Уїтні; табл.8.16), але істотних змін цих показників не зафіксовано. 
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КСНК в обох досліджених концентраціях демонструвало тенденцію до 

незначного проапоптичного впливу: у присутності КСНК кількість РІ+ клітин в 

суспензійних культурах злоякісних гліом зростала в середньому на 27 % (р = 0,39, U-

критерій Манна-Уїтні; табл.8.17). Кількість CD95+-клітин за впливу КСНК суттєво не 

змінювалась (р = 0,22, р = 0,65, U-критерій Манна-Уїтні; табл.8.17). Аналіз показників 

залежно від гістологічного типу гліом виявив, що у суспензіях свіжовиділених клітин 

гліом кількість РІ+-клітин пропорційно зменшувалась у міру зростання ступеня 

злоякісності пухлини (р = 0,07, тест ANOVA Краскела-Уолліса для множинного 

порівняння груп; табл.8.17), що відповідає даним [453]. 

Суспензії свіжовиділених клітин гліобластом містили істотно меншу кількість 

РІ+-клітин (на термінальних стадіях апоптозу), ніж суспензії свіжовиділених клітин 

гліом ІІ ступеня злоякісності (р = 0,04, U-критерій Манна-Уїтні). Виявлену залежність 

можна пояснити з огляду на те, що чим більш злоякісна пухлина, тим менше вона 

підлягає апоптозу завдяки численним механізмам його уникання [438,440,454-456]. 

Інший характер мав розподіл CD95+-клітин: у суспензіях свіжовиділених клітин гліом 

ІІ ступеня злоякісності:  кількість клітин, що експресують FAS-рецептор, становила 

10 %;  цей  показник  збільшувався  у суспензіях гліом ІІІ ступеня злоякісності (до 

14,5 %) та зменшувався у суспензіях гліобластом (до 7 %). Таким чином, 

гліобластоми містили найменшу кількість РІ+ та CD95+ клітин у порівнянні з 

показниками гліом ІІ та ІІІ ступеня злоякісності, тоді як гліоми ІІ ступеня злоякісності 

– найбільшу кількість клітин у термінальній стадії апоптозу, а гліоми ІІІ ступеня 

злоякісності – найбільшу кількість клітин із експресованим FAS-рецептором, тобто 

клітин у стані апоптичної готовності. 

Для трактування отриманих результатів необхідно згадати відомі дані. Fas-FasL 

система залучається у підтримання статусу імуносупресії в ЦНС; клітини гліальних 

пухлин експресують Fas (APO-1/CD95)-рецептор, на відміну від клітин ЦНС у нормі 

[457]. За іншими даними, Fas і FasL експресуються в клітинах нервової системи у 

нормі, їх експресія підвищується при запаленні і дегенеративних процесах мозку 

[458]. Fas-FasL систему трактують як “двосічний меч” в ЦНС: з одного боку, вона 

підтримує імуносупресивний статус у нормальному мозку, з іншого – індукує 
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нейрональну клітинну смерть і запалення при різних неврологічних захворюваннях 

[458]. При дослідженні 42 зразків астроцитом дітей виявлено, що 50 – 100 % клітин 

цих пухлин експресують CD95, а також продукують аутокринний FasL, за рахунок 

чого можуть переключати CD95-трансдукційний сигнал з програми клітинної 

загибелі (апоптозу) на програму проліферації, сприяючи уникненню пухлиною 

імунної відповіді [457]. 

Таблиця 8.17. 

Вплив КСНК на рівень апоптичної готовності в пухлинних клітинах хворих з 

гліомами головного мозку in vitro 

 

№ Гістологіч-

ний тип 

гліом 

 

 

Концен

-трація 

препа-

рату, 

мг/мл 

CD95+, % РІ+,% 

початковий 

показник 

 

+ КСНК 

 

початковий 

показник 

 

+ КСНК 

 

1 гліоми 

(n = 37) 

 

 

0,02 

 
10,23 ± 3,32 

 

10,56 ± 2,71 

 
35,72 ± 11,75 

 

36,87 ± 11,70 

 

0,10 

 
9,92 ± 2,67 

 

42,43 ± 13,34 

 

2 гліоми  

ІІ ст.зл. 

(n = 9) 

 

0,02 

 10,02 ± 1,32 

 

 

10,92 ± 3,54 

 56,19 ± 11,54 

*1 

 

60,33 ± 7,07 

 

0,10 

 
8,43 ± 0,69 

 

53,38 ± 13,53 

 

3 гліоми  

ІІІ ст. зл. 

(n = 16) 

 

0,02 

 14,54 ± 4,20 

 

 

11,63 ± 2,52 

 35,42 ± 11,19 

 

 

35,71 ± 11,43 

 

0,10 

 
10,33 ± 1,89 

 

49,95 ± 15,58 

*2 

4 гліоблас-

томи  

(ІV ст. зл.) 

(n = 12)  

0,02 

 
 

7,07 ± 1,39 

&1,2 

 

9,98 ± 2,20 

&1 24,66 ± 7,32 

*1 &3 

 

30,22 ± 9,79 

&3 

0,10 

 
10,12 ± 2,78 

&2 

27,17 ± 8,46 

*2 
 

Примітка:  *   відмінності  статистично  значущі  між  показниками  груп  (*1 - 

p = 0,04;  *2 – p = 0,04);       &    у  порівнянні  з  початковим  показником  (&1 - 

p = 0,014; &2 - p = 0,05, &3 – p = 0,03); U-критерій Манна-Уїтні. 

 

За впливу КСНК у концентрації 0,02 мг/мл у короткострокових культурах гліом 

ІІ ступеня злоякісності кількість РІ+-клітин дещо збільшувалась; CD95+-клітин  

суттєво не змінювалась; за впливу 0,10 мг/мл  кількість РІ+ та CD95+-клітин дещо 
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зменшувалась. У культурах гліом ІІІ ступеня злоякісності за впливу 0,02 мг/мл КСНК 

кількість РІ+-клітин не змінювалась, а частка CD95+-клітин дещо зменшувалась; за 

впливу  0,10 мг/мл  КСНК кількість РІ+-клітин виявляла тенденцію до зростання (на 

12 %, р = 0,23, U-критерій Манна-Уїтні), тоді як кількість CD95+-клітин зменшувалась 

(на 4%, р = 0,38, U-критерій Манна-Уїтні). 

У короткострокових культурах гліобластом за впливу обох досліджених 

концентрацій КСНК виявлялась тенденція до збільшення відносної кількості РІ+-

клітин (відповідно на 6 % (p = 0,03) та 2 % (p = 0,60)) та істотно зростала частка  

CD95+-клітин  (відповідно, р = 0,014, р = 0,05 за впливу 0,02 та 0,10 мг/мл КСНК, U-

критерій Манна-Уїтні; табл.8.17). Кількість РІ+-клітин у культурах гліобластом після 

інкубації з 0,10 мг/мл КСНК залишалась значуще меншою, ніж у культурах гліом ІІІ 

ступеня злоякісності (р = 0,04, U-критерій Манна-Уїтні). Крім того, за впливу КCНК у 

клітинах пухлин головного мозку в 3 зразках зафіксовано зміну експресії мРНК FasR 

(табл.8.18; рис.8.5). 

Таблиця 8.18. 

Експресія мРНК генів FasR та FasL пухлинними клітинами хворих з 

гліомами in vitro 

№ Клітини 

  

Умови 

досліду 

 

Експресія мРНК 

(абсолютна частота, рівень (ум.од.)) 

FasR FasL 

1 гліоми ІІ - ІІІ ст.зл. 

(n = 8) 

 

 

 

 

початковий 

показник 

1/8 

2,74 ум.од. 

0/8 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

0/8 

 

0/8 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

1/8 

0,67 ум.од. 

0/8 

 

2 

гліоми ІV ст.зл. 

(n = 13) 

 

 

 

 

початковий 

показник 

2/13 

(0,24 ± 0,02) 

ум.од. 

0/13 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

2/13 

(0,24 ± 0,02) 

ум.од. 

0/13 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

2/13 

 (0,26 ± 0,05) 

ум.од. 

0/13 
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Рис.8.5. Напівкількісний RT-PCR -аналіз експресії мРНК гену FasR у клітинах 

гліом    головного   мозку   людини   (1 – номер зразка МНПК,   1’- +КСНК  

(0,02 мг/мл; 1”- +КСНК (0,10 мг/мл;);  

а – електрофореграма ампліконів (220 п.н.) -actin,  

б – електрофореграма ампліконів (250 п.н.) FasR; 

в - діаграми відносного рівня експресії гену FasR. 

 

В 1 випадку (зразок астроцитоми ІІ ступеня злоякісності) експресія FasR після 

впливу 0,02 мг/мл КСНК зникала, але відновлювалась за впливу 0,10 мг/мл КСНК; у 2 

випадках (зразки гліобластом) – підвищувалась експресія FasR, що є підтвердженням 

проапоптотичного впливу КСНК на клітини гліом. Експресію FasL у досліджених 

зразках ми не зафіксували. 

Таким чином, за умов впливу КСНК зростала кількість клітин у термінальній 

стадії апоптозу (РІ+) у суспензійних культурах анапластичних астроцитом (за впливу 

0,10 мг/мл) та гліобластом, а також кількість CD95+-клітин (що несуть FAS-рецептор 

апоптозу) у культурах гліобластом, що, на нашу думку, може розцінюватись як 

показник позитивного проапоптотичного впливу КСНК. 

Чітку залежність проапоптотичного впливу КСНК встановлено у 

короткострокових культурах гліобластом (як за показником вмісту CD95+-клітин, так 

і РІ+-клітин). Можна констатувати, що в клітинах гліобластом КСНК запускало 
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реалізацію механізмів апоптичної загибелі. Щодо клітин астроцитом ІІ і ІІІ ступеня 

злоякісності, то можливо, вплив КСНК на ці клітини реалізується не тільки за участю 

CD95/CD95L- системи, але також із залученням інших сигнальних шляхів апоптозу: 

рецепторно-незалежних (сигнальні шляхи активації каспази 9) і рецепторно-залежних 

(при активації інших рецепторів “регіона клітинної смерті” TNFR1, CAR1, DR3, DR4, 

DR5, p75-NGF, CD70). Причому, вклад вказаних сигнальних шляхів апоптозу 

пов’язаний, ймовірно, із порушенням експресії генів p53 і родини генів bcl-2 та їх 

продуктів, що контролюють рецепторно-незалежні сигнальні шляхи апоптозу, або 

порушенням експресії рецепторів “регіону клітинної смерті”. 

 

8.2.1. Вплив КСНК на експресію та продукцію імуносупресивних цитокінів 

пухлинними клітинами хворих з гліомами головного мозку 

 
На першому етапі нами було досліджено вплив супернатантів пухлинних клітин 

гліом головного мозку на рівень апоптотичної готовності МНПК умовно здорових 

осіб. Після 4-х год інкубації МНПК з 48-год супернатантами пухлинних клітин гліом 

відносна кількість CD95+ МНПК в короткостроковій культурі збільшувалась, 

корелюючи із ступенем злоякісності пухлини (табл.8.19). Це відповідає відомим 

даним щодо проапоптогенного впливу гліальних пухлин на клітини імунної системи 

[457,459]. За вказаних умов зростала також відносна кількість Hoechst 33842+ 

апоптичних клітин. Виявлялась тенденція до збільшення кількості апоптичних 

лімфоцитів із зростанням злоякісності гліоми, супернатант якої додавався до 

культури МНПК (р = 0,05, критерій Вілкоксона; табл.8.19). 

Отже, продукція клітинами гліом розчинних факторів, вплив яких зареєстровано 

при інкубації МНПК умовно здорових осіб у присутності супернатантів гліом різного 

ступеня злоякісності (зростання частки CD95+ та Hoechst 33342+ лімфоцитів), 

збільшувалась із зростанням ступеня злоякісності пухлини. Цей результат 

підтверджує один із механізмів реалізації супресивного та проапоптогенного впливу 

гліом, особливо злоякісних, на клітини імунної системи хворого через продукцію 

розчинних проапоптогенних факторів, що чинять дію на клітини-мішені (лімфоцити). 
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Ми припустили, що проапоптогенний вплив у даному випадку чинять розчинні 

фактори, продуковані пухлиною, ймовірно, TGF-, IL-10 [88,457] або TNF-[459] 

Таблиця 8.19. 

Вплив супернатантів пухлинних клітин гліом на апоптотичну готовність МНПК 

умовно здорових осіб в короткострокових культурах 

№ клітини умови досліду вміст Hoechst 

33842+ 

клітин, % 

вміст CD95+ 

клітин, 

% 

1  

 

МНПК 

групи 

порівняння 

(n=16) 

 

початковий показник 

 

1,71 ± 0,48 4,60 ± 1,52 

2 + супернатант пухлинних 

клітин гліоми  

I-II ст. зл. 

15,20 ± 4,45 8,45 ± 0,93 

3 + супернатант пухлинних 

клітин гліоми  

IV ст. зл. 

36,48 ± 11,07 

*1 

9,03 ± 0,65 

*2 

Примітка: * відмінності статистично значущі у порівнянні з початковим 

показником (*1  p = 0,04; *2  p = 0,05), критерій Вілкоксона. 

 

На наступному етапі в результаті аналізу рівня експресії пухлинними клітинами 

хворих з гліомами мРНК генів імуносупресивних цитокінів виявлено експресію 

мРНК TGF- у13 зразках пухлинних клітин гліом головного мозку (з 33 

досліджених) та експресію IL-10 у 8 зразках (табл.8.20). Нами не виявлено значущої 

залежності абсолютної частоти експресії мРНК вказаних цитокінів від ступеня 

злоякісності гліом (значення точного двостороннього критерія  Фішера  відповідно:   

р = 1,0 для показників експресії TGF-; р = 0,18, р = 0,63, р = 1,0 для показників 

експресії IL-10 у пухлинних клітинах гліом ІІ, ІІІ, ІV ступеня злоякісності). 

Після впливу КСНК в обох концентраціях встановлено зниження експресії 

мРНК TGF-в 1 зразку клітин астроцитоми ІІ ступеня злоякісності, 1 зразку 

анапластичної астроцитоми ІІІ ступеня злоякісності та у 2 зразках гліобластоми. 

Проте ця тенденція не була статистично значущою (р = 0,68, тест ANOVA Краскела-

Уолліса для множинного порівняння незалежних груп). 
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Таблиця 8.20. 

Експресія мРНК генів TGF-та IL-10 пухлинними клітинами хворих з 

гліомами в короткострокових культурах 

№ Клітини 

  
Умови 

досліду 

 

 

Експресія мРНК цитокінів 

(абсолютна частота, рівень (ум.од.)) 

TGF-

 

IL-10 

 

1 

гліоми ІІ ст.зл. 

(n = 11) 

 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

5/11 

(1,02 ± 0,15) ум.од. 

 

5/11 

(0,68 ± 0,18) ум.од  

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

 

5/11 

 

(0,70 ± 0,18) ум.од. 

 

3/11 

*1 

(0,62 ± 0,11) ум.од. 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

 

5/11 

 

(0,74 ± 0,14) ум.од. 

 

3/11 

*2 

(0,69 ± 0,18) ум.од. 

 

2 

гліоми ІІІ ст.зл. 

(n = 9) 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

4/9 

(0,75 ± 0,13) ум.од. 

 

1/9 

0,66 ум.од. 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

 

4/9 

(0,60 ± 0,12) ум.од. 

 

1/9 

0,65 ум.од. 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

 

4/9 

(0,60 ± 0,12) ум.од. 

 

1/9 

0,65 ум.од. 

 

3 

гліоми ІV ст.зл. 

(n = 13) 

 

 

 

 

 

початковий 

показник 

 

3/13 

(1,30 ± 0,16) ум.од. 

 

2/13 

(1,88 ± 0,11) ум.од. 

 

+ КСНК 

0,02 мг/мл  

 

3/13 

 

(1,07 ± 0,19) ум.од. 

 

3/13 

*3 

(1,01 ±0,12) ум.од. 

 

+ КСНК 

0,10 мг/мл 

 

3/13 

(0,89 ± 0,12) ум.од. 

 

2/13 

(1,06 ±0,06) ум.од. 

 

Примітка: *  відмінності статистично значущі у порівнянні з початковим 

показником, критерій χ2 (*1 – р = 0,038, *2 – р = 0,038, *3 – p = 0,053). 
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Більшу варіабельність мав показник експресії мРНК IL-10. Після впливу КСНК в 

концентрації 0,02 мг/мл на зразки клітин астроцитоми ІІ ступеня злоякісності в 1 

зразку його експресія знижувалась, після впливу 0,10 мг/мл – зменшувалась в 1 зразку 

та   в   1   –  зникала  (рис.8.6).  Змін  експресії  мРНК  IL-10  у  клітинах  астроцитом  

ІІІ ступеня злоякісності за умов впливу КСНК не зафіксовано. Після впливу КСНК в 

концентрації 0,02 мг/мл на клітини гліобластом в 1 зразку його експресія з’являлась та 

у 2  знижувалась, після впливу 0,10 мг/мл – в 1 зразку зменшувалась та в 1 – зникала 

(табл.8.20). 

Отже, нами показана можливість модуляції експресії мРНК TGF-та IL-10 за 

впливу КСНК фетального мозку щура у пухлинних клітинах гліом головного мозку. 

Переважала тенденція до зниження експресії мРНК IL-10 у пухлинних клітинах гліом 

ІІ та ІV ступеня злоякісності після впливу КСНК (відповідно: р = 0,038, р = 0,053, 

критерій χ2). 

За умов впливу КСНК щура в супернатантах пухлинних клітин гліобластом 

дещо підвищувався вміст IL-10 (р = 0,025, тест ANOVA Краскела-Уолліса для 

множинного порівняння незалежних груп). Як відомо, IL-10 може супресивно 

впливати на формування локального імунітету в мікрооточенні пухлини, а також 

стимулювати її ріст [449]. Проте, якщо взяти до уваги досить широкий діапазон 

фізіологічної норми (3 – 70) пкг/мл, то збільшення продукції IL-10 клітинами 

гліобластом до (6,0 ± 2,0) пкг/мл, на наш погляд, не може бути суттєвим застережним 

фактором, однак свідчить про модуляцію його продукції за умов впливу КСНК. 

Також після впливу КСНК клітини гліобластом підвищували продукцію IFN- 

та TNF-(відповідно р = 0,04, р = 0,64, тест ANOVA Краскела-Уолліса для 

множинного порівняння незалежних груп; рис.8.7). Це відповідає відомим даним, 

згідно з якими у клітинах гліом може підвищуватись експресія деяких цитокінів, 

зокрема, TNF-, у відповідь на стимуляцію цим цитокіном [460]. Продукція IL-4 

клітинами гліобластом за умов впливу КСНК не змінювалась. 

Отже, нами показано, що клітини гліом головного мозку експресують цитокіни 

TGF-IL-10, TNF-за допомогою яких, вочевидьздійснюється зареєстрований 

нами проапоптогенний впливпухлинних клітин гліом на клітини імунної системи. 
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Рис.8.6. Напівкількісний RT-PCR аналіз експресії мРНК генів TGF- та IL-10 

пухлинними клітинами астроцитом ІІ ступеня злоякісності (1 – номер зразка 

МНПК, 1’ +КСНК (0,02 мг/мл), 1’’ +КСНК (0,10 мг/мл);  

а – електрофореграма ампліконів (220 п.н.) -actin,  

б – електрофореграма ампліконів (515 п.н.) TGF-, 

в - електрофореграма ампліконів (201 п.н.) IL-1, 

г  - діаграма відносного рівня експресії гену TGF-. 

д – діаграма відносного рівня експресії гену IL-1. 
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Рис.8.7. Вплив КСНК щура на синтез цитокінів пухлинними клітинами 

гліобластом головного мозку людини, пг/мл (n = 13; * відмінності статистично 

значущі у порівнянні з початковим показником  (p < 0,05, тест ANOVA Краскела-

Уолліса). 

 

 

КСНК фетального мозку щура виявляє здатність змінювати експресію 

імуносупресивних цитокінів пухлинними клітинами гліом (TGF-IL-10), а також 

тенденцію до збільшення продукції прозапальних цитокінів IFN- TNF- Це, 

вочевидь, обумовлено властивістю фетальних нейроклітин до продукції біологічно 

активних молекул [43,45-47,58,439], які впливають на сигнальні каскади в клітині, які 

задіяні в процесах регуляції активності відповідних генів цитокінів. 

Для трактування отриманих результатів щодо впливу КСНК на експресію 

досліджених цитокінів необхідно звернутись до відомих даних. Так, IFN- 

характеризується регулятивною активністю щодо антигенів МНС та 

антипроліферативною активністю щодо пухлинних клітин, а також клітин судинного 

ендотелію, оскільки пригнічує транскрипцію генів VEGF та FGF  активаторів 

ангіогенезу [461]. TNF- є імуностимуляторним цитокіном з туморицидною дією 

стосовно багатьох пухлин, що підвищує експресію антигенів МНС ІІ класу клітинами 

пухлин, збільшує інфільтрацію пухлини CD4+ та CD8+ Т-клітинами, знижує 

експресію FasL на ендотелії [217]. Зменшення продукції TNF- та IFN- у частини 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Molina-Holgado%20E%22%5BAuthor%5D
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хворих з гліобластомами з виразним імунодефіцитом прямо корелювало з 

підвищеною концентрацією CD95+-лімфоцитів периферичної крові [459]; у хворих на 

гліоми головного мозку встановлено дисбаланс TNF-: збільшений вміст у сироватці 

крові та пригнічення стимульованої ЛПС продукції TNF- МНПК [438]. 

IL-10 відносять до протизапальних, пропухлинних і супресивних цитокінів [88], 

оскільки він посилює ангіогенез і знижує експресію антигенів МНС ІІ класу, 

пригнічуючи формування локального імунітету за рахунок зниження експресії DR-

антигенів на моноцитах; інгібіції проліферації і алоцитолітичної активності Т-

лімфоцитів. TGF- регулює проліферацію, диференціювання, міграцію і апоптоз 

нормальних і неопластичних клітин [312-314,322], його роль при пухлинній 

трансформації неоднозначна і залежить від стану TGF--сигнального шляху у 

пухлинних клітинах. Порушення TGF--сигнального шляху через делецію TGF-1 

гена, TGF--рецепторів чи Smad-протеїнів веде до стимуляції канцерогенезу; TGF- є 

супресором пухлини на ранніх і промотором на більш пізніх стадіях канцерогенезу 

[314,322]. У пацієнтів з пухлинами, зокрема, з гліомами, TGF- обумовлює 

імуносупресію всіх субпопуляцій клітин імунної системи [457], знижує на пухлинних 

клітинах експресію MHC II класу. 

У зв’язку з вищевикладеним, збільшення продукції прозапальних цитокінів IFN-

 TNF-пухлинними клітинами гліобластом після впливу КСНК, на нашу думку, 

слід вважати позитивним чинником, що може призвести до запуску на 

транскрипційному і трансляційному рівні плейотропних ефектів: підвищення 

експресії антигенів МНС І та ІІ класу пухлинними клітинами, пригнічення експресії 

генів ангіогенезу, зниження експресії FasL. Зменшення експресії імуносупресивних 

цитокінів пухлинними клітинами гліом на рівні мРНК (TGF-IL-10) після впливу 

КСНК також потенційно може обмежити супресивний вплив пухлини на імуноцити. 

В кінцевому рахунку такі зміни цитокінового балансу мікросередовища пухлини 

можуть призвести до ефективного розпізнавання та імунолізису пухлинних клітин 

ЦТЛ та ПК. 
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8.3. Протипухлинна дія КСНК у довгострокових первинних культурах 

гліом головного мозку людини 

 

Для оцінки протипухлинного впливу КСНК (0,02, 0,10 мг/мл) додавали до 

первинних культур гліом головного мозку людини з рівномірною зоною росту та 

інкубували протягом 24 та 48 год. Для кожного зразка пухлини аналізували 

контрольну культуру (без додавання КСНК) та культури після 24 та 48 год інкубації з 

КСНК (0,02, 0,10 мг/мл). У цитологічних препаратах культур аналізували частоту 

мітотичних поділів пухлинних клітин з оцінкою патології мітозів і визначенням 

мітотичного індексу (МІ). 

Прижиттєві спостереження культивованих гліом та їх вивчення на цитологічних 

препаратах показало, що в цих умовах відтворюються гістотипові ознаки росту, 

характерні для гістоструктури таких пухлин in vivo. На стадії сформованої зони росту 

культур (8-10 діб) спостерігали розрощування фенотипово характерних гліальних 

пухлинних клітин різного ступеня анаплазії. На 3-5-у добу культивування в зоні росту 

астроцитом ІІ ступеня злоякісності переважали сіткоподібні розрощення пухлинних 

астроцитів трикутної або біполярної форми з довгими відростками. На 12-15-у добу 

зона росту культур значно розширювалася і набувала характерних ознак 

диференційованого астрогліального росту фібрилярних та протоплазматичних 

пухлинних астроцитів при відсутності клітин у стані мітотичного ділення (рис.8.8,а), 

що відображає повільний ріст цих пухлин в умовах культивування. 

В культурах анапластичних астроцитом ІІІ ступеня злоякісності переважали 

моношарові розрощення низькодиференційованих пухлинних гліоцитів з ознаками 

атипії та наявністю патологічних мітозів (МІ складав (2,43 ± 0,09) %; табл.8.21). 

Зона росту культивованих гліобластом відрізнялася значною щільністю та 

клітинним поліморфізмом (рис.8.9,а,в) з наявністю атипових одноядерних та 

багатоядерних форм і численних патологічних мітозів (моноцентрична метафаза, 

відщеплення хромосом або їх розсіювання в метафазі, порожня метафаза, 

колхіциноподібний мітоз. Показник мітотичної активності (МІ = 3,84 ± 0,08 %) 

перевищував аналогічний показник в культурах анапластичних астроцитом. 
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Рис.8.8. Культура анапластичної астроцитоми ІІ ступеня злоякісності. 14-а доба 

культивування. Фарбування гематоксиліном Караччі. х400: 

а – контроль; 

б - після інкубації з КСНК (0,02 мг/мл) 24 год.; 

в - після інкубації з КСНК (0,10 мг/мл) 48 год. 

 

 

Таблиця 8.21. 

Динаміка зміни мітотичного індексу (МІ) в первинних культурах гліом людини 

за умов впливу КСНК щура (Е12-16) 

 

№ Гістологіч-

ний тип 

гліом 

Контроль Концентрація КСНК, мг/мл 

0,02 0,10 

24 год 48 год 24 год 48 год 

1 гліоми ІІІ 

ст.зл. 

(n = 16) 

2,43 ± 0,09 

*1,2,3,12 

 

1,90 ± 0,23 

 

1,82 ± 0,06 

*1,4 

 

1,78 ± 0,08 

*2,5 

 

1,22 ± 0,09 

*3,4,5 

 

2 гліоми ІV 

ст.зл. 

(n = 12) 

3,84 ± 0,08 

*6,7,8,9,12 

 

1,91 ± 0,14 

*6,10,11 

 

0,73 ± 0,10 

*7,10 

 

1,08 ± 0,15 

*8,11 

 

0,28 ± 0,04 

*9 

 

Примітка:  *  відмінності статистично значущі між показниками груп (U-

критерій Манна-Уїтні):   *1,*2, *3, *7, *8, *9, *10, *11, *12 (p < 0,01);           *4, *5, *6 

(p < 0,05). 
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Рис.8.9. Культура гліобластоми. Забарвлення гематоксиліном Караччі. х400: 

а - 9-та доба культивування, контроль; 

б - 9-та доба культивування, після 24-год інкубації з КСНК (0,02 мг/мл); 

в - 14-та доба культивування, контроль. 

г - 14-та доба культивування, після 48-год інкубації з КСНК (0,10 мг/мл). 

 

Наявність підвищеного вмісту клітин у стані мітотичного ділення в культурах 

гліобластом відображає прискорену проліферацію цих пухлин відповідно до їх 

гістоструктури та гістобіологічних властивостей in vivo. 

В дослідних культурах астроцитом ІІ ступеня злоякісності 24-год інкубація з 

КСНК (0,02 мг/мл) викликала значне розрідження клітинних розрощень за рахунок 

деструкції значної частки клітин з подальшою їх десквамацією (рис.8.8,б). Збільшення 

концентрації КСНК (0,1 мг/мл) та тривалості інкубації до 48 год індукувало ще 

більше спустошення зони росту культур за рахунок відшарування загиблих клітин 

(рис.8.8,в). 
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В дослідних культурах анапластичних астроцитом ІІІ ступеня злоякісності за 

умов впливу КСНК (0,02 мг/мл) через 24 год в моношарових ділянках зони росту 

культур відбувалась десквамація дистрофованих пухлинних клітин. У збережених 

ділянках зони росту культур виявлялись фігури мітотичного поділу, середній МІ 

знизився до (1,90 ± 0,23) %. Збільшення концентрації КСНК (0,1 мг/мл) за умов такої 

ж тривалості інкубації індукувало нарощування вмісту пошкоджених пухлинних 

клітин, МІ у збережених ділянках росту складав (1,78 ± 0,08) %. Із подовженням 

тривалості інкубації цих культур з КСНК (0,1 мг/мл) до 48 год зменшувалась 

мітотична активність клітин (МІ складав 1,22 ± 0,09) %. 

В культурах гліобластом, інкубованих з КСНК (0,02 мг/мл) протягом 24 год, 

деструктивний ефект його дії проявлявся значним розрідженням та фрагментацією 

зони росту з появою змінених клітин у стані розпаду цитоплазми та ядер (рис.8.9,б). 

Мітотична активність зменшувалась (МІ складав 1,91 ± 0,14 %). Із подовженням 

тривалості інкубації культивованих гліобластом з КСНК (0,02 мг/мл) до 48 год частка 

пошкоджених клітин наростала, МІ зменшувався до (0,73 ± 0,10) %. При збільшенні 

концентрації КСНК (0,1 мг/мл) та тривалості інкубації до 48 год у культурах 

з’являлися поширені зони спустошення внаслідок десквамації загиблих клітин, 

збільшувалась частка клітин з редукцією відростків у стані дистрофії і некробіозу 

(рис.8.9,г). На підложці залишались збереженими лише невеликі комплекси 

пухлинних клітин з одиничними мітозами (МІ складав 0,28 ± 0,04 %). 

Отже, після інкубації первинних культур гліом різного ступеня анаплазії з КСНК 

спостерігаються ознаки дозозалежного цитотоксичного впливу, який індукує 

дистрофічні та некробіотичні зміни в переважній частині пухлинних клітин з 

порушенням загальної структури зони росту, що посилюються при подовженні 

тривалості інкубації до 48 год. В культурах гліом величина МІ поступово знижується 

із збільшенням концентрації КСНК та тривалості інкубації з ним культур. В 

культурах гліобластом спостерігається більш значуще (р < 0,05 у порівнянні з 

контролем, U-критерій Манна-Уїтні) зменшення МІ. 

Порівняння впливу КСНК та імуномодулювального препарату на 

пухлинні клітини хворих з гліомами головного мозку in vitro. Відомо, що 
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галавіт (5-аміно-1,2,3,4-тетрагідрофталазин-1,4-дієнонатрієва сіль) може чинити як 

пряму цитодеструктивну і антипроліферативну, так і опосередковану дію на клітини 

злоякісних гліом [273]. 

При дослідженні короткострокових культур гліом, інкубованих з галавітом, 

встановлено  цитотоксичний вплив препарату в обох досліджених концентраціях 

(0,02 та 0,10 мг/мл) в середньому стосовно 70 - 80% зразків пухлин (табл.8.22). Частка 

зразків, в яких ЦІ галавіту становив 50 % і вище, складала 40,9 %. Значними 

виявилися індивідуальні відмінності у досліджених зразках: розмах коливань ЦІ 

становив  (13,3 – 100) %.   Виразного  дозозалежного  ефекту  нами  не  встановлено  

(p = 0,58, U-критерій Манна-Уїтні). Поряд з цим, на частину зразків галавіт не чинив 

цитотоксичної дії: частка суспензійних культур клітин гліом з відсутністю ефекту 

складала 27,3 % за впливу 0,02 мг/мл та 18,2 %  за впливу 0,10 мг/мл відповідно. 

Аналіз цитоксичного впливу галавіту на суспензійні культури гліом різного 

ступеня анаплазії виявив тенденцію більшої чутливості до дії препарату клітин гліом 

ІІІ ступеня анаплазії у порівнянні з клітинами гліобластом (р = 0,12, точний 

двосторонній критерій Фішера). Зокрема, середній показник цитотоксичності галавіту 

в концентрації 0,10 мг/мл в суспензійних культурах гліом ІІІ ступеня анаплазії 

перевищував ЦІ в культурах гліобластом (p = 0,05, U-критерій Манна-Уїтні; 

табл.8.22). При цьому препарат виявляв цитотоксичний вплив на всі зразки (100 %) 

гліом ІІІ ступеня анаплазії (ЦІ перевищував 50 %), на відміну від зразків гліобластом, 

в яких ЦІ50 для галавіту зареєстровано лише у половині зразків (p = 0,046, точний 

двосторонній критерій Фішера). Близько 30 % досліджених суспензійних культур 

гліобластом виявились нечутливими до впливу галавіту в обох концентраціях. 

При збільшенні концентрації галавіту у короткострокових культурах як  гліом  

ІІІ ступеня анаплазії, так і гліобластом зростав ЦІ препарату (р = 0,21, точний 

двосторонній критерій Фішера), а також відсоток зразків з ЦІ50; тобто 

прослідковувалась тенденція до залежності цитотоксичної дії галавіту від 

концентрації препарату (відповідно р = 0,009, p = 0,42 для показників клітин гліом ІІІ і 

ІV ступеня анаплазії, точний двосторонній критерій Фішера). 
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Таблиця 8.22. 

Вплив галавіту на пухлинні клітини хворих з гліомами головного мозку in 

vitro 

№ Гістологічний 

тип пухлини 

Концен

-трація 

препа-

рату,  

мг/мл 

ЦІ, % 

(М+m) кількість зразків 

з цитоток-

сичним 

ефектом 

з ЦІ50 з ЦІ0 

1  

гліоми 

(n = 22) 

 

0,20 

 

28,34 ± 9,26 

 

16/22 

 

9/22 6/22 

0,10 

 

31,39 ± 9,83 

 

18/22 

 

9/22 4/22 

2 гліоми ІІІ 

ступеня 

анаплазії 

(n = 9) 

0,20 

 

22,99 ± 7,10 

 

6/9 

 

3/9 

&1 

3/9 

0,10 

 

62,50 ± 6,80 

*1 

9/9 

 

9/9 

&1&2 

0/9 

3 гліобластоми 

(ІV ступінь 

анаплазії) 

(n = 13) 

0,20 

 

10,65 ± 3,20 

 

9/13 

 

4/13 4/13 

0,10 

 

28,75 ± 8,60 

*1 

9/13 

 

7/13 

&2 

4/13 

 

Примітка: * - відмінності статистично значущі у порівнянні між показниками 

груп (*1 - p = 0,05), U-критерій Манна-Уїтні; & - відмінності статистично 

значущі у порівнянні між показниками груп (&1 – p = 0,009; &2 – р = 0,046), 

точний двосторонній критерій Фішера. ЦІ0 – відсутність ефекту. 
 

При дослідженні впливу галавіту на експресію CD25, CD54, CD56 МНПК 

хворих на гліоми істотних змін цих показників не встановлено (табл.8.23). 

Після впливу галавіту виявлялась тенденція до деякого підвищення частки 

CD25+, CD56+ (0,02 мг/мл) клітин у суспензійних культурах гліом ІІІ ступеня 

анаплазії (відповідно р = 0,4, р = 0,14, U-критерій Манна-Уїтні) та підвищення частки 

CD25+, CD54+ (0,02 мг/мл), клітин у суспензійних культурах гліобластом (відповідно 

р = 0,2, р = 0,2, U-критерій Манна-Уїтні; табл.8.23). 

Галавіт в обох досліджених концентраціях демонстрував тенденцію до 

проапоптичного впливу: у присутності препарату кількість РІ+ клітин в суспензійних 

культурах злоякісних гліом зростала в середньому на 5 % (р = 0,10, р = 0,12, U-

критерій Манна-Уїтні; табл.8.24). 
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Таблиця 8.23. 

Вплив галавіту на експресію активаційних антигенів пухлинними клітинами 

хворих з гліомами головного мозку in vitro 

№ 

Клітини 

 

Умови 

досліду 

 

CD25+, % 

 

 

CD54+, % 

 

 

CD56+, % 

 

1 

гліоми 

головного мозку 

(n = 22) 

 

 

початковий 

показник 

15,00 ± 2,40 

 

4,59 ± 0,99 

 

10,13 ± 2,00 

 

+ галавіт 

0,02 мг/мл  

18,05 ± 2,49 

 

6,12 ± 1,34 

 

12,50 ± 2,48 

 

+ галавіт 

0,10 мг/мл 

18,40 ± 1,43 

 

5,97 ± 1,48 

 

10,71 ± 0,94 

 

2 

гліоми ІІІ ст.зл. 

(n = 9) 

 

 

 

початковий 

показник 

14,23 ± 2,13 

 

5,48 ± 0,57 

 

8,98 ± 1,50 

 

+ галавіт 

0,02 мг/мл 

16,50 ± 1,20 

 

5,70 ± 1,04 

 

12,20 ± 2,92 

 

+ галавіт 

0,10 мг/мл 

17,53 ± 1,10 

 

6,60 ±1,20 

 

10,73 ± 0,48 

 

3 

гліоми ІV ст.зл. 

(n = 13) 

 

 

 

початковий 

показник 

15,77 ± 1,68 

 

3,40 ± 0,80 

 

11,67 ± 1,32 

 

+ галавіт 

0,02 мг/мл 

19,60 ± 3,15 

 

6,68 ± 1,48 

 

12,90 ± 1,25 

 

+ галавіт 

0,10 мг/мл 

19,27 ± 0,93 

 

5,13 ± 1,13 

 

10,70 ± 0,90 

 
 
 

Аналіз показників залежно від гістологічного типу гліом виявив, що суспензії 

свіжовиділених клітин гліом ІІІ ступеня анаплазії містили меншу кількість РІ+ клітин, 

ніж суспензії гліобластом, однак більшу кількість CD95+-клітин, що експресують 

FAS-рецептор, який відображає готовність до апоптозу. Після впливу галавіту у 

культурах гліом ІІІ ступеня анаплазії зростала кількість РІ+-клітин (p = 0,11 та p = 0,05 

відповідно при дії концентрацій препарату 0,02 і 0,10 мг/мл), приріст РІ+-клітин у 

культурах сягав 12 – 16 %; тоді як кількість CD95+-клітин мала тенденцію до 

зменшення (на 3 – 4 %). На відміну від гліом ІІІ ступеня анаплазії, у культурах 

гліобластом за впливу галавіту, навпаки, дещо зменшувалась кількість РІ+-клітин (на 

2 – 8 %) та зростала частка CD95+-клітин (на 2,0  3,5 %, р = 0,2, U-критерій Манна-

Уїтні). 
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Таблиця 8.24. 

Вплив галавіту на рівень апоптичної готовності пухлинних клітин хворих з 

гліомами in vitro 

№ Гістологіч-

ний тип 

гліом 

 

 

Концен-

трація 

препа-

рату, 

мг/мл 

PI+,% CD95+, % 

початковий 

показник 

 

+ галавіт 

 

 

початко-

вий 

показник 

 

+ галавіт 

 

 

1 гліоми 

(n = 22) 

 

 

0,02 

 24,71 ± 7,28 

 

 

29,88 ± 7,27 

 10,61 ± 3,50 

 

 

9,70 ± 1,64 

 

0,10 

 
32,17 ± 8,57 

 

10,97 ± 1,70 

 

2 гліоми ІІІ 

ступеня 

анаплазії 

(n = 9) 

0,02 

 20,83 ± 4,46 

&1 

 

33,58 ± 5,06 

 13,98 ± 4,05 

 

 

10,03 ± 1,90 

 

0,10 

 
37,05 ± 9,50 

&1 

11,18 ± 1,62 

 

3 гліоблас-

томи (ІV 

ступінь 

анаплазії) 

(n=13) 

0,02 

 

28,60 ± 9,40 

 

26,18 ± 7,82 

 

7,25 ± 1,60 

 

 

9,38 ± 1,06 

 

0,10 

 
25,67 ± 6,12 

 

10,70 ± 1,05 

 

Примітка: &  відмінності статистично значущі у порівнянні з початковим 

показником (&1  p = 0,05, U-критерій Манна-Уїтні). 

 

Таким чином, за впливу галавіту спостерігалась тенденція до зростання кількості 

клітин у термінальній стадії апоптозу (РІ+) у суспензійних культурах гліом ІІІ ступеня 

анаплазії та кількості CD95+ клітин (що експресують FAS-рецептор апоптозу) у 

суспензійних культурах гліобластом, що може розцінюватись як показник 

позитивного проапоптотичного впливу препарату. 

Порівняльний аналіз показав, що середні показники цитотоксичного впливу 

галавіту в короткострокових суспензійних культурах пухлинних клітин хворих з 

гліомами ІІІ ступеня  злоякісності  перевищували  показники  ЦІ  КСНК  (відповідно  

р = 0,4, р = 0,01 за впливу 0,02 та 0,10 мг/мл препаратів, U-критерій Манна-Уїтні; 

табл.8.25). 

Частка досліджених зразків клітин гліом ІІІ ступеня анаплазії, на які галавіт 

впливав цитотоксично з ЦІ50, перевищувала частку зразків, на яку аналогічним чином 
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вплинуло КСНК (відповідно p = 0,63, р = 0,0001 за впливу 0,02 та 0,10 мг/мл 

препаратів, точний двосторонній критерій Фішера). На велику частку зразків клітин 

гліом ІІІ ступеня анаплазії КСНК впливало цитотоксично з ЦІ25 (p = 0,008, p = 0,003 у 

порівнянні з відповідними показниками за умов впливу 0,02 та 0,10 мг/мл галавіту, 

точний двосторонній критерій Фішера). 

Таблиця 8.25. 

Порівняння цитотоксичного впливу КСНК щура та галавіту на пухлинні 

клітини хворих з гліомами in vitro 

№ Клітини Препа-

рат 

 

Концен-

трація 

препа-

рату, 

мг/мл 

ЦІ, % 

 

M + m 

кількість зразків 

з ЦІ25 

 

з ЦІ50 

 

з ЦІ0 

 

1 гліоми ІІІ 

ступеня 

злоякісності 

 

галавіт 

(n = 9) 

 

 

0,02 

 

22,99 ± 7,10 

 

0/9 

&1 

3/9 

 

3/9 

0,10 

 

62,50 ± 6,80 

*1*2 

0/9 

&2 

9/9 

&3&4 

0/9 

КСНК 

(n=16) 

 

0,02 

 

33,40 ± 5,60 

 

9/16 

&1 

3/16 4/16 

 

0,10 

 

 

38,30 ± 12,49 

*2 

10/16 

&2 

3/16 

&4 

3/16 

 

 

2 гліобластоми 

(ІV ступінь 

злоякісності) 

 

галавіт 

(n = 13) 

 

0,02 

 

10,65 ± 3,00 

 

0/13 

 

4/13 4/13 

0,10 

 

28,75 ± 8,60 

*1 

0/13 

&5 

7/13 

&3&6 

4/13 

КСНК 

(n=12) 

 

 

0,02 

 

25,00 ± 7,70 3/12 1/12 6/12 

 

0,10 

 

35,20 ± 11,15 5/12 

&5 

1/12 

&6 

4/12 

 

Примітка: * - відмінності статистично значущі у порівнянні між показниками 

груп (*1 - p = 0,05; *2 – p = 0,01), U-критерій Манна-Уїтні;  & - відмінності 

статистично  значущі  у порівнянні між показниками груп  (&1 – p = 0,008; &2 – 

p = 0,003; &3 – p = 0,009; &4 – p = 0,0001; &5 – р = 0,015; &6 – p = 0,03), точний 

двосторонній критерій Фішера. ЦІ0 – відсутність ефекту. 
 

Інші дані отримано щодо впливу на клітини гліобластом: КСНК мало тенденцію 

до більш значущого впливу, ніж галавіт, проте значущих відмінностей між середніми 
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показниками цитотоксичності КСНК і галавіту в суспензійних культурах гліобластом 

не виявлено (р = 0,46, U-критерій Манна-Уітні). Досить значну питому вагу мали 

зразки клітин гліобластом, на які КСНК впливало цитотоксично з ЦІ25 (p = 0,0015 у 

порівнянні з показником за впливу 0,10 мг/мл галавіту, точний двосторонній критерій 

Фішера). Водночас зразки клітин гліобластом, на які препарати впливали 

цитотоксично з ЦІ50, переважали за впливу галавіту (p = 0,03 у порівнянні з 

показником за впливу 0,10 мг/мл КСНК, точний двосторонній критерій Фішера). 

У короткострокових культурах гліом ІІІ ступеня злоякісності за впливу як 

КСНК, так і галавіту збільшувалась кількість РІ+ клітин та дещо зменшувалась частка 

CD95+-клітин; статистичної різниці між показниками не виявлено (рис.8.10). Отже, 

обидва досліджені препарати мали тенденцію до проапоптотичного впливу на 

клітини гліобластом, збільшуючи кількість РІ+-клітин у термінальній стадії апоптозу. 

За умов впливу КСНК зафіксована тенденція до збільшення вмісту CD25+-

клітин з наявністю рецептора -ланцюга  IL-2  (IL-2RA) у  культурах  клітин  гліом  

ІІІ ступеня злоякісності, за впливу галавіту вона була менш виразною (р = 0,14, тест 

ANOVA Краскела-Уолліса для множинного порівняння незалежних груп; рис.8.10). 

За впливу як КСНК, так і галавіту у концентрації 0,02 мг/мл кількість HLA-А,В,С+ та 

HLADR+-клітин у культурах гліом істотно не змінювалась. Статистично значущих 

відмінностей між середніми показниками кількості РІ+, CD95+, CD25+, HLA-А,В,С+ та 

HLADR+ клітин у культурах гліом ІІІ ступеня злоякісності за впливу КСНК і галавіту 

не виявлено (за даними множинних порівнянь із застосуванням критерія Краскела-

Уолліса та порівнянь незалежних груп із застосуванням U-критерія Манна-Уітні). 

У короткострокових культурах гліобластом як КСНК, так і галавіт мали 

тенденцію до проапоптотичної дії: у культурах дещо збільшувалась кількість РІ+-

клітин та зростала частка CD95+-клітин (рис.8.11). За впливу КСНК, а також галавіту 

(0,10 мг/мл) кількість CD25+-клітин у культурах гліобластом збільшувалась 

(рис.8.11), що може мати неоднозначне трактування. Експресія IL-2RA cвідчить про 

активований стан клітин, їх здатність проліферувати у відповідь на стимул від IL-2; 

водночас, IL-2RA є одним із 8 генів з імунною функцією, асоційованих з 

гліобластомою [430]. 
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Рис.8.10. Вплив КСНК та галавіту на співвідношення диференційних та 

активаційних антигенів на клітинах гліом ІІІ ступеня злоякісності (%, n = 16). 
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Рис.8.11. Вплив КСНК та галавіту на співвідношення диференційних та 

активаційних антигенів на клітинах гліобластом (%, n = 13). 
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За впливу як КСНК, так і галавіту у концентрації 0,02 мг/мл кількість HLA-

А,В,С+ та HLADR+-клітин у культурах гліобластом дещо зростала (рис.8.11). Відомо, 

що при гліомах, особливо злоякісних, відбувається часткова або повна втрата 

експресії антигенів І та/або ІІ класу HLA [443-445], яка корелює із ступенем 

злоякісності пухлин та є однією з причин відсутності протипухлинної активності 

CD4+Т-лімфоцитів, Зростання експресії антигенів гістосумісності клітинами 

гліобластом за впливу досліджених нами препаратів може сприяти розпізнаванню 

клітин пухлини імунокомпетентними клітинами. 

Статистично значущих відмінностей між середніми показниками кількості РІ+, 

CD95+, CD25+, HLA-А,В,С+ та HLADR+-клітин у культурах гліобластом за впливу 

КСНК і галавіту не виявлено (за даними множинних порівнянь із застосуванням 

критерію Краскела-Уолліса та порівнянь незалежних груп  із застосуванням U-

критерія Манна-Уітні). 

Таким чином, можна дійти висновку, що ефекти впливу КСНК, який являє 

собою розчин продукованих нейрогенними клітинами фетального мозку біологічно 

активних речовин, та імуномодулювального препарату галавіт у короткострокових 

культурах гліом головного мозку людини є подібними. 

Також нами проведено вивчення впливу препаратів у первинних довгострокових 

культурах глібластом людини. У динаміці росту контрольних культур клітини 

гліобластоми формували досить поширену зону росту, утворену клітинами 

ромбовидної, уніполярної, трикутної форми з виразною цитоплазмою та 

конусоподібними відростками (рис.8.12,а). Ядра пухлинних клітин переважно 

поліморфні, круглої або кругло-овальної форми, гіперхромні. Зустрічались також 

значно збільшені в об’ємі одно- та багатоядерні клітини. Характерною особливістю 

всіх культивованих гліобластом є наявність осередків сіткоподібних структур, 

утворених перетинами довгих клітинних відростків, притаманних пухлинним 

астроцитомам. Така особливість росту гліобластом в умовах культивування 

відображає астроцитарний генез більшості з них. В ущільнених ділянках росту 

культивованих гліобластом переважали розрощення недифереційованих клітин, серед 

яких спостерігались різні стадії мітотичного поділу. Серед мітотичних фігур 
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переважали патологічні форми: моноцентрична метафаза, відщеплення хромосом або 

їх розсіювання в метафазі, порожниста метафаза (К-мітоз). Показник мітотичної 

активності складав (МІ = 3,84 ± 0,08 %), відображаючи прискорену проліферацію цих 

пухлин відповідно до їх гістоструктури та гістобіологічних властивостей in vivo. 

 

  
 

а б в 
Рис.8.12. Культура гліобластоми. 16-та доба культивування. Забарвлення 

гематоксиліном Караччі. Х400. а – контроль; б   після інкубації з галавітом 

(0,02 мг/мл) 24 год; в  після інкубації з галавітом (0,10 мг/мл) 48 год. 

 

У дослідній серії культур гліобластом спостерігався дозозалежний 

цитотоксичний вплив галавіту. Після 24-год інкубації з галавітом (0,02 мг/мл) 

виявлялося зниження ефективності росту культур у вигляді значного розрідження 

клітинних масивів за рахунок розривів та десквамації частини клітин (рис.8.12,б). 

Підвищення концентрації препарату до 0,10 мг/мл та збільшення інкубації культур з 

препаратом до 48 год призводили до подальшого зниження клітинної щільності. На 

цитологічних препаратах цих культур в переважній більшості пухлинних клітин 

визначалися різні стадії дистрофічних та некробіотичних змін: цитоплазма клітин 

закруглена, відростки редуковані або втрачені, ядра в стані каріопікнозу, цитоплазма 

багатьох клітин у стані розпаду (рис.8.12,в). На місці загиблих клітин залишались 

лише окремі комплекси клітин-тіней. 
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Отже, після інкубації первинних культур гліобластом як з КСНК, так і галавітом 

спостерігались ознаки дозозалежного цитотоксичного впливу препарату, який 

індукував дистрофічні та некробіотичні зміни в переважній частині пухлинних клітин 

з порушенням загальної структури клітинної зони росту, що посилювались при 

подовженні тривалості інкубації до 48 год. МІ у дослідних культурах гліобластом 

поступово знижувався, порівняно з контрольними культурами, із збільшенням 

концентрації досліджуваних препаратів та тривалості інкубації культур з препаратом 

(p < 0,05, U-критерій Манна-Уїтні; рис.8.13). Слід зазначити, що характер і 

спрямованість змін у клітинах культивованих гліобластом були подібними як за умов 

впливу галавіту, так і за умов впливу КСНК. Величина зменшення МІ за умов впливу 

галавіту у концентрації 0,02 мг/мл була суттєво більшою (p = 0,04, U-критерій Манна-

Уїтні), ніж за умов впливу КСНК у тій же концентрації, однак при збільшенні 

концентрації до 0,10 мг/мл статистично значущих відмінностей між показниками за 

умов дії досліджуваних препаратів не зафіксовано. 

 

 

Рис.8.13. Динаміка зміни мітотичного індексу (%) в первинних культурах 

гліобластом людини за умов впливу КСНК та галавіту (n = 13; *  відмінності 

статистично значущі у порівнянні з контролем, p < 0,05, U-критерій Манна-

Уїтні). 



 298 

Подібна за вираженістю цитотоксична дія КСНК фетального мозку щура і 

галавіту в умовах короткотермінових та первинних довгострокових культур 

гліобластом людини, на нашу думку, обумовлена здатністю цих препаратів до 

проапоптотичного та антимітотичного впливу. Обидва досліджені препарати мали 

тенденцію до проапоптотичного впливу на клітини гліобластом у короткострокових 

культурах, збільшуючи кількість CD95+ (готовність до апоптозу) та РІ+клітин 

(термінальна стадія апоптозу); а також демонстрували статистично значущий 

антимітотичний вплив у довгострокових культурах гліобластом. 

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне звернутись до відомих даних. Галавіт є 

індуктором інтерферону [462]. У хворих на гліоми продукція IFN-клітинами 

периферичної крові пригнічена прямопропорційно залежно від ступеня злоякісності 

гліальної пухлини [438]. IFN- підвищує експресію антигенів МНС І і МНС ІІ класу, 

відновлює експресію білків-транспортерів ТАР1 та індукує трансактиватор СІІТА у 

клітинах злоякісної гліоми [450,452]. У нашому дослідженні за впливу галавіту при 

застосуванні концентрації препарату 0,10 мг/мл дещо підвищувалась експресія HLA-

ABC (МНС І класу) клітинами гліом ІІІ ступеня анаплазії. За впливу концентрації 

галавіту 0,02 мг/мл дещо підвищувалась також експресія CD54 (ICAM), HLA-ABC 

(МНС І класу) та HLA-DR (МНС ІІ класу) клітинами гліобластом. Відомо також, що 

при дії IFN- в гліомних клітинах підвищувався рівень експресії Fas і FasL, каспази-8, 

Вах; така зміна експресії молекул, які відносяться до рецептор-залежного і 

незалежного шляхів клітинної смерті, призводила до апоптозу гліомних клітин [463]. 

За нашими даними, за впливу галавіту підвищувалась експресія CD95 (Fas) клітинами 

гліобластом. IFN- впливає на основні характеристики злоякісних гліом: знижує 

життєздатність та інгібує проліферацію клітин, а також знижує міграцію клітин 

гліобластоми людини А172 [464]. В нашому дослідженні після інкубації з галавітом 

також спостерігалось зменшення міграційної та проліферативної активності клітин 

культивованої гліобластоми. 
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Висновки до розділу: 

1. Щодо МНПК хворих з гліомами головного мозку in vitro КСНК не 

виявив цитотоксичного впливу; проапоптотичний вплив був незначним; експресія 

антигенів HLA та співвідношення диференційних та активаційних антигенів не 

змінювались; продукція TNF- і IL-10 знижувалась, експресія мРНК IFN-та TGF-

 мала тенденцію до зниження (відповідно: р = 0,025, р = 0,03, критерій χ2). 

2. Щодо клітин гліом головного мозку людини in vitro КСНК виявляв 

цитотоксичний, антипроліферативний, антимітотичний вплив; виявляв тенденцію до 

збільшення експресії антигенів HLA-І,-ІІ, CD-25,-95, а також РІ+-клітин; підвищував 

продукцію IFN- та TNF-(р = 0,04, р = 0,64, тест ANOVA Краскела-Уолліса) і 

виявляв тенденцію до зниження експресії мРНК TGF- (р = 0,68) та IL-10 (р = 0,053, 

критерій χ2) клітинами гліобластом. 

3. Отримані дані створюють теоретичне підґрунтя для пошуку і розробки 

способів можливого застосування КСНК у складі комплексної патогенетичної терапії 

гліом головного мозку. Необхідною умовою є попереднє дослідження індивідуальної 

чутливості пухлинних клітин та клітин імунної системи до дії КСНК in vitro. 

Результати, представлені у даному розділі, опубліковано у власних наукових 

працях [419-422,465-475]. 
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РОЗДІЛ 9 

ВПЛИВ КОНДИЦІЙОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН 

ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ ЩУРА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО 

ЗМОДЕЛЬОВАНОГО ПУХЛИННОГО ПРОЦЕСУ ГОЛОВНОГО 

МОЗКУ 

Для вивчення протипухлинних властивостей фетальних НПК in vivo у 

експериментальних тварин (щурів) відтворювали гліому головного мозку щура (штам 

101.8). Штам 101.8 являє собою анапластичну гліому, в якій одночасної малігнізації 

зазнали астроцитарна глія, олігодендроглія та епендима, і за своїми гістобіологічними 

властивостями наближається до злоякісних гліом людини [275]. Вирішували 

проміжні завдання: 1) вивчити дію КСНК щура на пухлиноіндукувальну здатність 

клітин гліоми 101.8 при внутрішньомозковій імплантації; 2) визначити вплив КСНК 

на перебіг експериментально змодельованої гліоми головного мозку щурів 101.8 при 

різних режимах введення; 3) дослідити вплив на перебіг гліоми 101.8 алогенної 

пухлинної вакцини (АПВ), модифікованої КСНК; 4) визначити дію КСНК на 

цитотоксичну функцію імуноцитів у щурів за умов експериментально змодельованої 

гліоми головного мозку 101.8. 

 

9.1. Вплив КСНК на пухлиноіндукувальну здатність клітин гліоми 101.8 у 

щурів 

 
Дослідження проведені у таких групах тварин: 

1) щури,  у  яких  індукція гліоми проведена нативними клітинами гліоми 101.8 

(n = 15); 

2) щури, у яких індукція гліоми проведена клітинами пухлини, обробленими 

КСНК у концентрації 0,02 мг/мл (n = 15); 

3) щури, у яких індукція гліоми проведена клітинами пухлини, обробленими 

КСНК у концентрації 0,10 мг/мл (n = 15); 

4) інтактні щури (контроль, n = 15). 

Обробку нативних суспензій свіжовиділених клітин пухлини проводили при 

інкубації клітин гліоми 101.8 за наявності КСНК упродовж 24 год., що призводило до 
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зниження кількості та життєздатності пухлинних клітин у суспензії  (відповідно  на  

39 % та 16 % при концентрації КСНК 0,02 мг/мл; 52 % та 17 % при концентрації 

КСНК 0,10 мг/мл). Прижиттєве спостереження за культурами в інвертованому 

мікроскопі показало, що інкубація з КСНК викликала розрідження і деструкцію зони 

росту клітин гліоми 101.8 (рис.9.1), що свідчить про цитотоксичну дію КСНК на 

пухлинні клітини. 

Вплив КСНК на пухлиноіндукувальну здатність клітин гліоми 101.8 визначали 

за допомогою аналізу виживаності дослідних тварин. Застосування методу 

множинних оцінок Каплана-Майєра з використанням критерія Вілкоксона-Гехана 

виявило, що показники виживаності тварин з гліомою 101.8, відтвореною за 

допомогою нативної і оброблених КСНК суспензій пухлинних клітин, мали 

статистично високозначущі відмінності (критерій 2, р = 0,000001). Попарне 

порівняння показників груп за допомогою двохвибіркового критерія Вілкоксона-

Гехана дозволило виявити наступні особливості. 

Обробка клітин гліоми 101.8 за допомогою 24-год інкубації з КСНК перед 

перещепленням щурам значуще збільшувала середню тривалість життя (СТЖ) та 

медіану виживаності щурів з пухлиною, порівняно з показниками тварин, яким 

перещеплення пухлини проводили нативною суспензією клітин гліоми (р = 0,000001, 

критерій Вілкоксона-Гехана; табл.9.1, рис.9.2). 

Ознаки захворювання у щурів, яким внутрішньомозково вводили нативну 

суспензію клітин гліоми, з’являлись, починаючи з перших днів спостереження 

(зниження рухової активності, догляду за хутром). Водночас, у групах тварин, яким 

внутрішньомозково вводили оброблену КСНК суспензію клітин гліоми, клінічні 

ознаки пухлинного процесу не виявлялись до 26-ї доби.  Інкубація клітин гліоми з 

0,02 мг/мл КСНК перед внутрішньомозковим введенням щурам призводила до 

подовження СТЖ тварин в середньому на 13 діб та медіани виживаності на 14 діб; 

інкубація клітин пухлини з 0,10 мг/мл КСНК – відповідно призводила до подовження 

СТЖ тварин в середньому на 14 діб та медіани виживаності на 17 діб. 

Слід зазначити, що всі тварини дослідної групи, яким перещеплення пухлини 

проводили нативною суспензією клітин гліоми, загинули до 23-ї доби. 
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Рис.9.1. Культура клітин гліоми 

101.8 in vitro. Світлова мікроскопія, 

зб. х100: 

А – інкубація в стандартних умовах, 

24 год; 

Б – інкубація в присутності КСНК 

(0,02 мг/мл), 24 год; 

В - інкубація в присутності КСНК 

(0,10 мг/мл), 24 год. 

 

В  
 

Таблиця 9.1. 

Середня тривалість життя (СТЖ) та медіани виживаності тварин дослідних 
груп з гліомою 101.8 
 

№ Група (варіанти 

індукції пухлини) 

СТЖ, 

доби 

(M ± m) 

процентилі, доби Р (критерій 

Вілкоксона-

Гехана) 50' 25'  75' 

1 індукція нативними 

клітинами гліоми 

101.8 (n = 15)  

 

14,6 ± 2,8 

 

14,0 

 

 

12,0 

 

 

17,3 

 

 



2 індукція клітинами 

гліоми 101.8, обро-

бленими КСНК 

(0,02 мг/мл, n = 15) 

 

27,3 ± 3,4 

 

28,0 

 

 

 

27,0 

 

 

 

30,0 

 

 

 

p 1,2 = 0,000001 

3 індукція клітинами 

гліоми 101.8, обро-

бленими КСНК  

(0,10 мг/мл, n = 15) 

 

28,3 ± 5,0 

 

31,0 

 

 

 

26,0 

 

 

 

33,0 

 

 

 

p 1,3 = 0,000001 

p 2,3 = 0,68 

 

Примітка: M – середнє значення; m – середнє квадратичне відхилення від 

середнього значення; 50' – медіана, 25' – нижній квартиль, 75'  верхній 

квартиль. 
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Рис.9.2. Тривалість життя тварин дослідних груп з гліомою 101.8: 1  щури, у 

яких індукція гліоми проведена нативними клітинами гліоми 101.8 (n = 15); 2  

щури, у яких індукція гліоми проведена клітинами пухлини, обробленими 

КСНК у концентрації 0,02 мг/мл (n = 15); 3  щури, у яких індукція гліоми 

проведена клітинами пухлини, обробленими КСНК у концентрації 0,10 мг/мл  

(n = 15). 

 

Максимальна тривалість життя тварин з пухлиною, індукованою обробленими 

КСНК клітинами, становила 33 (0,02 мг/мл КСНК) та 38 діб (0,10 мг/мл КСНК) 

(рис.9.2). Статистично значущих відмінностей між показниками виживаності тварин 

дослідних груп, яким перещеплення пухлини проводили клітинами, обробленими за 

допомогою різних концентрацій КСНК, нами не встановлено. 

Таким чином, пухлиноіндукувальна здатність клітин гліоми, оброблених КСНК, 

значно зменшувалась, відтерміновуючи час дебюту клінічних проявів пухлинного 

процесу та збільшуючи тривалість життя дослідних тварин. 

Порівняння показників ЦА імуноцитів тварин дослідних груп за допомогою 

тесту ANOVA Краскела-Уолліса виявило значущі відмінності між ними (р = 0,0014). 

Використаний нами варіант МТТ-тесту дає змогу визначити сумарну ЦА ефекторних 

імуноцитів – як ЦТЛ, так і ПК, які відіграють провідну роль у забезпеченні 

протипухлинного імунітету. Попарне порівняння показників груп за допомогою U-

критерія Манна-Уітні виявило наступні відмінності. 
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У тварин, яким індукцію пухлини проводили нативною суспензією клітин 

гліоми 101.8, показник ЦА імуноцитів на 17-у добу після перещеплення пухлини 

значуще перевищував показник інтактних тварин (U-критерій Манна-Уітні, р = 0,003; 

рис.9.3). Але протипухлинний імунітет у цих тварин виявився неефективним, 

оскільки всі вони загинули до 23-ї доби. Останнє може бути обумовлене різними 

механізмами, за рахунок яких гліома здатна вислизати з-під контролю імунної 

системи. Зокрема, до таких механізмів можуть належати: секреція гліомою 

імуноінгібівних молекул для створення імуносупресивного оточення [476]; часткова 

або повна втрата клітинами гліоми антигенів головного комплексу гістосумісності 

[92,443-445,447] та компонентів механізму процесингу антигенів [442], поява 

експресії некласичних молекул комплексу гістосумісності (HLA-G, HLA-E) 

клітинами пухлини [446-448]. 

 

 

 
Рис.9.3. Цитотоксична активність мононуклеарів селезінки тварин дослідних 

груп   по  відношенню  до  клітин  гліоми  101.8  in vitro    (МТТ-тест, ЦІ (%)):   

1 - щури, у яких індукція гліоми проведена нативними клітинами гліоми 101.8 

(n = 6); 2 - щури, у яких індукція гліоми проведена клітинами пухлини, 

обробленими КСНК у концентрації 0,02 мг/мл (n = 6); 3 - щури, у яких індукція 

гліоми проведена клітинами пухлини, обробленими КСНК у концентрації 0,10 

мг/мл (n = 6); 4 - інтактні щури (контроль, n = 6). M – середнє значення; m – 

стандартна похибка середнього значення; d – середнє квадратичне відхилення 

від середнього значення. 
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У тварин, яким індукцію гліоми проводили пухлинними клітинами, 

обробленими КСНК у концентрації 0,02 мг/мл, ЦА імуноцитів підвищувалась в 

середньому на 16 %, порівняно з показником тварин, яким вводили нативну 

суспензію клітин гліоми (U-критерій Манна-Уітні, р = 0,066, рис.9.3). Статистично 

значуще зростала ЦА імуноцитів у щурів, яким пухлину індукували суспензією 

клітин гліоми, обробленою КСНК у концентрації 0,10 мг/мл (в середньому на 21 %, 

порівняно з аналогічним показником тварин з гліомою 101.8, U-критерій Манна-

Уітні, р = 0,008, рис.9.3). Таким чином, за умов індукції гліоми клітинами пухлини, 

попередньо обробленими КСНК, здатність імуноцитів тварин з пухлиною чинити 

цитотоксичну дію на алогенні клітини гліоми у тесті in vitro підвищувалась. 

Можна припустити, що зниження пухлиноіндукувальної здатності у клітин 

гліоми, обробленої КСНК, відбувається в результаті запуску у клітинах гліоми після 

впливу КСНК сигнальних каскадів, що призводять до підвищення експресії антигенів 

МНС І класу та компонентів механізму процесингу антигенів, що, у свою чергу, 

сприяє кращому розпізнаванню алогенних пухлинних клітин та, відповідно, 

призводить до підвищення ЦА імуноцитів. Це дозволяє забезпечити більш ефективну 

імунну відповідь проти клітин гліоми 101.8 та подовжити тривалість життя тварин з 

пухлиною. Крім того, інкубація з КСНК, ймовірно, може запускати 

апоптозіндукувальні механізми у клітинах гліоми 101.8. На користь таких припущень 

свідчать відомі дані про те, що НПК щура можуть експресувати та продукувати 

спектр різних цитокінів [38,43,45-47], а також отримані нами дані щодо збільшення 

кількості клітин у термінальній стадії апоптозу (РІ+) та CD95+-клітин (FASR) у 

короткострокових культурах анапластичних гліом людини після впливу КСНК щура. 

 

9.2. Вплив фетальних НПК на перебіг експериментально змодельованої 

гліоми головного мозку щурів 101.8 

 

Дослідження проведені у таких групах тварин: 1) щури з перевитою гліомою 

101.8 (n = 14); 2) щури з 2-кратним введенням фетальних НПК (Е12-14) щура (у 

кількості  1.105  клітин на тварину на 9-у і 13-у добу після перевивання гліоми 101.8,   

n = 14); 3) інтактні щури (контроль, n = 15). 



 306 

Порівняння показників виживаності щурів за допомогою двохвибіркового 

критерія Вілкоксона-Гехана не виявило статистично значущих відмінностей між 

дослідними групами (табл.9.2, рис.9.4). Тварини з гліомою 101.8 починали гинути в 

середньому з (11,7 ± 1,3)-ї доби після індукції пухлини, і загинули до 23-ї доби. 

Внутрішньоочеревинне введення фетальних НПК відтерміновувало початок загибелі 

тварин на (1,7 ± 1,6) дні, проте всі вони загинули до 20-ї доби (рис.9.4). 

Введення фетальних НПК щурам з гліомою (1.105 клітин) на 9-у і 13-у добу після 

перевивання пухлини, тобто в строки, коли тварини з пухлиною починали гинути, 

виявилось неефективними у підвищенні здатності імуноцитів цих тварин чинити 

цитотоксичну дію на алогенні клітини гліоми у тесті in vitro (рис.9.5). ЦА імуноцитів 

тварин цієї групи на піку клінічних проявів (17-а доба після перевивання, 4-а доба 

після введення фетальних НПК) знижувалась, порівняно з показниками тварин з 

пухлиною без лікування. 

 

Таблиця 9.2. 

Середня тривалість життя (СТЖ) та медіани виживаності тварин дослідних 

груп з гліомою штаму 101.8 

№ Групи СТЖ, доби 

(M ± m) 

процентилі, доби р (критерій 

Вілкоксона-

Гехана) 50' 25' 75' 

1 гліома 101.8  

(n = 14) 

14,6 ± 2,8 14,0 

 

12,0 

 

17,3 

 



2 гліома 101.8 та 

наступне 2-

кратне введення 

фетальних НПК 

(n = 14) 

14,7 ± 1,5 14,0 

 

 

 

13,0 

 

 

 

17,3 

 

 

 

р 2,1 = 0,51 

Примітка: M – середнє значення; m – середнє квадратичне відхилення від 

середнього значення, 50' – медіана, 25' – нижній квартиль, 75'  верхній 

квартиль. 
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Рис.9.4. Тривалість життя тварин дослідних груп з гліомою 101.8: 1 - щури з 

перевитою гліомою 101.8 (n = 14); 2 - щури з 2-кратним введенням фетальних 

НПК (Е12-14) щура (на 9-у і 13-у добу після перевивання гліоми 101.8; n = 14). 

 

 

 
 

Рис.9.5. Цитотоксична активність імуноцитів тварин дослідних груп відносно 

клітин гліоми 101.8 in vitro (МТТ-тест, цитотоксичний індекс ЦІ): 

1 - щури з перевитою гліомою 101.8 (n = 6); 2 - щури з 2-кратним введенням 

фетальних НПК (Е12-14) щура (на 9-у і 13-у добу після перевивання гліоми 

101.8; n = 6); к – контроль (інтактні щури, (n = 6). M – середнє значення; m – 

стандартна похибка середнього значення; d – стандартне відхилення від 

середнього значення. 
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На нашу думку, є кілька пояснень такого результату внутрішньоочеревинного 

введення фетальних нейроклітин. По-перше, введені НПК, ймовірно, мігрували, 

контактували з імуноцитами пухлиноносіїв-реципієнтів і викликали клональну 

анергію чи апоптоз певної частини клітин імунної системи реципієнта, зменшуючи у 

цей строк (4-а доба після введення фетальних НПК) пул наявних алоцитотоксичних 

клонів ЦТЛ, і таким чином зменшуючи можливості для генерації 

пухлиноспецифічних ЦТЛ, і відповідно, зменшуючи їх активність у цитотоксичному 

тесті з клітинами гліоми. По-друге, фетальні НПК могли реалізувати свій 

супресивний вплив на імуноцити реципієнта-пухлиноносія, пригнічуючи їх ЦА 

стосовно клітин пухлини. 

З метою виключення впливу контактної взаємодії донорських клітин і клітин 

реципієнта-пухлиноносія, на наступному етапі досліджень ми застосовували не самі 

фетальні нейроклітини, а отримане в результаті їх культивування кондиційоване 

середовище (КСНК). 

 

9.3. Вплив КСНК на перебіг експериментально змодельованої гліоми 

головного мозку щурів 101.8 при різних режимах введення 

 

Дослідження проведені у таких групах тварин: 1) щури з перевитою гліомою 

101.8 (n = 12); 2) щури з 3-кратним введенням КСНК з 5-ї по 10-у добу після 

перевивання гліоми 101.8 (n = 12); 3) щури, яким 3-кратно вводили КСНК попередньо 

за 1 тиждень до перевивання гліоми 101.8 (n = 12); 4) щури, яким 3-кратно вводили 

КСНК попередньо за 1 місяць до перевивання гліоми 101.8 (n = 12); 5) інтактні щури, 

яким 3-кратно вводили КСНК (n = 12); 6) інтактні щури (контроль, n = 12). 

Аналіз виживаності щурів за допомогою методу множинних оцінок Каплана-

Майєра з використанням критерія Вілкоксона-Гехана виявив статистично 

високозначущі відмінності між дослідними групами (критерій 2, р = 0,0004). 

Попарне порівняння показників груп за допомогою двохвибіркового критерія 

Вілкоксона-Гехана дало змогу виявити такі особливості. 

У щурів другої, третьої та четвертої груп статистично високозначуще 

збільшувалася СТЖ і медіана виживаності порівняно з тваринами першої групи 
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(таблиця 9.3, рис.9.6). При цьому максимальна тривалість життя тварин першої групи 

становила 22 доби, другої групи  40, третьої  32, четвертої  25 діб (рис.9.6). Отже, 

найбільш значуще на виживаність щурів з гліомою впливали режими введення КСНК 

трикратно з 5-ї по 10-ту добу після перевивання пухлини та за тиждень до її 

перевивання. Використані режими виявились ефективними у підвищенні здатності 

імуноцитів тварин з пухлиною чинити цитотоксичну дію на алогенні клітини гліоми у 

тесті in vitro. 

Таблиця 9.3. 

Середня тривалість життя (СТЖ) та медіани виживаності тварин дослідних груп з 

гліомою штаму 101.8 

 

№ Групи СТЖ, 

доби 

(M ± m) 

процентилі, доби р (критерій 

Вілкоксона-

Гехана) 50' 25' 75' 

1 гліома 101.8  

(n = 12) 

14,6 ± 2,8 14,0 

 

12,0 

 

17,3 

 


2 гліома 101.8 та 

наступне 3-

кратне введення 

КСНК 

(n = 12) 

18,9 ± 3,7 18,0 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

18,7 

 

 

 

 

р 2,1 = 0,00023 

3 гліома 101.8 з 

попереднім (за 

тиждень до 

перевивання 

пухлини) 1-

кратним 

введенням КСНК 

(n = 12) 

18,4 ± 3,1 18,0 

 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

20,7 

 

 

 

 

 

 

 

р 3,1 = 0,01443 

4 гліома 101.8 з 

попереднім (за 

місяць до переви-

вання пухлини) 1-

кратним 

введенням КСНК 

(n = 12) 

17,7 ± 2,2 17,0 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

20,5 

 

 

 

 

 

 

р 4,1 = 0,00429 

Примітка: M – середнє значення; m – середнє квадратичне відхилення від 

середнього значення, 50' – медіана, 25' – нижній квартиль, 75'  верхній 

квартиль. 
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Рис.9.6. Тривалість 

життя тварин 

дослідних груп з 

гліомою 101.8: 

 

1 - щури з перевитою 

гліомою без 

введення КСНК  

(n = 12); 

 

2 - введення КСНК з 

5-ї по 10-ту добу 

після перевивання 

гліоми (n = 12); 

 

3 і 4 - введення 

КСНК за тиждень 

і за місяць 

відповідно до 

перевивання 

гліоми (n = 12). 
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Порівняння ЦА імуноцитів тварин дослідних груп за допомогою тесту ANOVA 

Краскела-Уолліса   виявило   статистично   високозначущі   відмінності   між   ними  

(р = 0,0009). Попарне порівняння показників груп за допомогою U-критерія Манна-

Уітні дало змогу виявити наступні особливості. ЦА імуноцитів інтактних щурів 

(шоста група, контроль) у МТТ-тесті з клітинами гліоми (алогенна система) 

становила (33,23 ± 1,13) %. Внутрішньоочеревинне введення КСНК здоровим 

тваринам без гліоми (п’ята група) підвищувало ЦІ імуноцитів до статистично 

значущого рівня (U-критерій Манна-Уітні, р = 0,016; рис.9.7); в середньому ЦА 

лімфоцитів збільшувалася на 3738 %.  

 

 

 

Рис.9.7. Цитотоксична активність імуноцитів тварин дослідних груп відносно 

клітин гліоми 101.8 in vitro (МТТ-тест, цитотоксичний індекс ЦІ): 

1  щури з перевитою гліомою без введення КСНК (n = 6);  2  введення КСНК 

з 5-ї по 10-ту добу після перевивання гліоми (n = 6);  3 і 4  введення КСНК за 

тиждень і місяць відповідно до перевивання гліоми (n = 6);   5  введення КСНК 

щурам без гліоми (n = 6); 6  контроль (n = 6). M – середнє значення; m – 

стандартна похибка середнього значення; d – стандартне відхилення від 

середнього значення. 

 

У щурів з перевитою гліомою (перша група) показник цитотоксичності 

лімфоцитів становив (63,07 ± 11,05) %, перевищуючи такий у інтактних тварин (U-
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критерій Манна-Уітні, р = 0,003; рис.9.7). У тварин другої групи ЦА імуноцитів 

зростала в середньому на 1112 %,  порівняно  з  показником тварин першої групи (U-

критерій Манна-Уітні, р = 0,24; рис.9.7). Збільшення ЦІ у тесті з клітинами пухлини 

імуноцитів щурів третьої групи становило в середньому 2122 % (р = 0,009, 

порівняно з показником тварин першої групи, U-критерій; рис.9.7). Водночас, ЦІ 

імуноцитів щурів четвертої групи виявився нижчим, ніж у інших дослідних групах 

(U-критерій Манна-Уітні, р = 0,020,09; рис.9.7). 

Як наведено вище, у щурів з гліомою цитотоксична функція імуноцитів не є 

зниженою, навпаки, ЦІ був вищим, ніж у інтактних щурів. Але оскільки тварини з 

пухлиною загинули до 23-ї доби, очевидно, що протипухлинний імунітет у них є 

неефективним. Це може бути зумовлене різними механізмами, за допомогою яких 

гліома уникає контролю імунної системи [442-448,476]. Застосована нами 

модифікація МТТ-тесту дає можливість визначити сумарну ЦА ефекторних 

імуноцитів – як ЦТЛ, так і ПК. Імовірно, за умов впливу КСНК у ефекторних 

клітинах імунної системи запускаються сигнальні каскади, які призводять до 

підвищення експресії антигенів МНС І класу та компонентів механізму їх 

процесингу, що сприяє кращому розпізнаванню алогенних пухлинних клітин і, 

відповідно, призводить до підвищення ЦА імуноцитів. Оскільки зазначені клітини 

імунної системи (ЦТЛ та ПК) відіграють провідну роль у реалізації протипухлинного 

імунітету, можна припустити, що внутрішньоочеревинне введення КСНК щура 

індукує більш ефективну імунну відповідь проти клітин гліоми, забезпечуючи 

реалізацію протипухлинних властивостей НПК, і даючи змогу подовжити тривалість 

життя тварин з пухлиною. 

Слід вказати, що такий ефект КСНК має певні обмеження у тривалості. Його 

введення за місяць до перевивання пухлини подовжувало тривалість життя тварин на 

3 доби, за тиждень  на 4 доби (максимальна тривалість життя 25 і 32 доби 

відповідно). Введення КСНК з 5-ї по 10-ту добу після перевивання гліоми 

подовжувало тривалість життя тварин на 4,2 доби (максимальна тривалість життя  

40 діб). Оскільки ЦА імуноцитів селезінки на 17-ту добу після перевивання пухлини у 

тварин, яким вводили КСНК за тиждень до її індукції та з 5-ї по 10-ту добу після 

цього, була вірогідно підвищеною, на відміну від тварин, яким вводили КСНК за 
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місяць до моделювання пухлинного процесу, можна припустити, що максимальний 

активуючий ефект КСНК на імуноцити селезінки триває протягом 720 діб. 

Таким чином, внутрішньоочеревинне введення КСНК підвищувало 

цитотоксичну функцію клітин імунної системи у щурів з гліомою та збільшувало їх 

СТЖ і медіану виживаності порівняно з тваринами з пухлиною без введення КСНК. 

Режими введення КСНК трикратно з 5-ї по 10-ту добу після перевивання пухлини та 

за тиждень до її перевивання були найбільш ефективними. 

Як зазначалось, при введенні безпосередньо нейроклітин такого ефекту не 

досягнуто, що пояснюється, очевидно, зниженням ефекторної функції цитотоксичних 

імуноцитів. Можливо також, що при введенні безпосередньо КСНК досягалася вища 

концентрація імуномодулювальних і протипухлинних розчинних факторів 

(цитокінів), ніж при введенні нейроклітин. 

 

9.4. Вплив алогенної вакцини, модифікованої КСНК, на виживаність та 

цитотоксичну функцію імуноцитів щурів з гліомою головного мозку 

101.8 

 

Дослідження проведені у наступних групах тварин: 1) щури з перевитою 

гліомою 101.8 (n = 12); 2) щури з перевитою гліомою 101.8 з наступним введенням 

алогенної пухлинної вакцини (АПВ), модифікованої КСНК у концентрації 0,02 мг/мл 

(n = 12); 3) щури з перевитою гліомою 101.8 з наступним введенням АПВ, 

модифікованої КСНК у концентрації 0,10 мг/мл (n = 12);  4) інтактні щури (контроль, 

n = 12).  АПВ  вводили  тваринам  з гліомою  101.8  внутрішньоочеревинно в об’ємі 

0,2 мл (2,8.105) на тварину на 10-у добу після перевивання пухлини. 

Аналіз виживаності щурів за допомогою методу множинних оцінок Каплана-

Майєра з використанням критерія Вілкоксона-Гехана виявив статистично 

високозначущі відмінності між групами (критерій 2, р = 0,0001). Попарне порівняння 

показників груп за допомогою двохвибіркового критерія Вілкоксона-Гехана показало, 

що внутрішньоочеревинне введення АПВ, модифікованої КСНК (0,02 мг/мл), 

тваринам з перевитою гліомою 101.8 незначно збільшувало СТЖ та медіану 

виживаності щурів з пухлиною  (СТЖ (16,43 ± 1,92);  15,5 діб  порівняно  з  СТЖ  
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(14,61 ± 2,77); 14 діб; р = 0,15, табл.9.4, рис.9.8). Водночас, показники виживаності 

щурів з гліомою 101.8 після введення АПВ, модифікованої КСНК (0,10 мг/мл), 

значуще перевищували показники щурів з гліомою 101.8 без введення АПВ (СТЖ 

(19,91 ± 2,43); 21,43 доби порівняно з СТЖ (14,61 ± 2,77); 14 діб; р = 0,0002), а також 

показники тварин, яким вводили АПВ, модифіковану КСНК (0,02 мг/мл) (р = 0,03, 

табл.9.4, рис.9.8). Всі тварини з гліомою 101.8 в групі без введення АПВ загинули до 

23-ї доби, тоді як максимальна тривалість життя тварин з пухлиною, яким вводили 

АПВ, модифіковану КСНК (0,10 мг/мл), становила 25 діб (рис.9.8). 

Порівняння показників ЦА тварин дослідних груп за допомогою тесту ANOVA 

Краскела-Уолліса виявило статистично значущі відмінності між ними (р = 0,004). 

Попарне порівняння показників груп за допомогою U-критерія Манна-Уітні показало, 

що ЦА імуноцитів після введення тваринам з гліомою 101.8 АПВ, модифікованої 

КСНК (0,02 мг/мл), на 10-у добу після перещеплення пухлини значуще не відрізнялась 

від показників тварин з пухлиною без введення АПВ (рис.9.9). Проте після введення 

тваринам з гліомою 101.8 АПВ, модифікованої КСНК (0,10 мг/мл), ЦА імуноцитів 

підвищувалась в середньому на 16 % до статистично значущого рівня (U-критерій 

Манна-Уітні, р = 0,03, рис.9.9). Таким чином, внутрішньоочеревинне введення АПВ, 

модифікованої КСНК, щурам з гліомою 101.8 призводило до підвищення здатності 

клітин імунної системи здійснювати цитотоксичну дію на алогенні клітини гліоми у 

тесті in vitro. Ефективним у плані продовження тривалості життя виявилось введення 

АПВ, модифікованої КСНК у концентрації 0,10 мг/мл. 

Як зазначалось, у тварин з гліомою 101.8 цитотоксична функція імуноцитів не є 

зниженою, проте загибель тварин до 23-ї доби свідчить про неефективність у 

протипухлинного імунітету, що може бути обумовлене різними механізмами уникання 

гліомою контролю імунної системи: частковою або повною втратою антигенів І та/або 

ІІ класу HLA [92,443-445,477], зниженням експресії транспортних молекул LMP2, 

TAP1 та 2-мікроглобуліну [442,477], експресією некласичних молекул HLA-G та 

HLA-E з імуномодулювальною дією [446-448], продукцією IL-10, який знижує 

експресію антигенів МНС ІІ класу (DR) на моноцитах; пригнічує проліферацію і 

алоцитолітичну активність лімфоцитів [424]. Зниження експресії антигенів ІІ класу 

МНС є однією з причин відсутності протипухлинної активності CD4+Т-лімфоцитів. 
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Таблиця 9.4. 

Середня тривалість життя (СТЖ) та медіани виживаності тварин дослідних 

груп з гліомою головного мозку 101.8 

№ група СТЖ, доби процентилі, доби р (критерій 

Вілкоксона-

Гехана) 50' 25' 75' 

1 гліома 101.8 (n = 12) 14,61 ± 2,77 14,00 12,00 17,30 

2 гліома 101.8 та 

наступне введення 

АПВ, модифікованої 

КСНК  (0,02 мг/мл,   

n = 12) 

 

16,43 ± 1,92 

 

15,50 

 

 

 

 

14,00 

 

 

 

 

17,67 

 

 

 

 

Р1,2 = 0,15 

3 гліома 101.8 та 

наступне введення 

АПВ, модифікованої 

КСНК  (0,10 мг/мл,   

n = 12) 

19,91 ± 2,43 21,43 

 

 

 

 

17,75 

 

 

 

 

22,86 

 

 

 

 

Р1,3 = 0,0002 

Р2,3 = 0,03 

Примітка: M – середнє значення; m – середнє квадратичне відхилення від 

середнього значення, 50' – медіана, 25' – нижній квартиль, 75'  верхній 

квартиль. 

 

 

Рис.9.8. Тривалість життя тварин дослідних груп з гліомою 101.8: 

1 - щури з перевитою гліомою 101.8 (n = 12); 2 – щури з гліомою 101.8 та 

наступним введенням АПВ, модифікованої КСНК (0,02 мг/мл, n = 12); 3 - щури 

з гліомою 101.8 та наступним введенням АПВ, модифікованої КСНК (0,10 

мг/мл, n = 12). 
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Рис.9.9. Цитотоксична активність мононуклеарів селезінки тварин дослідних 

груп відносно клітин гліоми 101.8 in vitro (МТТ-тест, ЦІ (%)): 

1 - щури з перевитою гліомою 101.8 (n = 6); 2 – щури з гліомою 101.8 та 

наступним введенням АПВ, модифікованої КСНК (0,02 мг/мл, n = 6); 3 - щури з 

гліомою 101.8 та наступним введенням АПВ, модифікованої КСНК (0,10 мг/мл, 

n = 6); 4 – інтактні щури (контроль, n = 6). M – середнє значення; m – 

стандартна похибка середнього значення; d – стандартне відхилення від 

середнього значення. 

 

Для посилення ефективності клітинної імунотерапії гліом необхідно підвищити 

чутливість пухлинних клітин до цитолізису алореактивними ЦТЛ. З цією метою 

використовують прозапальні цитокіни IFN-, IL-1, TNF-, які підвищують експресію 

антигенів МНС І та ІІ класу in vitro та in vivo клітинами гліом 450,451 що 

супроводжується зростанням тривалості виживання тварин і зменшенням розмірів 

пухлин, зростанням інфільтрації пухлини CD4+ та CD8+ Т-клітинами, кращим 

розпізнаванням алогенними ЦТЛ у цитотоксичних тестах. Вочевидь, за впливу КСНК 

у клітинах гліоми 101.8 запускаються сигнальні каскади, які призводять до підвищення 

експресії антигенів МНС та компонентів механізму процесингу антигенів, що сприяє 

кращому розпізнаванню клітин гліоми імуноцитами. Відповідальними за такі ефекти є, 

вочевидь, складові КСНК  IFN-, IL-1 та TGF-1. Застосування АПВ, 

модифікованої КСНК, підвищує ефективність розпізнавання алогенних пухлинних 
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клітин за рахунок більш ефективної презентації антигенів та, відповідно, призводить до 

підвищення ЦА імуноцитів, що забезпечує більш ефективну імунну відповідь проти 

клітин гліоми 101.8, дозволяючи подовжити тривалість життя тварин з пухлиною. 

Отриманий пухлинопригнічувальний ефект in vivo при внутрішньоочеревинному 

введенні АПВ, модифікованої КСНК, може стати підґрунтям для подальшої 

оптимізації пухлинної цільноклітинної вакцини. Вважають, що майбутнє імунотерапії 

гліом головного мозку полягає в комбінації активної вакцинації та інгібіції імунних 

контрольних точок [92,425,478-486]. Використаний нами спосіб модифікації АПВ за 

допомогою КСНК щура може виявитись ефективним при розробці індивідуалізованої, 

специфічної таргетної терапії з урахуванням індивідуального молекулярного профілю 

гліоми. 

Висновки до розділу 

1. Обробка суспензії клітин гліоми 101.8 КСНК (0,02 та 0,10 мг/мл) знижує 

пухлиноіндукувальну здатність клітин пухлини та збільшує тривалість життя 

дослідних тварин. 

2. За умов індукції гліоми клітинами пухлини, попередньо обробленими 

КСНК, підвищується цитотоксична активність імуноцитів тварин з пухлиною в тесті 

in vitro з алогенними клітинами гліоми 101.8. 

3. Внутрішньоочеревинне введення КСНК підвищує цитотоксичну 

функцію імуноцитів у щурів з гліомою та збільшує їх середню тривалість життя і 

медіану виживаності порівняно з тваринами без введення КСНК. Режими введення 

КСНК трикратно з 5-ї по 10-ту добу після перевивання пухлини та за тиждень до її 

перевивання є найбільш ефективними. 

4. Внутрішньоочеревинне введення тваринам з гліомою 101.8 алогенної 

пухлинної вакцини, модифікованої КСНК, збільшує середню тривалість життя і 

медіану виживаності щурів з гліомою 101.8. та підвищує їх цитотоксичну активність в 

тесті in vitro з алогенними клітинами гліоми 101.8, порівняно з показником тварин без 

введення алогенної пухлинної вакцини. 

Результати досліджень, представлені у даному розділі, опубліковано у власних 

наукових працях [487-493]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bloch%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468230
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РОЗДІЛ 10 

ВПЛИВ КОНДИЦІЙОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН 

ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ ЩУРА У КУЛЬТУРІ КЛІТИН 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ГЛІОМ 

 

В нейроонкології первинна культура гліальних пухлин є загальновизнаною 

моделлю для кількісної оцінки реакції пухлинних клітин на прямий вплив різних 

антибластичних чинників [494,495]. У зв’язку з цим дослідження впливу КСНК 

проведені в культурах клітин експериментальних гліом щура – 101.8 (n = 12)  та  С6  

(n = 16). Вирішували проміжні завдання: 

1. Дослідити протипухлинну активність КСНК щура in vitro в 

короткотермінових суспензійних та довготривалих дисоційованих культурах клітин 

експериментальної гліоми та порівняти активність КСНК щура різних термінів 

гестації (8-11 та 12-16 доби ембріонального розвитку). 

2. Дослідити рівень експресії маркерів Кі-67, CD133, TGF-1 та р53 в 

довготривалих дисоційованих культурах клітин експериментальної гліоми за умов 

впливу КСНК щура. 

3. Оцінити вплив КСНК щура на культивовані нейроклітини з нормальної 

тканини мозку (інтактних тварин). 

Дослідження проведені у наступних групах: 1) контрольні культури (стандартні 

умови культивування без впливу КСНК); 2) дослідні культури (за умов впливу 

КСНК). Для порівняльної оцінки впливу досліджуваного біопрепарату на інтактні 

нейроклітини  використовували  клітини  головного  мозку  новонароджених  щурів 

(n = 9), а також клітини фетального мозку щура 14-ї доби гестації (Е14) (n = 16). 

 

10.1. Вплив КСНК на клітини гліоми 101.8 in vitro 

 
Дослідження впливу КСНК на короткострокові культури гліоми 101.8. КСНК 

фетального мозку щурів досліджених термінів гестації (Е8-11, Е12-16) виявили 

цитотоксичну дію різного ступеня на клітини гліоми 101.8 у короткострокових 

культурах (табл.10.1). Рівень цитотоксичного впливу дозозалежно посилювався із 
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збільшенням тривалості інкубації клітин з КСНК. КСНК (Е12-16) виявило більш 

виражену  цитотоксичну  дію  на  клітини  гліоми  101.8,  порівняно з КСНК (Е8-11)  

(p = 0,03, t-критерій Стьюдента). 

 
Таблиця 10.1. 

Показники впливу КСНК щура в короткострокових культурах 

Тип 

клітин 

КСНК Концен-

трація, 

мг/мл 

ЦІ, % 

24 год 48 год 

Середній 

показник 

(М ± m) 

% зразків  

з цитоток-

сичним 

ефектом 

Середній 

показник 

(М ± m) 

% зразків  

з цитоток-

сичним 

ефектом 

гліома 

101.8 

щура 

(n = 12) 

Е 8-11 

0,01 мг 

25,40 ± 4,58 

&1 

100,0  34,57 ± 4,09 

&3 

100,0 

0,10 мг 

41,84 ± 2,08 

&2 ^1 

100,0 48,38 ± 2,86 

&4 ^1 

100,0 

Е 12-16 

0,01 мг 

68,01 ± 5,63 

&1 *1 

100,0 71,85 ± 0,21 

*3 &3 #1 

100,0 

0,10 мг 

86,30 ± 0,65 

&2 *2 

100,0 91,99 ± 2,37 

*4  &4  #1 

100,0 

мозок 

інтакт-

них 

щурів 

(n = 9) 

Е 8-11 

0,01 мг 

2,25 ± 1,98 33,3 6,20 ± 2,03 

&5 

66,7 

0,10 мг 

8,79 ± 2,11 33,3 16,13 ± 4,36 

&6 

100,0 

Е 12-16 

0,01 мг 

6,95 ± 1,78 

*1 #2 

66,7 20,57 ± 5,66 

&5 *3 

100,0 

0,10 мг 

17,24 ± 5,31 

*2 #2 

100,0 22,90 ± 4,97 

&6 *4 

100,0 

Примітка: *  відмінності значущі між показниками груп за умов впливу на 

різні типи клітин: *1 (p = 0,008); *2 (p = 0,006); *3 (p = 0,006); *4 (p = 0,002); #  

між показниками груп за умов впливу різної концентрації КСНК: #1 (p = 0,006); 

#2 (p = 0,006); &  між показниками груп за умов впливу КСНК різного терміну 

гестації:   &1   (p = 0,008);   &2  (p = 0,006);  &3  (p = 0,03);  &4  (p = 0,0002);  &5  

(p = 0,01); &6 (p = 0,006); ^  між показниками груп за умов різної тривалості 

впливу КСНК: ^1 (p = 0,04); t-критерій Стьюдента. 

 

Цитотоксичний вплив КСНК (Е8-11) у суспензіях клітин нормального мозку 

щура зафіксований лише у третині зразків після 24-год інкубації та мав тенденцію до 
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посилення при зростанні концентрації та тривалості інкубації (48 год). Подібний, 

але більш виразний вплив виявило КСНК (Е12-16). Цитотоксична дія КСНК (Е12-16) 

на клітини гліоми 101.8 перевищувала ЦІ у суспензіях клітин нормального мозку 

щура (відповідно p = 0,008, р = 0,006 для різних концентрацій КСНК, t-критерій 

Стьюдента). 

Дослідження впливу КСНК на первинні культури гліоми 101.8. За даними 

гістологічного дослідження, в тканині інтактної гліоми 101.8 переважала 

щільноклітинна структура з наявністю ділянок «сотоподібної» побудови, притаманної 

для олігодендрогліоми (рис.10.1,а). В загальній структурі пухлини визначалися також 

більш розріджені сіткоподібні структури, характерні для анапластичної астроцитоми. 

Пухлинні клітини у переважній більшості містили ядра округло-овальної форми з 

посиленою щільністю хроматинової субстанції (гіперхроматоз). Поряд з тим 

виявлялися атипові клітини із збільшеними за об’ємом ядрами атипової форми з 

інтенсивним забарвленням, а також окремі багатоядерні клітини, що відображає 

цитологічні ознаки клітинного поліморфізму. 

Пухлинні клітини у стані мітотичного поділу виявлялись з частотою від 1 до 9 

(зазвичай 3-6) у полі зору (рис.10.1,а). Серед них переважали патологічні форми: 

паличкоподібні та крустозні (витончені) форми, колхіциноподібні форми (К-мітози), 

мітози з розсіюванням хромосом у метафазі, порожні метафази. Вміст мітотичних 

клітин у стадії завершення складав 14 %. Зустрічалися також триполюсні, 

багатоцентрові, асиметричні та інші типи патологічних мітозів. Середній МІ в тканині 

інтактної гліоми становив (4,17 ± 0,26) %. У перифокальних зонах, в основному, 

пухлина була чітко відмежована від набряклої оточуючої мозкової речовини, але в 

деяких ділянках відзначалися ознаки інфільтративного вростання пухлини в тканину 

мозку у вигляді клітинних комплексів і тяжів різного поширення. 

Особливості росту гліоми 101.8 в умовах культивування (контрольні 

спостереження). У первинних культурах гліоми 101.8 пухлинні клітини утворювали 

поширену зону росту, що може свідчити про зростання міграційного потенціалу 

клітин. Через 24 год спостерігалось розрідження клітинних мікроагрегатів з 

утворенням моношарових розрихлених ділянок. У щільноклітинних конгломератах  
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Рис.10.1. Морфологічні особливості 

гліоми 101.8. Забарвлення 

гематоксиліном Караччі. 

а - гліома мозку щура 101.8 

(нативна тканина). Численні 

патологічні мітози (9 у полі зору 

мікроскопу, показано стрілками 

білого кольору). Ок.Х10, 

об.Х40.; 

б – культура гліоми 101.8, 48 год 

культивування. Формування 

сіткоподібних структур у зоні 

росту. Помірний клітинний 

поліморфізм (різна форма ядер, 

різний вміст хроматинової 

субстанції). Фігури мітотичного 

ділення показано стрілками 

білого кольору. Ок.Х10, об.Х40.; 

 

в - культура гліоми 101.8, 48 год 

культивування. Формування 

сіткоподібної структури зони 

росту. Помірний клітинний 

поліморфізм (різна форма ядер, 

цитоплазматичних тіл, різний 

вміст хроматинової субстанції). 

Апоптозні тільця показано 

стрілками жовтого кольору. 

Ок.Х10, об.Х40. 

 

а 

 
б 

 
в 

 

переважали недиференційовані клітини із заокругленими цитоплазматичними тілами. 

Протягом 48-72 год після експлантації пухлинні клітини формували навколо 

клітинних мікроагрегатів характерні сіткоподібні структури (рис.10.1,б,в), подібні до 

цитоархітектоніки анапластичних гліом людини. У таких ділянках переважали 

пухлинні клітини трикутної, ромбоподібної, рідше полігональної форми з 

відростками різної довжини та ознаками термінального розгалуження, які утворювали 

міжклітинні контакти, імітуючи сіткоподібні структури. Ядра пухлинних клітин 
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гіперхромні, переважно округло-овальної форми. Частина клітин містила атипові 

збільшені за об’ємом ядра (рис.10.1,б,в). У ділянках моношарового розташування 

пухлинних клітин виявлялись окремі фігури спонтанної загибелі – апоптозу у вигляді 

фрагментації ядер (рис.10.1,в). Поряд з тим виявлялись різні типи мітотичного 

ділення пухлинних клітин (рис.10.1,б,в). У період найбільш активної проліферації 

контрольних культур (6-8-а доба) МІ становив (4,00 ± 0,09) % (табл.10.2). Серед фігур 

мітотичного ділення пухлинних клітин переважали патологічні форми мітозів 

(відставання хромосом у метафазі, порожні метафазні пластинки, метафази з 

розсіюванням хромосом, К-мітози). У периферичних відділах зони росту культур 

переважали дистрофічно змінені пухлинні клітини. 

Таким чином, експериментальна гліома мозку щура 101.8 в умовах 

культивування формувала досить поширену зону росту з ознаками клітинного 

поліморфізму та значної мітотичної активності. 

Морфологічні особливості гліоми 101.8 за умов впливу КСНК. Після інкубації 

культур з КСНК (Е8-11, 0,01 мг/мл) протягом 24-48 год спостерігалось розрідження 

зони росту, поява дистрофованих та некробіотично змінених пухлинних клітин з 

утворенням клітин-тіней. Рівень МІ знижувався до (1,3  1,1) %. Ці зміни 

посилювались при збільшенні концентрації КСНК (Е8-11) до 0,10 мг/мл, після впливу 

якої рівень МІ знижувався до 1,0 % (табл.10.2, рис.10.2,б). 

За впливу КСНК (Е12-16) виявлена подібна, але більш виразна динаміка 

структурних змін: з підвищенням концентрації препарату з 0,01 до 0,1 мг/мл та 

подовженням строку інкубації культур до 48 год спостерігалось посилення 

цитологічних ознак пошкодження пухлинних клітин гліоми 101.8 на тлі розрідження 

клітинних масивів внаслідок часткової десквамації дегенерованих клітин (рис.10.2,в,г) 

та зниження мітотичної активності у збережених ділянках зони росту дослідних 

культур (МІ становив 0,9 % та 0,85 % відповідно). 

Таким чином, на моделі культивованої гліоми 101.8 при дослідженні прямого 

впливу КСНК, отриманих з фетальних НПК різних термінів гестації, виявлено 

дозозалежний цитотоксичний та цитостатичний ефект, який посилюється із 

збільшенням строків інкубації культур з КСНК. 
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Таблиця 10.2. 

Динаміка зміни мітотичного індексу (МІ) в первинних культурах гліоми 101.8 

за умов впливу КСНК щура 
 

Тип 

клітин 

КСНК Контроль Концентрація КСНК, мг/мл 

0,01 0,10 

24 год 48 год 24 год 48 год 

гліома 

101.8 

щура 

(n = 12) 

Е 8-11 4,00 ± 0,09 

 

 

 

1,30 ± 0,13 

* ^1 

1,10 ± 0,06 

* ^1 #1 

1,20 ± 0,08 

* ^2 

1,00 ± 0,09 

* ^2 #2 

Е 12-16 1,10 ± 0,11 

* 

0,90 ± 0,10 

* #1 

1,00 ± 0,12 

* 

0,85 ± 0,04 

* #2 

Примітка: * - відмінності значущі у порівнянні з контролем (p < 0,01); ^  між 

показниками груп за різної тривалості впливу КСНК (p < 0,05); &  за впливу 

КСНК різного терміну гестації (p < 0,05); t-критерій Стьюдента. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис.10.2. Морфологічні зміни у зоні росту культур гліоми 101.8 за впливу КСНК. 

Забарвлення гематоксиліном Караччі. а – контрольна культура (3-я доба). Ок.Х10, 

об.Х20; б  інкубація з КСНК (Е8-11), 0,10 мг/мл, 48 год. Ок.Х10, об.Х20; в  

інкубація з КСНК (Е12-16), 0,01 мг/мл, 48 год. Ок.Х10, об.Х40; г  інкубація з 

КСНК (Е12-16), 0,10 мг/мл, 48 год. Ок.Х10, об.Х40. 
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Важливо підкреслити, що більший ступінь прояву цитотоксичного впливу є 

характерним для КСНК, отриманих від НПК більш пізнього терміну гестації. 

З метою з’ясування специфічності впливу КСНК на пухлинні клітини 

досліджено особливості його дії на первинні культури інтактних нейроклітин з 

головного мозку новонароджених щурів. В контрольних культурах на 6-8-у добу 

росту навколо мікроексплантатів нервової тканини формувались сіткоподібні 

структури з відростчатих клітин гліального фенотипу, серед яких визначались 

переважно нейробласти (рис.10.3,а). Мітотично активні клітини були відсутні. Після 

впливу КСНК (Е8-11, Е12-16) у структурі зони росту і клітинному складі культур, 

порівняно з контрольними спостереженнями, суттєвих відмінностей не виявлено 

(рис.10.3,б), що засвідчує відсутність значущого цитотоксичного впливу КСНК на 

інтактні нейроклітини головного мозку. 

 

  
а б 

Рис.10.3. Морфологічні особливості первинних культур клітин головного мозку 

новонароджених інтактних щурів. Забарвлення гематоксиліном Караччі. 

а - стандатні умови культивування без впливу КСНК, 6-а доба росту. Ок.Х10, 

об.Х40; б - інкубація з КСНК (Е8-11), 0,10 мг/мл, 48 год. Ок.Х10, об.Х40. 

 

10.2. Вплив КСНК на клітини гліоми С6 in vitro 

 
Вплив КСНК на короткострокові культури гліоми С6. КСНК обох досліджених 

термінів гестації (Е8-11, Е12-16) виявили цитотоксичну дію на всі зразки клітин 

гліоми С6 у короткострокових культурах. Цитотоксичний вплив був дозозалежним і 

посилювався із збільшенням тривалості інкубації клітин із КСНК. Із зростанням 

концентрації КСНК (Е8-11) від 0,01 до 0,10 мг/мл ЦІ у суспензіях клітин гліоми С6 
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підвищувався до (37,61 ± 2,57) % та (50,12 ± 4,55) % (рис.10.4) відповідно при 24-

год та 48-год інкубації. За умов впливу КСНК (Е12-16) із збільшенням концентрації 

від 0,01 до 0,10 мг/мл ЦІ у суспензіях клітин гліоми C6 зростав до (73,35 ± 2,10) % та 

(91,41 ± 3,66) % (р = 0,004; р = 0,002, t-критерій Стьюдента) відповідно при 24-год та 

48-год інкубації. Таким чином, КСНК (Е12-16) у короткострокових культурах виявив 

більш виражену цитотоксичну дію на клітини гліоми С6, порівняно з КСНК (Е8-11): 

показники ЦІ значуще відрізнялись за впливу концентрації 0,01 мг/мл (p = 0,002 при 

48-год інкубації) та 0,10 мг/мл (p = 0,01 при 24-год та 48-год інкубації). 

 

 

Рис.10.4. Показники впливу КСНК щура на короткострокові культури гліоми 

С6 (цитотоксичний індекс (ЦІ), %; * - відмінності показників значущі за впливу 

різних концентрацій КСНК (p < 0,05); ^ - за впливу КСНК різних термінів 

гестації (p < 0,05). 

 

Характеристика тривалих культур гліоми С6 головного мозку щурів 

(контрольні спостереження). Протягом 1-2-ї доби культивування відзначалась 

поширена щільноклітинна зона росту навколо множинних багатошарових 

мікроагрегатів переважно недиференційованих пухлинних клітин з вузькими 

цитоплазматичними тілами і помірною атипією ядер (рис.10.5,а). Середній МІ 

культивованих пухлинних клітин дорівнював 4,9 %. Серед клітин у стані мітотичного 

поділу переважали патологічні форми мітозів. В моношарових ділянках зони росту 

відзначались розростання відростчатих клітин астроцитарного фенотипу, які 

утворювали сіткоподібні структури (рис.10.5,б). На 4-5-у добу культивування 
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спостерігалось поступове розрихлення клітинних мікроексплантатів з утворенням 

моношарових сіткоподібних розрощень пухлинних клітин уніполярної, трикутної або 

ромбоподібної  форми з відростками (середньої довжини (91,39  ± 11,91) м). На  8-

9-у добу в культурах гліоми С6 відбувалось подальше розрідження клітинних масивів 

зони росту внаслідок десквамації частки спонтанно загиблих клітин, що 

супроводжувалось появою апоптозних тілець, а також некробіотичними змінами 

переважної більшості пухлинних клітин. Збереженими залишались окремі ділянки 

сіткоподібних структур та клітинні сфероїдні мікроагрегати, оточені моношаровими 

розростаннями недиференційованих клітин епітеліоїдного типу. Таким чином, в 

умовах культивування клітини гліоми С6 головного мозку щурів виявляли високу 

міграційну та проліферативну активність з переважанням клітинної популяції 

недиференційованого фенотипу. Водночас частка пухлинних клітин демонструвала 

прояви генетично детермінованого гістотипового астроцитарного диференціювання. 

Вплив КСНК на тривалі культури гліоми С6. Через 24 год інкубації культур 

гліоми С6 з КСНК (Е8-11) у концентрації 0,01 мг/мл у зоні росту культур з’являлись 

дистрофовані та некробіотично змінені пухлинні клітини із заокругленими 

цитоплазматичними тілами та гіперхромними ядрами, розташовані на моношарових 

клітинних розрощеннях (рис.10.5,в). МІ знижувався до 1,9 % (р = 0,01 у порівнянні з 

контролем, t-критерій Стьюдента). Подовження строку інкубації культур з КСНК (Е8-

11, 0,01 мг/мл) до 48 год призводило до збільшення ознак дистрофії та некробіозу в 

пухлинних клітинах (рис.10.5,г) та подальшого зниження МІ до 1,4% (р = 0,01 

порівняно з контролем, t-критерій Стьюдента). 

За умов інкубації з КСНК (Е8-11) збільшеної концентрації (0,10 мг/мл) протягом 

24 год у більшості культур гліоми С6 спостерігалось розрідження клітинних масивів 

за рахунок ретракції зони росту внаслідок редукції відростків у пошкоджених 

клітинах (рис.10.5,д), яке супроводжувалось подальшим пригніченням мітотичної 

активності пухлинних клітин (МІ = 1,4%, р = 0,01 порівняно з контролем, t-критерій 

Стьюдента). Через 48 год інкубації дистрофічні та некробіотичні зміни у пухлинних 

клітинах зони росту культур наростали, відбувалась десквамація значної кількості 

пошкоджених клітин (рис.10.5,е). У збережених ділянках пухлинних клітин МІ 

утримуввся на рівні 1,4 % (р = 0,01 порівняно з контролем, t-критерій Стьюдента). 
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Рис.10.5. Морфологічні зміни у культурах гліоми С6 за впливу КСНК. Забарвлення 

гематоксиліном Караччі: а (х400), б (х800) – контрольна культура (2-4-а доба). 

Розростання клітин астроцитарного фенотипу.   в -   інкубація   з   КСНК   (Е8-11),  

0,01 мг/мл, 24 год. х400; г - інкубація з КСНК (Е8-11), 0,01 мг/мл, 48 год. х800; д - 

інкубація з КСНК (Е8-11), 0,10 мг/мл, 24 год. Редукція відростків клітин. х800; е - 

інкубація з КСНК (Е8-11), 0,10 мг/мл, 48 год. Дистрофічні та некробіотичні зміни 

клітин. х800; є - інкубація з КСНК (Е12-16), 0,01 мг/мл, 24 год. Клітини-тіні. х800; ж - 

інкубація з КСНК (Е12-16), 0,01 мг/мл, 48 год. Редукція відростків, заокруглення 

цитоплазматичних тіл пухлинних клітин. х800;  з  -  інкубація  з  КСНК  (Е12-16),   

0,10 мг/мл, 24 год. Клітини-тіні. х800;  и -  інкубація  з  КСНК  (Е12-16),  0,10 мг/мл,  

48 год. Голі ядра зруйнованих пухлинних клітин. х800. 

а б 

в г 

д е 

є ж 

з и 
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За умов впливу КСНК (Е12-16, 0,01 мг/мл) у культурах гліоми С6 через 24 год 

інкубації з’являлась значна кількість клітин-тіней (рис.10.5,є). МІ знижувався до 1,3 % 

(р = 0,01 у порівнянні з контролем, t-критерій Стьюдента). Через 48 год інкубації 

посилювались ознаки розрідження структури зони росту з наростанням частки 

пошкоджених пухлинних клітин (редукція відростків, заокруглення 

цитоплазматичних тіл) (рис.10.5,ж). У збережених ділянках зони росту культур МІ 

становив 1,2 % (р = 0,01 порівняно з контролем, t-критерій Стьюдента). Важливо 

відзначити наявність блокованих форм К-мітозів серед фігур мітотичного поділу 

пухлинних клітин. 

За умов впливу КСНК (Е12-16) збільшеної концентрації (0,10 мг/мл) через 24 год 

інкубації дистрофічні зміни у пухлинних клітинах поглиблювались (рис.10.5,з). Через 

48 год інкубації відбувалось значне розрідження клітинної щільності з майже 

субтотальним необоротним пошкодженням пухлинних клітин, які набували вигляду 

голих ядер внаслідок деструкції цитоплазми. Залишались збереженими дифузно 

розташовані окремі пухлинні клітини з наявністю відростків (рис.10.5,и). МІ 

знижувався до 1,1 % (р = 0,01 у порівнянні з контролем, t-критерій Стьюдента). Таким 

чином, результати тестування чутливості культивованих пухлинних клітин гліоми С6 

до впливу КСНК (Е12-16) свідчать про його дозозалежну цитотоксичну дію. 

Порівняльна цитологічна оцінка ступеня виразності протипухлинних властивостей 

КСНК (Е8-11) та КСНК (Е12-16) виявила більш значущий антимітотичний ефект в 

умовах культивування з КСНК більш пізнього строку гестації (Е12-16) (рис.10.6). Про 

це свідчить більш рання поява цитодеструктивних змін (через 24 год інкубації) при 

застосуванні меншої концентрації КСНК (0,01 мг/мл); кількісно більш значуще 

зниження мітотичної активності культур (p = 0,01 у порівнянні з контролем, p < 0,05 

порівняно з показниками впливу КСНК (Е8-11), t-критерій Стьюдента). 

Таким чином, на моделі культивованої гліоми С6 при дослідженні прямого 

впливу КСНК, отриманих з фетальних НПК різних термінів гестації, виявлено 

дозозалежний цитотоксичний та цитостатичний ефект, який посилюється із 

збільшенням строків інкубації культур з КСНК. Більший ступінь прояву 

цитотоксичного впливу є характерним для КСНК від НПК більш пізнього терміну 

гестації (Е14). 
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Рис.10.6. Мітотичний індекс (МІ) в первинних культурах гліоми С6 за умов 

впливу КСНК щура. *  відмінності показників значущі у порівнянні з 

контролем (p < 0,01). 

 

Як зазначалось, КСНК (Е12-16) містив BDNF, TGF-1, IFN-, IL-1 та IL-4. 

Відомо, що TGF-1 – гомодимер з молекулярною масою 25 кDa, що складається з 

двох субодиниць по 12,5 кDa, з’єднаних дисульфідними зв’язками. Експресія TGF- 

значно зростає в гліомах з високим ступенем злоякісності [312,313]. TGF--сигналінг 

залучається в регуляцію проліферації, диференціації та виживання/або апоптозу 

клітин, а його інгібіція зменшує життєздатність та інвазивні властивості гліом 

головного мозку у тварин [312]. Якщо встановлений цитотоксичний та 

антимітотичний вплив КСНК щура на клітини гліоми 101.8 та С6 обумовлений саме 

TGF-1, то вочевидь, ці пухлинні клітини експресують рецептори до TGF-1 (TRI 

або TRIІ), які при зв’язуванні TGF-1 запускають Smad-залежні (із залученням 

Smad-протеїнів) та Smad-незалежні сигнальні шляхи (Ras/MAPK, p38, ERK, JNK) 

[314]. Відомо, що TGF- має антипроліферативну дію на ряд епітеліальних клітин на 

ранніх стадіях та промоторну дію на пізніх стадіях пухлинного росту [314]. 

Водночас відомо, що зріла молекула BDNF має молекулярну масу 13-14 кDa, її 

амінокислотна послідовність на 50% співпадає з фактором росту нервів (NGF) та 

нейротрофінами (NT-3, NT-4/5) [496,497]. BDNF зв’язується з двома типами 

рецепторів  до тропоміозинкінази (trkВ) та до NGF з молекулярною масою 75 кDa. 

Останні відносяться до протеїнів суперродини TNF, їх зв’язування активує 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaminska%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879069
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внутрішньоклітинні сигнальні каскади (NF-B, Jun-кіназа), які опосередковують 

ініціацію апоптозу. Отже, не виключено, що цитотоксичний та антипроліферативний 

ефект КСНК щура на клітини гліоми 101.8 можна пояснити впливом BDNF. 

Ще однією молекулою, відповідальною за виявлений ефект КСНК, може бути 

канцеростатичний фактор неонатального мозку (neonatal brain-derived carcinostatic 

factor (NBCF)), описаний у 90-х рр. [498], молекулярна маса якого (62 кDa) 

наближається до однієї з переважаючих фракцій білків КСНК (67 кDa). Відомо, що 

NBCF інгібує ріст і синтез ДНК в злоякісних клітинах [498]. 

Можливим поясненням такого впливу КСНК може бути також синергічне 

поєднання ефектів TGF-1, BDNF та NBCF. 

 

10.3. Вплив КСНК на проліферативну активність та вміст CD133+-клітин у 

культурах гліоми С6 

 

Морфометричний аналіз цитологічних препаратів контрольних культур гліоми 

С6 на 5-6-ту добу росту показав, що середня кількість клітин в 10 довільно вибраних 

полях зору (тестова площа 0,04 мм2) становила (569,5 ± 70,5), середній показник 

ядерно-цитоплазматичного  співвідношення  у  пухлинних  клітинах  дорівнював 

(0,32 ± 0,02) (рис.10.7,а). Частка клітин, у яких візуалізувались ядерця, становила: 

клітини з наявністю 1 ядерця – (8,44 ± 0,91) %; вміст 2-х ядерець виявлено в 

середньому у (4,53 ± 0,16) % клітин, а 3-х ядерець і більше – у (7,97 ± 0,25) % 

пухлинних клітин (рис.10.7,б). Як відомо, наявність ядерець відображає активність 

синтетичних транскрипційних і трансляційних процесів у ядрі, а мультиплікація 

ядерець є характерною ознакою злоякісних гліом [499]. Частка пухлинних клітин, 

позитивних на Кі-67 (ПІ), становила (27,86 ± 2,91) % (рис.10.7,в, 10.8). Ядерно-

цитоплазматичне співвідношення у проліферуючих (Кі-67-позитивних) клітинах 

значуще відрізнялось від показника у Кі-67-імунонегативних клітинах ((0,39 ± 0,04) 

порівняно з (0,24 ± 0,02), р = 0,007, U-критерій Манна-Уїтні). 

За умов впливу КСНК середня кількість клітин в 10 довільно вибраних полях 

зоцру (0,04 мм2) значуще зменшувалась до (332,0 ± 36,0, р = 0,0003, U-критерій 

Манна-Уїтні). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miwa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2364088
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miwa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2364088
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Рис.10.7. Кількісні показники у первинних культурах гліоми С6 за умов впливу 

кондиційного середовища фетальних нейрогенних клітин (КСНК, 0,10 мг/мл, 

48 год): а - зниження ядерно-цитоплазматичного співвідношення у 

проліферуючих клітинах; б - зменшення кількості клітин з великою кількістю 

ядерець; в – зниження загальної кількості клітин та частки проліферуючих 

клітин (* - відмінності показників значущі у порівнянні з контролем (p < 0,05); 

^ - відмінності показників значущі між групами (p < 0,05), U-критерій Манна-

Уїтні). 
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Рис.10.8. Морфологічні зміни у первинних культурах гліоми С6 за умов впливу 

кондиційного середовища фетальних нейрогенних клітин (КСНК). 

Імуноцитохімічне забарвлення на Кі-67, дозабарвлення гематоксиліном 

Майєра: а, в, д - культура гліоми С6, контроль; б, г, е –- культура гліоми С6, 

інкубація з КСНК (Е14), 0,10 мг/мл, 48 год. Стрілочками показано апоптозні 

тільця. 
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За умов впливу КСНК середній показник ядерно-цитоплазматичного 

співвідношення у пухлинних клітинах знижувався до (0,28 ± 0,01) (р = 0,64, U-

критерій Манна-Уїтні; рис.10.7,а). Частка клітин, у яких візуалізувались численні 

ядерця, становила: клітини з наявністю 1 ядерця – (8,97 ± 0,26) %, (р = 0,07 у 

порівнянні з контролем); клітини з вмістом 2-х ядерець – (8,15 ± 0,16) %, (р = 0,28 у 

порівнянні з контролем); кількість клітин з 3 ядерцями і більше – зменшувалась до 

(3,53 ± 0,33) % (р = 0,05 у порівнянні з контролем, U-критерій Манна-Уїтні; 

рис.10.8,б), що свідчить про зниження активності синтетичних транскрипційних і 

трансляційних процесів у ядрі пухлинних клітин за умов впливу КСНК. 

ПІ після впливу КСНК значуще зменшувався до (10,47 ± 0,91)%, (р = 0,002 у 

порівнянні з контролем, U-критерій Манна-Уїтні; рис.10.7,в, 10.8). Показник ядерно-

цитоплазматичного співвідношення у проліферуючих (Кі-67-імунопозитивних) 

клітинах за умов впливу КСНК практично не відрізнявся від цього показника у Кі-67-

імунонегативних клітинах ((0,29 ± 0,02) порівняно з (0,27 ± 0,02), р = 0,39, U-критерій 

Манна-Уїтні). Проте визначалась тенденція до зменшення ядерно-цитоплазматичного 

співвідношення у проліферуючих клітинах після впливу КСНК ((0,29 ± 0,02) 

порівняно з показником контрольних культур (0,39 ± 0,04), р = 0,19, U-критерій 

Манна-Уїтні Таким чином, встановлено антипроліферативний вплив КСНК на 

культивовані пухлинні клітини гліоми С6. Така дія, ймовірно, зумовлена складом 

КСНК, а саме відповідними властивостями TGF-1 (регуляція проліферації, 

виживання/або апоптозу клітин) [312-314] та, можливо, BDNF (активація сигнальних 

каскадів апоптозу через зв’язування з рецепторами суперродини TNF) [496]. 

У контрольних культурах гліоми С6 пухлинні клітини, імунопозитивні на 

CD133, становили (12,05 ± 4,77) % від загальної кількості клітин в культурі (рис.10.9), 

що відповідає даним літератури [500]. CD133-імунопозитивні пухлинні клітини 

відзначались значно меншим розміром, порівняно з імунонегативними. Середні 

значення площі перерізу CD133-імунонегативних та імунопозитивних клітин 

складали відповідно (1284,23 ± 199,66) м 2 та (222,43 ± 23,91) м 2 (р = 0,000001, U-

критерій Манна-Уїтні, рис.10.10,а). Середні значення площі перерізу ядра CD133- 
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імунонегативних клітин ((193,35 ± 30,88) м 2) перевищували відповідні значення 

імунопозитивних клітин ((52,97 ± 6,87) м2, р = 0,003, рис.10.10,б). 

 

 
 

Рис.10.9. Динаміка кількості CD133+ клітин у культурах за умов впливу КСНК 

(0,1 мг/мл, 48 год). * - відмінності показників значущі у порівнянні з контролем 

(p < 0,05); ^ - відмінності значущі між показниками клітин гліоми С6 та 

нейроклітин (p < 0,05). 

 
 
Ядерно-цитоплазматичне співвідношення у CD133-імунопозитивних клітинах 

(0,51 ± 0,10)   перевищувало  показник  у  CD133-негативних клітинах  ((0,18 ± 0,02),  

р = 0,001, U-критерій Манна-Уїтні; рис.10.10,в). 

У контрольних культурах інтактних клітин фетального головного мозку щура 

(Е14) клітини, імунопозитивні на CD133, становили (37,36 ± 12,33) % від загальної 

кількості клітин в культурі, що суттєво перевищувало кількість імунопозитивних 

клітин у культурі гліоми С6 (р = 0,008, U-критерій Манна-Уїтні; рис.10.9). Водночас, 

морфометричні показники CD133-позитивних клітин у культурі клітин фетального 

головного мозку щура (Е14), як і в культурі клітин гліоми С6, значуще відрізнялись 

від показників CD133-негативних клітин. Середні значення площі перерізу CD133-

негативних та позитивних клітин складали відповідно (1372,65 ± 116,98) м2 та 

(417,87 ± 62,80) м2 ( р = 0,00003, рис.10.10,а); середні значення площі перерізу ядра 

CD133-негативних клітин ((156,34 ± 9,04) м2) перевищували відповідні значення 

позитивних клітин ((111,19 ± 22,69) м2, р = 0,002, рис.10.10,б). 
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Рис.10.10. Морфологічна характеристика культивованих клітин в залежності від 

експресії CD133. *  відмінності значущі між показниками негативних і 

позитивних клітин (p < 0,05); ^  між показниками клітин гліоми С6 та 

нейроклітин (p < 0,05). 
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Ядерно-цитоплазматичне співвідношення у CD133-імунопозитивних клітинах 

(0,35 ± 0,02)   перевищувало  показник  у  CD133-негативних  клітинах  ((0,14 ± 0,02), 

р = 0,000007, U-критерій Манна-Уїтні; рис.10.10,в). Проте, розміри CD133-

позитивних клітин, а також їх ядер у культурах клітин фетального головного мозку 

щура (Е14) були значно більші за розміри таких клітин у культурах гліоми С6: 

показники площі перерізу клітини та ядра відрізнялись майже вдвічі (відповідно 

(222,43 ± 23,91) м2   та   (417,87 ± 62,80) м2,   р = 0,002;  (52,97  ± 6,87) м2  та  

(111,19 ± 22,69) м2, р = 0,002, U-критерій Манна-Уїтні; рис.10.10,а,б). 

Через 48 год інкубації культур гліоми С6 з КСНК (Е14, 0,10 мг/мл) кількість 

CD133-позитивних клітин значуще зменшувалась до (2,88 ± 0,41) %, (р = 0,02 у 

порівнянні з контролем, U-критерій Манна-Уїтні; рис.10.9, рис.10.11,а,б). На 

противагу, у культурах клітин фетального головного мозку щура (Е14) кількість 

CD133-позитивних клітин за впливу КСНК майже не змінювалась  (38,89 ± 7,08) %,  

(р = 0,21 у порівнянні з контролем. U-критерій Манна-Уїтні; рис.10.9, рис.10.11,в,г). 

Таким чином, результати дослідження впливу КСНК (Е14, 0,10 мг/мл) упродовж 

48 год на культивовані клітини гліоми С6 доводять зменшення вмісту CD133-

експресуючих клітин, тобто СКПМ у культурі пухлинних клітин. Оскільки такого 

ефекту на CD133-експресуючі клітини в культурі фетального головного мозку щура 

нами не виявлено, але встановлено вдвічі менший розмір CD133-імунопозитивних 

клітин в культурах гліоми С6, порівняно з CD133-імунопозитивними клітинами 

фетального мозку, можна припустити, що СКПМ гліоми С6 мають якісні відмінності 

від НСК (що співвідноситься з даними Yamamuro S. et al. (2015) [239]), та, ймовірно, 

експресують ліганди для активних молекулярних агентів, що входять до складу 

КСНК щура. 

У зв’язку з цим цікавими є дані Chen et al. (2010) [501], які продемонстрували 

існування в тканині гліоми одночасно трьох різних типів СКПМ, що відрізнялись за 

експресією CD133: 1) CD133-негативні клітини, здатні генерувати CD133-позитивні 

прогенітори; 2) CD133-позитивні клітини, здатні генерувати CD133-негативні 

клітини; 3) CD133-негативні клітини, що генерують тільки CD133-негативні 

прогенітори. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamamuro%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25955568
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Рис.10.11. Морфологічні зміни у культурах клітин за умов впливу КСНК. 

Імунофлуоресцентне забарвлення на CD133.  

а - культура гліоми С6, контроль; б –- культура гліоми С6, інкубація з КСНК 

(Е14), 0,10 мг/мл, 48 год; в – культура клітин фетального мозку, контроль; г – 

культура клітин фетального мозку, інкубація з КСНК (Е14), 0,10 мг/мл, 48 год.  

 

Тому деякі автори дещо критично ставляться до ролі CD133 як маркера СК через 

нез’ясовані біологічні функції [502], проте чимало дослідників вважають цю 

молекулу прогностичним фактором розвитку гліом та розглядають як мішень для 

таргетної терапії [240,247,503-508]. Крім того, CD133 у коекспресії з іншими 

маркерами (CD44, CD15, A2B5) розглядають як критерій для диференційної 

діагностики молекулярних субтипів гліобластом – пронейронального і 

мезенхімального [239,507,509,510]. 

Слід зазначити, що на сьогодні невідомі конкретні ліганди чи зв’язки молекули 

CD133 з сигнальними клітинними шляхами. За даними Angelastro J.M. та Lame M.W. 
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(2010) [500], екзогенна експресія CD133 викликала зниження апоптозу пухлинних 

клітин у 24 рази у відповідь на такі терапевтичні агенти, як каптотецин та 

доксорубіцин, а CD133+ клітини гліоми С6 мали підвищену на 62 % експресію 

одного з АВС-транспортерів (Р-глікопротеїн), що призводило до медикаментозної 

резистентності. Автори підтримують гіпотезу про антиапоптотичну функціональну 

роль CD133 у захисті пухлинних клітин, зокрема, від хіміотерапевтичних агентів, на 

користь якої свідчать також дані [240,511]. З іншого боку, підвищена експресія 

CD133 у клітинах гліоми U87MG модулює мікрооточення пухлини, посилюючи 

експресію IL-1β та індукованих ним хемокінів CCL3, CXCL3 та CXCL5, 

викликаючи інфільтрацію нейтрофілів [506]. 

На нашу думку, не виключено, що зменшення кількості CD133-експресуючих 

клітин (СКПМ) у культурі клітин гліоми С6 за умов впливу КСНК спричинене 

відповідними ефектами TGF-1 та BDNF. Оскільки CD133 розглядають в якості 

критичної терапевтичної мішені для таргетної терапії пухлин мозку, отримані 

результати можуть стати основою для комплексного дослідження препаратів з 

фетальних нейрогенних клітин з метою теоретичного обґрунтування їх застосування 

у патогенетичному лікуванні хворих з гліомами головного мозку. 

 

10.5. Ефекти впливу КСНК на експресію TGF-1 та р53 клітинами гліоми 

С6 in vitro 

 

Імуноцитохімічне виявлення експресії TGF-1 та р53 було проведено в наступних 

групах:  1)  контрольні  культури  (стандартні  умови культивування без впливу КСНК,  

n = 4); 2) дослідні культури (за умов впливу КСНК (0,10 мг/мл) протягом 48 год, n = 4); 

3) дослідні культури (за умов одночасного додавання КСНК (0,10 мг/мл) та 

моноклональних антитіл до TGF-1 (Sigma, США) у кількості 0,50 мкг/мл та інкубації 

48 год, n = 4). Як контрольні використовували також культури інтактних нейроклітин 

фетального мозку щура 14-ї доби гестації (Е14) (n = 4). 

Дослідження цитологічних препаратів контрольних культур гліоми С6 показало, 

що частка пухлинних клітин, імунопозитивних на TGF-1, становила (48,81 ± 7,91) % 

(рис.10.12,а, 10.13), значуще перевищуючи частку таких клітин у контрольних 



 

 

339 

культурах фетального мозку щура (Е14) ((22,04 ± 2,33) %, U-критерій Манна-Уітні, 

p = 0,048; рис.10.12,б, 10.13). 

 

  
а б 

  
в г 

Рис.10.12. Експресія TGF-1 у клітинах гліоми С6 за умов впливу КСНК. 

Імуноцитохімічне забарвлення на TGF-1 із дозабарвленням гематоксиліном. 

х2000, імерсія: а - культура гліоми С6, контроль; б - культура нейрогенних 

клітин фетального мозку (Е14), контроль; в –- культура гліоми С6, інкубація з 

КСНК (Е14), 0,10 мг/мл, 48 год; г - культура гліоми С6, одночасна інкубація з 

КСНК (Е14, 0,10 мг/мл) та антитілами до TGF-1 (0,10 мг/мл), 48 год. 

 

Через 48 год інкубації культур гліоми С6 з КСНК у концентрації 0,10 мг/мл 

частка   TGF-1-позитивних   пухлинних   клітин   значуще   зменшувалась   до   

(29,18 ± 7,24) % (U-критерій Манна-Уітні, р = 0,0003 у порівнянні з контролем; 

рис.10.12,в, 10.13). Зазначений ефект нівелювався, якщо до культур гліоми С6 

одночасно додавали КСНК (0,10 мг/мл) та моноклональні антитіла до TGF-1 у 

кількості 0,50 мкг/мл (р = 0,05, U-критерій Манна-Уітні; рис.10.12,г, 10.13). За 

нашими даними, КСНК містить TGF-1 у кількості 12,0 пг/мл. Отже, при 
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одночасному додаванні до клітин гліоми С6 КСНК та моноклональних антитіл до 

TGF-1 відбувається нейтралізація біологічного ефекту TGF-1 внаслідок зв’язування 

його молекул специфічними моноклональними антитілами. Це свідчить про те, що 

встановлений ефект зменшення кількості TGF-1-імунопозитивних клітин у культурі 

клітин гліоми С6 після інкубації з КСНК відбувається саме за рахунок впливу TGF-

1, який входить до складу КСНК щура. 

 

 

Рис.10.13. Кількість TGF-1-позитивних клітин у культурах гліоми С6 за 

впливу КСНК (0,10 мг/мл, 48 год). 1  культура гліоми С6, контроль; 2  

культура гліоми С6, інкубація з КСНК (Е14), 0,10 мг/мл, 48 год; 3  культура 

гліоми С6, одночасна інкубація з КСНК (Е14, 0,10 мг/мл) та антитілами до 

TGF-1 (0,10 мг/мл), 48 год; 4 - культура нейрогенних клітин фетального мозку 

(Е14), контроль. М – середнє значення; m – стандартна похибка середнього 

значення; d – стандартне відхилення від середнього значення. 

 

Також ми дослідили експресію р53 клітинами гліоми С6 за умов впливу КСНК 

щура. У контрольних первинних культурах гліоми С6 частка пухлинних клітин, 

імунопозитивних на р53, становила (8,94 ± 6,05) % (рис.10.14,а, 10.15). Через 48 год 

інкубації культур гліоми С6 з КСНК у концентрації 0,10 мг/мл частка р53-

імунопозитивних пухлинних клітин значуще збільшувалась до (18,47 ± 10,62) % (U-

критерій Манна-Уітні, р = 0,01 у порівнянні з контролем; рис.10.14,б,в, 10.15), що 
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свідчить про проапоптотичну дію КСНК. Вказаний ефект відмінявся, якщо до 

культур гліоми С6 одночасно додавали КСНК (0,10 мг/мл) та моноклональні антитіла 

до TGF-1 у кількості 0,50 мкг/мл (р = 0,003 у порівнянні з показниками культур, які 

інкубували тільки з КСНК, U-критерій Манна-Уітні; рис.10.14,г, 10.15). 

 

  
а б 

  
в г 

Рис.10.14. Експресія р53 у клітинах гліоми С6 за умов впливу КСНК. 

Імуноцитохімічне забарвлення на p53 із дозабарвленням гематоксиліном. 

х2000, імерсія: а - культура гліоми С6, контроль; б, в –- культура гліоми С6, 

інкубація з КСНК (Е14), 0,10 мг/мл, 48 год; г - культура гліоми С6, одночасна 

інкубація з КСНК (Е14, 0,10 мг/мл) та антитілами до TGF-1 (0,10 мг/мл), 48 

год. 

 

Тобто, при одночасному додаванні до клітин гліоми С6 КСНК та 

моноклональних антитіл до TGF-1 відбувалась нейтралізація проапоптотичного 

ефекту КСНК внаслідок зв’язування молекул TGF-1 специфічними 

моноклональними антитілами. Це свідчить про те, що встановлений 
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проапоптотичний ефект (збільшення кількості р53-імунопозитивних клітин у 

культурі клітин гліоми С6) після інкубації з КСНК відбувається саме за рахунок 

впливу TGF-1, який входить до складу КСНК щура. 

У підрозділі 3.5 ми наводили результати дослідження впливу КСНК на 

експресію TGF-1 нейроклітинами інтактного фетального мозку. Нами показано 

зменшення кількості TGF-1-імунопозитивних клітин у культурі гліоми С6 та 

відсутність значущих змін кількості TGF-1-імунопозитивних клітин у культурах 

нейроклітин інтактного фетального мозку. 

 

 

Рис.10.15. Кількість p53-позитивних клітин у культурах гліоми С6 за умов 

впливу КСНК (0,10 мг/мл, 48 год). 1  культура гліоми С6, контроль; 2  

культура гліоми С6, інкубація з КСНК (Е14), 0,10 мг/мл, 48 год; 3  культура 

гліоми С6, одночасна інкубація з КСНК (Е14, 0,10 мг/мл) та антитілами до 

TGF-1 (0,10 мг/мл), 48 год; М – середнє значення; m – стандартна похибка 

середнього значення; d – стандартне відхилення від середнього значення. 

 

На нашу думку, це може пояснюватись: 1) аутокринно-паракринним механізмом 

впливу TGF-1; 2) мутаціями компонентів TGF-1- сигнальних шляхів у клітинах 

гліоми С6 (ймовірно, Smad- залежного та / або Smad- незалежного (PKB / Akt / ERK)). 

На користь таких припущень свідчать дані Pelton R.W. et al. (1991), Frei K. et al. 

(2015) [315,322]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pelton%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1955457
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frei%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25849941
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У зв’язку з цим необхідно зазначити, що в умовах патології TGF- має 

дуалістичну роль. З одного боку, він є важливим медіатором злоякісного фенотипу 

гліом головного мозку людини, оскільки TGF--сигналінг залучається в регуляцію 

проліферації, диференціації та виживання / або апоптозу [312], модулює рухливість, 

інвазивність, ангіогенез, ухиляння від імунного контролю та підтримання СКПМ 

[238,322,512-514]. З іншого боку, TGF-є сильним інгібітором проліферації 

епітеліальних клітин, астроцитів, імунних клітин і вважається 

пухлинопригнічувальним фактором [322,325]. TGF-1 має антипроліферативну дію 

на ряд епітеліальних клітин на ранніх стадіях та промоторну дію на пізніх стадіях 

пухлинного росту [314,316]. Пухлинопригнічувальна функція TGF- включає в себе 

інгібіцію проліферації, індукцію апоптозу, регуляцію аутофагії; проте при розвитку 

пухлини відбувається переключення клітин на утилізацію TGF-, в результаті чого 

він виступає як потенційний промотор клітинної рухливості, інвазії, метастазування 

та підтримання СКПМ [515]. Протягом карциногенезу TGF- Smad-залежний 

сигнальний шлях корелює з антипроліферативними і пухлинопригнічувальними 

функціями TGF-, тоді як Smad-незалежні шляхи залучаються до пропухлинних 

функцій TGF- [314,316]. Це відбувається в результаті мутацій елементів канонічного 

TGF--сигнального шляху у злоякісних гліомах, які дозволяють уникнути 

антипроліферативного впливу TGF-, сприяючи таким чином промоторній його дії 

[322]. TGF-модулює відповідь клітин гліобластом аутокринним шляхом, в них 

експресовані та біологічно активні всі три ізоформи TGF- [322]. Сумарний 

результат такої різноспрямованої (антипроліферативної чи стимулюючої) дії TGF- 

може варіювати між різними зразками пухлин і навіть між різними частинами однієї 

пухлини. 

Вважають, що TGF--сигналінг є потенційною мішенню для терапії пухлин, 

оскільки експресія ізоформ TGF- значно зростає в гліомах з високим ступенем 

злоякісності [312,313,316,322,326,516,517], сприяючи униканню пухлиною імунного 

розпізнавання за допомогою різних механізмів, у тому числі інгібіції CD8+ ЦТЛ і ПК 

[518] та стимулювання генерації Т-регуляторних клітин [456]. Розглядають три рівнi 

терапевтичної стратегії інгібіції TGF--сигналінгу: на рівні ліганду, на рівні взаємодії 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kannappan%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28239749
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ліганд – рецептор та на рівні внутрішньоклітинного сигнального каскаду [316]. 

Інгібітори TGF--сигналінгу (нейтралізуючі МКАТ до TGF-зменшували 

життєздатність та інвазивні властивості модельованих у тварин гліом [312] та сприяли 

подовженню СТЖ мишей з гліомою GL261 при комбінованованому лікуванні 

вакциною на основі гліома-асоційованих антигенних пептидів [326]. Виключення 

рецептора TGF-2 типу сприяло зниженню інвазивності СКПМ гліом in vivo [519]. 

Для з’ясування взаємозв’язку між експресією маркерів CD133, Кі-67, TGF-1 у 

культивованих клітинах гліоми С6 за умов впливу КСНК було проведено 

кореляційний аналіз із застосуванням рангового критерія Спірмена. В результаті 

аналізу нами не виявлено значущого прямого кореляційного зв’язку між кількістю 

CD133-позитивних (СКПМ) та Кі-67-позитивних (активно проліферуючих) клітин 

(коефіцієнт кореляції Спірмена r = 0,49, р = 0,18). Проте встановлено статистично 

значущий сильний прямий кореляційний зв’язок між кількістю у культурах клітин 

гліоми С6 (до та після впливу КСНК) TGF-1-негативних клітин та кількістю CD133-

негативних клітин (коефіцієнт кореляції Спірмена r = 0,78, р = 0,01; додаток 1, 

рис.8,а). Також виявлено статистично значущий обернений кореляційний зв’язок між 

кількістю Кі-67-позитивних клітин та кількістю CD133-негативних клітин (коефіцієнт 

кореляції Спірмена r = - 0,71, р = 0,03; додаток 1, рис.8,б). 

Нами не виявлено кореляції між кількістю Кі-67-позитивних клітин та TGF-1-

позитивних клітин у культурі гліоми С6. Про відсутність значущої кореляції Кі-67 та 

TGF-1 при дослідженні гліобластом людини повідомлялось також у роботі Frei K. et 

al. (2015) [322]. 

Отримані нами дані відповідають результатам дослідження Beier C.P. et al. 

(2012) [513], в якому показано, що гліобластоми містять клітини різних 

молекулярних субтипів: зокрема, пронейрональні СКПМ (CD133+) та мезенхімальні 

СКПМ (CD133), які відрізняються за 24 генами. Обидва субтипи клітин in vitro 

експресували TGF-1/2, але в пронейрональних СКПМ (CD133+) була значно 

знижена експресія рецептора TGF-2 типу та фосфорилювання Smad2, тому 

інкубація з TGF-не впливала на міграцію, диференціацію та туморогенність 

пронейрональних СКПМ (CD133+), на відміну від мезенхімальних СКПМ (CD133), в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frei%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25849941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beier%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22676416
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яких TGF-індукував транскрипцію таргетних генів [513]. Автори показали, що 

тканина гліобластоми, індукована у тварин мезенхімальними СКПМ (CD133), 

активно інфільтрувалась CD8+ЦТЛ та CD68+ мікрогліальними клітинами, на 

противагу тканині гліобластоми, індукованої пронейрональними СКПМ (CD133+). 

Тому автори вважають, що у пронейрональному субтипі експресія TGF- виконує 

імуносупресивну функцію, на відміну від мезенхімального субтипу клітин 

гліобластоми [513]. 

Оскільки нами встановлено після впливу КСНК у концентрації 0,10 мг/мл 

упродовж 48 год зменшення кількості CD133-позитивних, Кі-67-позитивних та TGF-

1-позитивних клітин у культурі клітин гліоми С6 щура, з нашої точки зору, слід 

розглядати таке зменшення експресії TGF-1 клітинами гліоми С6 як потенційно 

сприятливу прогностичну ознаку. Після впливу КСНК у концентрації 0,10 мг/мл 

упродовж 48 год у культурах нейроклітин фетального мозку не відбувалось значущих 

змін кількості CD133-позитивних клітин та TGF-1-позитивних клітин. Можна 

припустити, що різний вплив КСНК на клітини гліоми С6 і клітини нормального 

фетального мозку має в своїй основі різний стан системи TGF--сигналінгу у цих 

клітинах. 

Таким чином, за умов дії КСНК у концентрації 0,10 мг/мл протягом 48 год на 

клітини гліоми С6 встановлено: 1) зменшення загальної кількості клітин; 2) 

зменшення кількості клітин із збільшеною кількістю ядерець; 3) зниження 

мітотичного та проліферативного індексу; 4) зниження кількості CD133-позитивних 

(СКПМ) та TGF-1-позитивних пухлинних клітин; 5) збільшення кількості р53-

позитивних клітин. 

 

Висновки до розділу: 

1. КСНК фетального мозку щура різних строків гестації виявили цитотоксичний та 

антимітотичний ефект на культивовані клітини гліом 101.8 та С6, який 

посилювався із збільшенням терміну гестації мозку щура, подовженням 

тривалості інкубації та був дозозалежним. 
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2. За умов дії КСНК фетального мозку щура (Е14, 0,10 мг/мл) встановлено 

зменшення кількості Кі-67-позитивних (проліферуючих) та CD133-позитивних 

(СКПМ) клітин у культурі клітин гліоми С6 щура. 

3.  Частка клітин гліоми С6, імунопозитивних на TGF-1, значуще перевищувала їх 

кількість у культурах клітин нормального фетального мозку щура (Е14), проте 

зменшувалась за умов впливу КСНК (0,10 мг/мл). Після впливу КСНК частка р53-

позитивних клітин у культурі гліоми С6 значуще збільшувалась. При 

одночасному додаванні до клітин гліоми С6 КСНК та моноклональних антитіл до 

TGF-1 відбувалась нейтралізація біологічного ефекту КСНК, засвідчуючи, що 

встановлений ефект зменшення кількості TGF-1-імунопозитивних та р53- 

імунопозитивних клітин у культурі клітин гліоми С6 після інкубації з КСНК 

відбувається саме за рахунок впливу TGF-1. 

4. .Результати дослідження у первинних культурах нормального мозку щура 

свідчать про відсутність значущого впливу КСНК на інтактні нейроклітини 

головного мозку. 

5. Первинні культури гліом головного мозку щура є адекватною 

експериментальною моделлю для оцінки протипухлинної дії супернатантів, 

отриманих з фетальних нейрогенних клітин щура, і дозволяють визначати 

індивідуальну чутливість пухлинних клітин до досліджуваного біопрепарату. 

Отримані результати створюють основу для теоретичного обґрунтування 

комплексної патогенетичної терапії у хворих з гліомами при розробці препаратів, 

отриманих з фетальних нейрогенних клітин. 

Результати досліджень, представлені у розділі, опубліковано у працях [520-529]. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Імунобіологічні властивості нейрогенних клітин фетального мозку - 

НСК/НПК  є актуальною проблемою імунології, яка визначається інтенсивним 

розвитком технологій клітинної терапії захворювань ЦНС із застосуванням цих 

клітин. На експериментальних моделях уражень ЦНС показано, що НСК/НПК, 

отримані з фетальних тканин, при трансплантації виявляють патотропізм до 

специфічних місць ураження, сприяють функціональному відновленню і 

клінічному поліпшенню, виявляючи нейропротекторну і протизапальну дію. Але 

повне розуміння механізмів, за допомогою яких ці клітини реалізують свій 

терапевтичний потенціал, досі відсутнє. 

Припускають, що трансплантовані НСК/НПК можуть чинити клітинно-

замісну, нейротрофічну або імуномодулювальну дію, встановлюючи 

функціональний взаємообмін молекулярними сигналами з різними типами клітин 

мікрооточення за рахунок вивільнення клітинних регуляторів (морфогенів, 

нейротрофінів, цитокінів, хемокінів – т.зв. «bystander» ефект) [4,13,31-38,41-43]. 

Але питання імунологічної взаємодії між реципієнтом і пересадженими клітинами, 

гістосумісності алогенних НСК/НПК з організмом реципієнта, а також 

необхідності імуносупресії при нейротрансплантації потребує поглиблених 

досліджень. Нез’ясованим залишається механізм протипухлинних властивостей 

НСК/НПК. 

У зв’язку з цим метою дисертаційного дослідження було визначення 

імунобіологічних і протипухлинних властивостей нейрогенних клітин фетального 

мозку і їх гуморальних чинників. 

Нами запропоновано стандартизований спосіб отримання з фетального мозку 

життєздатної популяції недиференційованих клітин (НСК/НКП) за допомогою 

тривалого культивування у безсироватковому селективному середовищі з 

наступним додаванням ретинола ацетату (Спосіб отримання збагаченої суспензії 

стовбурових нейральних клітин // Деклараційний патент на винахід 71388 А). 
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При культивуванні нейрогенних клітин фетального мозку у безсироватковому 

середовищі DМЕМ показано, що до 9-ї доби спостереження відбувається зниження 

кількості клітин у 2,5 рази, а протягом наступних 10  14 діб – стабілізація їх 

кількості, що засвідчує наявність у культурі життєздатної популяції 

недиференційованих клітин (НСК/НПК). Введення в культиваційне середовище 

додаткових факторів стимулює проліферацію НСК/НПК (ретинола ацетат, 

нейротрофічний фактор S-100) та сприяє збереженню їх кількості (EGF, FGF). 

Присутність ретинола ацетату в поживному середовищі культур нейрогенних 

клітин фетального мозку забезпечує виживання і розмноження нейроклітин 

(НСК/НПК), індукує формування багатоклітинних нейросфер. Поєднання інсуліну 

і ретинола ацетату сприяє нейрональному диференціюванню (8,5 ± 0,5) % клітин. 

Послідовний вплив ретинола ацетату і ретиноєвої кислоти викликає появу чітко 

виражених ознак цитотипового нейронального диференціювання у (25,0 ± 0,5) % 

клітин, які набувають найбільш виразного прояву при послідовному додаванні в 

культиваційне середовище ретинола ацетату, ретиноєвої кислоти та 10 % ФТС. 

За умов культивування нейрогенних клітин фетального мозку в середовищі 

DМЕМ із збільшенням тривалості культивування зростає частка клітин, що 

експресують віментин (маркер НСК/НПК), із (28,6 ± 3,6) % на 2-у добу 

культивування до (77,0 ± 13,9) % на 16-у добу. Водночас експресія GFAP (маркер 

гліобластів і астроцитів) в процесі культивування нейрогенних клітин фетального 

мозку в середовищі DМЕМ не змінюється і становить 80 %. Частка клітин, 

позитивних на нестин (білок проміжних філаментів, маркер НСК) становить майже 

50 %, позитивних на CD133 (промінін-1, маркер НСК)  38  40 %. У зв’язку з цим 

слід зазначити, що коекспресія фетальними нейроклітинами нестину, віментину і 

GFAP пояснюється властивою для НСК астроцитарною мімікрією [57,59,60,96]. 

Упродовж культивування кількість нестин-позитивних клітин дещо зменшується 

(до 38 %), а CD133-позитивних клітин  збільшується до 45  50 %, засвідчуючи, 

що не менше 40  50 % клітин у культурі фетальних нейрогенних клітин є 

НСК/НПК. 
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Імуноцитохімічне забарвлення на маркерні протеїни основних популяцій 

нейроклітин (NSE, GFAP, ОБМ) підтверджує, що нейроклітини фетального мозку 

при культивуванні зберігають мультипотентні властивості у набутті фенотипових 

ознак нейронів (експресія NSE), астроцитів (експресія GFAP) та олігодендроцитів 

(експресія ОБМ). Послідовне застосування таких умов культивування, як наявність 

ростового фактора (ретинола ацетату), адгезії до субстрату (пересівання клітин на 

скельця, покриті поліетиленіміном), додавання індуктора диференціювання 

(ретиноєвої кислоти) дозволяє отримати культури з 20  30 % вмістом нейронів, 

імунопозитивних на NSE. Наші спостереження відповідають даним щодо ефектів 

ретинолу та ретиноєвої кислоти як сполук групи вітаміну А на ріст, розмноження і 

диференціювання клітин нейроепітеліального походження та індукції 

нейрогенного напряму диференціювання НСК/НПК внаслідок впливу ретиноєвої 

кислоти, що обумовлено послідовною активацією транскрипційних факторів 

ядерних рецепторів ретиноєвої кислоти (RAR,, та X-рецепторів ретиноїдів 

(RXR,, утворенням гетеродимера RXR–RAR і запуском сигнальної мережі, 

яка координує численні молекулярні події протягом процесу диференціювання 

[264-266]. 

Під час культивування клітин фетального мозку частка клітин, позитивних на 

TGF-1, становить від (22,04 ± 2,33) % до (15,27 ± 9,80) % з 2-ї по 37-у добу, що 

відповідає даним літератури [43,45,46,58,315] і засвідчує потенційні 

імуномодуляційні властивості цих клітин. 

В даний час в науковій літературі не існує усталеної думки щодо експресії 

антигенів головного комплексу гістосумісності (МНС) НСК/НПК. За нашими 

даними, нейроклітини мозку людини 5-9-го тижнів гестації містять (15,7 ± 2,4) % 

HLA-A,B,C-позитивних клітин та (17,7 ± 4,0) % HLA-DR-позитивних клітин. 

Частка HLA-A,B,C+ та HLA-DR+-клітин найменша серед нейроклітин людини 5-го 

тижня гестації і поступово зростає до 89 тижнів гестації. Клітини НЦ людини 

містять (5,05 ± 1,51) % HLA-A,B,C+-клітин і (10,72 ± 2,69) % HLA-DR+-клітин. 

Експресія мРНК генів HLA-A1а, HLA-DRa1, HLA-DQb1, CIITA нейроклітинами 

фетального мозку відсутня або незначна. Виявлено тенденцію до зростання 
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експресії мРНК HLA-A1а, і особливо, HLA-DRa1 від повної відсутності або 

незначних кількостей у нейроклітинах людини 59-го тижнів гестації (НСК/НПК) 

до часткової експресії у регіонарних НСК/НПК зрілого мозку (клітини НЦ) і до 

значної експресії у клітинах білої речовини і кори зрілого мозку. Експресія мРНК 

HLA-DQb1 також демонструє тенденцію до зростання у диференційованих 

клітинах зрілого мозку (кори і білої речовини), порівняно з недиференційованими 

нейроклітинами фетального мозку. Отримані результати відповідають даним щодо 

широкого діапазону експресії НСК людини HLA-А,В,С та HLA-DR - від 

незначного до суттєвого рівня [39,87-89,94,99,102]. Слід зазначити, що ми 

досліджували рівень експресії випадково вибраних алелів HLA (HLA-A1а, HLA-

DRa1, HLA-DQb1), які відзначаються дуже високим поліморфізмом, що сягає 

найвищого рівня в локусах DRB1, DQB1, DQA1 [78,83]. Дещо різні кількісні дані, 

отримані при дослідженні експресії антигенів HLA на рівні мРНК і на 

протеїновому рівні, пояснюються різницею чутливості методів RT-PCR та 

імуноцитохімії та є свідченням необхідності комплексного їх застосування. 

При вивченні впливу складу культурального середовища встановлено, що в 

процесі культивування нейроклітин людини 59-го тижнів гестації в середовищі 

DMEM з додаванням ретинола ацетату відбувається зменшення кількості і відсотка 

клітин, що експресують антигени HLA І і ІІ класу на протеїновому рівні, тоді як 

присутність у середовищі факторів росту сприяє збереженню (FGF) або зростанню 

(EGF) кількості таких клітин. При культивуванні у DMEM кількість клітин НЦ, що 

експресують антигени гістосумісності І та ІІ класу, зменшується з 10-ї по 20-у добу. 

Культивування упродовж 14 діб у середовищі DMEM та при додаванні ростових 

факторів (ретинола ацетат, EGF, FGF) суттєво не впливає на експресію мРНК генів 

HLA нейроклітинами людини. Дані літератури з цього питання є 

контроверсійними. За одними даними, при культивуванні НСК/НПК людини 

експресія HLA І і ІІ класу з’являлась [99] або збільшувалась [89,131], за іншими – 

не змінювалась [86,87] або знижувалась [88]. 

У наших дослідженнях експресія антигенів гістосумісності нейроклітинами 

фетального мозку людини змінюється за впливу ІNF- та ІNF- як на рівні мРНК, 
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так і на протеїновому рівні: за впливу ІNF- індукується або зростає експресія 

мРНК HLA-DRa1 та збільшується кількість HLA-DR+ і HLA-A,B,C+-клітин; за 

впливу ІNF- зростає кількість клітин, які експресують антигени HLA-A,B,C, що 

відповідає відомим даним [70,76,85,96,98,99,102,106,277]. У диференційованих 

клітинах індукція IFN-молекул HLA I класу значно більша, ніж у 

недиференційованих (НСК) [76,69,85], що пояснює дещо нижчий від очікуваного 

вплив IFN- на нейроклітини фетального мозку в умовах культивування. 

Наступне завдання дослідження полягає у визначенні здатності нейрогенних 

клітин фетального мозку викликати алоспецифічні і тканинноспецифічні імунні 

реакції при різних способах введення лінійним тваринам у порівнянні з клітинами 

дорослих тварин, та оцінці впливу імуносупресії на інтенсивність імунних реакцій 

у тварин-реципієнтів алогенних фетальних нейроклітин. 

В результаті досліджень встановлено, що клітинні алоімунні реакції 

розгортаються з 6-ї по 37-у добу після внутрішньоочеревинного введення 

фетальних НПК (Е13-15), нейроклітин та клітин лімфовузлів дорослих тварин з 

максимальним рівнем на 6-у добу і подальшим зниженням до 37-ї доби. 

Інтенсивність клітинної алоімунної відповіді на фетальні НПК нижча за відповідь 

на клітини лімфовузлів дорослих тварин. При внутрішньоочеревинному введенні 

всіх досліджуваних типів клітин гуморальні алоімунні реакції зростають до 12-ї 

доби з різною інтенсивністю залежно від типу введених клітин: найвищий рівень 

алоантитіл зареєстровано у групі тварин із введенням клітин лімфовузлів дорослих 

тварин, статистично значуще нижчий  у групах тварин із введенням фетальних 

НПК та нейроклітин дорослих тварин. Після системного введення фетальних НПК 

зафіксовано підвищений рівень антитіл до ОБМ та S-100 (18-37-а доба), що 

свідчить про потенційну можливість розвитку нейроспецифічних імунних реакцій 

у реципієнтів фетальних нейроклітин. 

Після внутрішньомозкового введення фетальних НПК, нейроклітин та клітин 

лімфовузлів дорослих тварин генеруються клітинні алоімунні реакції з 6-ї по 12-у 

добу з наступним зниженням на 37-у добу, що спростовує уявлення про те, що 

головний мозок є імунопривілейованим органом, де імунні реакції не індукуються. 
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При внутрішньомозковому введенні всіх досліджуваних типів клітин гуморальні 

алоцитотоксичні реакції зростають з 12-ї по 18-у добу з різною інтенсивністю 

залежно від типу введених клітин: найвищий рівень алоантитіл зареєстровано у 

групі тварин із введенням клітин лімфовузлів дорослих тварин, достовірно нижчий 

 у групах тварин із введенням фетальних НПК та нейроклітин дорослих тварин. У 

тварин із внутрішньомозковим алотрансплантатом фетальних НПК розвивається 

гуморальна аутоімунна відповідь до нейроспецифічних антигенів, яка сягає 

найвищого рівня у віддалений період (37-а доба) після трансплантації, що дозволяє 

стверджувати, що поряд з антитілами до алоантигенів в реакціях імунного 

відторгнення можуть брати участь також антитіла до нейроантигенів. 

Системне (внутрішньоочеревинне) введення фетальних НПК викликає більш 

виразну клітинну і гуморальну алоімунну відповідь, порівняно із локальним 

(внутрішньомозковим). Водночас у тварин із внутрішньомозковим введенням 

фетальних НПК генерується більш значуща специфічна імунна відповідь на 

маркерні антигени клітин нервової системи (ОБМ і NSE). У тварин з 

внутрішньомозковим сингенним трансплантатом фетальних НПК не зареєстрована 

гуморальна аутоімунна відповідь до нейроспецифічних антигенів. 

Вочевидь, після внутрішньоочеревинного введення фетальних НПК частина 

клітин потрапляє у лімфовузли та селезінку, де вони контактують з АПК та 

індукують специфічні антитілопродукуючі клітини. У результаті здійснення 

ефекторної функції алоцитотоксичних лімфоцитів та антитіл інша частина 

фетальних клітин гине, вивільняючи НСБ, які зв’язуються циркулюючими 

природними аутоантитілами, і таким чином відтерміновують наростання титрів 

нейроаутоантитіл, чим пояснюється розвиток нейроаутоімунної гуморальної 

відповіді у більш пізній термін (18-37-а доба), ніж алоцитотоксичної (6-18-а доба), а 

також зменшення нижче контролю рівнів аутоантитіл до S-100 (6-а доба) та NSE 

(12-18-а доба). 

При внутрішньомозковому введенні фетальних НПК результатом деструкції 

загиблих імплантованих клітин внаслідок розвитку реакції алоспецифічного 

імуноцитолізу, а також активізації функції та проліферації різних популяцій клітин 
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в ділянці введення та на віддаленні від неї, вочевидь, є зростання вивільнення НСБ. 

Далі НСБ у тканині мозку можуть захоплюватись ДК (із міжклітинної та 

спинномозкової рідини), а також поглинатись тканинними макрофагами і 

деградуватись тканинними протеазами [278]. Вихід НСБ через лікворні простори у 

периферичну кров призводить до контакту з АПК, їх активації та індукції 

специфічних антитілопродукуючих клітин і генерації нейроспецифічних антитіл. У 

ранні строки після введення НПК циркулюючі природні нейроаутоантитіла можуть 

зв’язувати НСБ, що вивільняються, і таким чином дещо відтерміновувати 

наростання титрів нейроантитіл, чим пояснюється розвиток нейроаутоімунної 

гуморальної відповіді у більш пізній термін, ніж алоцитотоксичної. Це припущення 

підтверджується зафіксованою динамікою рівня антитіл до НСБ у тварин-

реципієнтів НПК: на 18-у добу після імплантації фетальних нейроклітин 

знижується рівень антитіл до трьох досліджених НСБ, порівняно з 12-ю добою, що, 

вочевидь, пояснюється зв’язуванням вільноциркулюючих нейроантитіл з 

розчинними НСБ, які надійшли в кровоток в результаті імуноцитолізу нейроклітин 

цитотоксичними імуноцитами (пік ЦА припадає на 6-у добу) і алоспецифічними 

антитілами (пік генерації  18-а доба). До 37-ї доби рівень антитіл до НСБ значуще 

підвищується, що свідчить про нарощування їх продукції антигенспецифічними В-

лімфоцитами у відповідь на антигенний стимул (НСБ). 

Розвиток специфічної імунної відповіді на маркерні антигени клітин нервової 

системи у тварин із трансплантатами алогенних фетальних НПК і відсутність такої 

відповіді у тварин із трансплантатами сингенних НПК пояснюється, вочевидь, тим, 

що для початку запуску нейроспецифічної імунної відповіді необхідно ініціальне 

вивільнення НСБ в результаті імуноцитолізу алоцитотоксичними імуноцитами і 

антитілами, який стає можливим у разі експресії донорськими НПК антигенів 

МНС, відмінних від антигенів МНС реципієнта (у нашому випадку – при 

імплантації алогенних НПК). Крім того, розпізнавання антигенних детермінант 

НСБ відбувається у комплексі з антигенами гістосумісності. 

Отримані результати засвідчують наступний механізм розвитку 

нейроспецифічної імунної відповіді у тварин-реципієнтів фетальних НПК після 
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внутрішньомозкового введення: контакт імуноцитів з НПК → розпізнавання 

антигенів МНС → активація клітин імунної системи (ПК, ЦТЛ, В-лімфоцитів) → 

генерація цитотоксичних клонів ПК і ЦТЛ і продукція алоцитотоксичних антитіл 

→ імунолізис частини НПК → демаскування нейроспецифічних антигенів, 

вивільнення НСБ → розпізнавання НСБ імуноцитами (Тh2-, B-лімфоцити) → 

генерація нейроспецифічних антитіл → антитілозалежний лізис клітин-мішеней 

(власних клітин ЦНС реципієнта) → масоване вивільнення НСБ → активація 

антигенспецифічних клонів лімфоцитів (Т-, В-лімфоцити) → підтримання 

продукції нейроспецифічних антитіл. 

Порівняльний аналіз клітинно-структурних реакцій тканини головного мозку 

тварин-реципієнтів у відповідь на внутрішньомозкове введення клітинних суспензій 

різних ліній тварин-донорів клітинного матеріалу показує, що після 

внутрішньомозкового введення алогенних суспензій фетальних НПК, лімфоцитів 

лімфовузлів, а також нейроклітин з дорослого мозку спостерігається подібна 

динаміка реактивних змін тканини мозку навколо пункційного каналу: ознаки 

перицелюлярного набряку та лімфоцитарна інфільтрація, які виявляються у 

прилеглих ділянках мозку на 12-18-у добу, зменшуючись до 37-ї доби. Введені 

алогенні фетальні НПК зберігаються до 18-ї доби спостереження та виявляють 

ознаки початкового нейронального диференціювання. За умов імуносупресії 

циклоспорином А виявлено ознаки фенотипового диференціювання НПК та ознаки 

їх інфільтрації у суміжні відділи мозку. На 37-у добу імплантовані НПК не 

виявляються. 

Встановлено, що вогнищеві реакції гліального компоненту мозку на 

імплантовані НПК зменшуються швидше після нейроімплантації сингенних НПК 

(до 18-ї доби), ніж при нейроімплантації алогенних НПК (до 37-ї доби). Кількісні 

морфометричні показники тварин цих груп статистично значуще відрізняються: ЧЩ 

незмінених нейронів неокортексу у реципієнтів сингенних НПК перевищує 

показник реципієнтів алогенних НПК, і, навпаки, ЧЩ гіперхромних і 

вакуолізованих нейронів, ЧЩГ та ГІ у реципієнтів сингенних клітин значно нижчі за 

показники реципієнтів алогенних клітин. Зафіксовані структурні реакції в тканині 
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мозку мишей-реципієнтів є морфологічним відображенням розвитку алоспецифічної 

імунної відповіді реципієнта на введені алогенні НПК. 

Отриманий факт виживання введених алогенних НПК у тканині мозку тварин-

реципієнтів до 18-ї доби відповідає даним щодо досить тривалого виживання 

алотрансплантатів НПК в інтактній ЦНС  від 3 тижнів до 2 міс після введення 

[148,149,180,290,291]. За нашими даними, більш активна проліферація введених 

НПК спостерігається при відсутності несумісності за антигенами MHC, тобто у 

випадку сингенних НПК, що відповідає даним дослідження Tarasoff-Conway J.M. 

et al. (2015) [176] та підтверджує, що повна сумісність за антигенами МНС впливає 

на виживання та проліферативний потенціал трансплантованих у мозок НПК. 

У нашому дослідженні в місці введення на 12-у добу імплантовані НПК 

прослідковуються вздовж пункційного ходу у вигляді дифузного скупчення 

недиференційованих клітин. На 18-у добу спостереження введені алогенні НПК 

виявляють ознаки початкового нейронального диференціювання; а у тварин з 

імуносупресією циклоспорином А – фенотипового диференціювання різного 

ступеня. Ми припускаємо, що надалі, до 37-ї доби, частина введених клітин гине, а 

частина проходить шлях диференціювання за нейрональним чи гліальним 

фенотипом, що відповідає даним досліджень морфологічних змін при 

трансплантації НПК в інтактний мозок [148,149,180,291]. 

Встановлено імуноморфологічні кореляції при внутрішньомозковій імплантації 

фетальних НПК: пік прояву та інтенсивність алоспецифічних імунних реакцій 

корелює з інтенсивністю і тривалістю морфологічних змін. Отримані дані доводять, 

що рівень експресії антигенів гістосумісності фетальними НПК є достатнім для 

розвитку алоспецифічної клітинно-гуморальної імунної відповіді при 

внутрішньомозковій імплантації. 

Імуносупресивний препарат циклоспорин А гальмує ало- та аутоімунну 

відповідь на введення алогенних фетальних та зрілих нейроклітин, що відповідає 

даним Ideguchi M. et al. (2008) [180], проте повного пригнічення імунної відповіді 

не виявлено при використанні триразового введення препарату (5 мг/кг). В умовах 

імуносупресії циклоспорином А морфологічно виявляються ознаки фенотипового 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarasoff-Conway%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26195256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kim%20DE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ideguchi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ideguchi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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диференціювання у нейрональному напрямку введених алогенних НПК та їх 

інтеграції у тканину мозку реципієнтів. Крім того, імуносупресія циклоспорином А 

сповільнює зниження ЧЩ незмінених нейронів та гальмує нарощування ЧЩ 

гіперхромних і вакуолізованих нейронів у неокортексі мишей-реципієнтів 

алогенних НПК, а також знижує ГІ, порівняно з тваринами без імуносупресії. 

Отримані нами результати доводять, що застосування циклоспорину А дозволяє 

частково запобігти імунозалежній втраті пересаджених алогених фетальних НПК. 

У зв’язку з трансформацією останніми роками уявлень щодо механізмів дії 

трансплантованих НСК/НПК з акцентом на т.зв. «bystander» ефекти [4,13,31-38,41-

43], тобто функціонального взаємообміну молекулярними сигналами з різними 

типами клітин мікрооточення за рахунок вивільнення клітинних регуляторів 

(морфогенів, нейротрофінів, цитокінів, хемокінів), наступну частину досліджень 

ми присвятили вивченню властивостей гуморальних факторів - кондиційованого 

середовища нейрогенних клітин (КСНК) фетального мозку щура in vitro та in vivo. 

Дослідження імуномодулювальних властивостей КСНК фетального мозку 

щура in vitro проведені у короткострокових культурах МНПК осіб групи контролю 

та хворих з гліомами головного мозку. Встановлено, що КСНК значуще не впливає 

на життєздатність МНПК осіб групи контролю. КСНК не впливає на експресію 

антигенів гістосумісності І (HLA-А,В,С) та ІІ класу (HLA-DR) на протеїновому 

рівні та виявляє здатність до позитивної модуляції експресії мРНК генів HLA-A1a 

та HLA-DRa1 МНПК осіб групи контролю. КСНК суттєво не впливає на кількісні 

показники (співвідношення диференційних та активаційних антигенів) МНПК осіб 

групи контролю у короткострокових культурах, але має тенденцію до деякого 

підвищення експресії антигенів CD-25, CD-56, CD-95. 

Показано, що за умов впливу КСНК щура вміст TNF- в супернатантах 

МНПК осіб групи контролю зменшується, а вміст IL-1 та IL-10 зростає. КСНК 

виявляє властивість до позитивної модуляції експресії мРНК TGF- МНПК 

людини. Ймовірно, КСНК щура запускає сигнальні каскади у МНПК осіб групи 

контролю, спрямовані на обмеження ймовірного запального процесу, зменшуючи 

продукцію TNF-, збільшуючи синтез IL-1 та активізуючи імуносупресивну 
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функцію (через збільшення продукції імуносупресивного цитокіна IL-10 та індукції 

експресії мРНК іншого імуносупресивного цитокіна  TGF-). 

Встановлено, що на більшість зразків МНПК хворих з гліомами КСНК не 

впливає цитотоксично або впливає несуттєво. Також не виявлено значущого 

впливу КСНК на експресію досліджуваних генів HLA МНПК хворих з гліомами ні 

на протеїновому рівні, ні на рівні мРНК. Вплив КСНК на відносну кількість CD95+ 

клітин в суспензійних культурах у хворих з гліомами ІІ та ІІІ ступеня злоякісності 

несуттєвий, тоді як кількість CD95+ МНПК у суспензійних культурах хворих з 

гліобластомами має тенденцію до дозозалежного зростання. Вплив КСНК на 

кількість апоптичних РІ+ клітин у короткострокових культурах МНПК хворих з 

гліомами різноспрямований: виявлено тенденцію до зниження кількості РІ+ клітин 

за впливу 0,02 мг/мл КСНК та збільшення  за впливу 0,10 мг/мл КСНК. Індекс 

CD25+/CD95+ у МНПК хворих з гліомами (відображає параметр 

«утворення/елімінація» та свідчить про переважання одного із шляхів розвитку: 

готовності до FAS-опосередкованого апоптозу чи проліферації і диференціювання) 

за впливу КСНК щура суттєво не змінюється, тоді як індекс HLADR+/CD95+ 

(відображає параметр «дозрівання/елімінація» та свідчить про переважання 

готовності до FAS-опосередкованого апоптозу чи набуття пізнього 

диференціювального антигену) виявляє тенденцію до підвищення у МНПК хворих 

з гліомами ІІ та ІІІ ступеня злоякісності за впливу 0,02 мг/мл КСНК. У 

суспензійних культурах МНПК хворих з гліобластомами після 24-год інкубації з 

0,02 мг/мл КСНК активаційний індекс HLADR+/CD95+ значуще зменшується. 

В результаті досліджень продемонстровано здатність КСНК фетального 

мозку щура впливати на функційні показники імуноцитів, змінюючи експресію 

цитокінів на протеїновому рівні (TNF-, IL-10, IFN-) та на рівні мРНК (IFN-, 

TGF-). За умов впливу КСНК щура в супернатантах МНПК хворих з гліомами 

головного мозку зменшується вміст TNF- та IL-10. У хворих з гліомами 2 і 3 

ступеня злоякісності виявлено тенденцію до підвищення вмісту IFN- у 

супернатантах МНПК після інкубації з КСНК; у хворих з гліобластомами 

спостерігається тенденція до зниження продукції IFN- МНПК. КСНК модулює 
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експресію мРНК IFN-та TGF- МНПК хворих з гліобластомами (переважає 

тенденція до зниження експресії). Вочевидь, це обумовлено властивістю КСНК 

(продукованих нейроклітинами фетального мозку біологічно активних молекул) 

впливати на сигнальні каскади в клітині, які задіяні в процесах регуляції активності 

відповідних генів цитокінів. Зниження експресії мРНК TGF-, а також зниження 

продукції IL-10 МНПК хворих з гліомами головного мозку після впливу КСНК, 

ймовірно, обумовлені тим, що КСНК активує сигнальні каскади в імуноцитах 

хворих осіб, спрямовані на обмеження імуносупресивного фенотипу цих клітин і 

переключення на прозапальний фенотип (продукція IFN- у випадку хворих з 

гліомами ІІ і ІІІ ступеня злоякісності). У МНПК хворих з гліобластомами експресія 

IFN- знижується як на рівні мРНК, так і на рівні продукції білка, що, ймовірно, 

обумовлено ступенем молекулярно-генетичних змін, зокрема, пригніченнням генів, 

залучених у активацію та внутрішньоклітинну передачу сигналу [301]. Можливість 

за допомогою впливу КСНК знижувати рівень продукції МНПК хворих з гліомами 

IL-10, а також експресії TGF-,  цитокінів, що беруть участь в механізмах, за 

допомогою яких пухлина пригнічує дію імунної системи, на наш погляд, можна 

розцінювати як таку, що може знайти своє подальше практичне застосування. 

Також проведено дослідження впливу КСНК щура in vivo після 

внутрішньоочеревинного введення на ЦА імуноцитів інтактних тварин стосовно 

пухлинних клітин в алогенній і ксеногенній системах. Після 1-кратного введення 

КСНК щура виявлено тенденцію до підвищення ЦА імуноцитів мишей СВА у 

ксеногенній системі на 5 10-у добу експерименту. Збільшення кількості КСНК і 

кратності його введення призводить до значущого зростання ЦА імуноцитів мишей 

у цитотоксичному тесті з ксеногенними пухлинними клітинами гліоми 101.8 щура. 

3-кратне внутрішньоочеревинне введення КСНК інтактним щурам підвищує ЦА 

імуноцитів стосовно алогенних пухлинних клітин гліоми. Вочевидь, за умов 

впливу КСНК у ефекторних клітинах імунної системи активуються сигнальні 

каскади, які призводять до підвищення експресії антигенів МНС І класу та 

компонентів механізму їх процесингу, що сприяє ефективному розпізнаванню 
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алогенних чи ксеногенних пухлинних клітин і, відповідно, до підвищення ЦА 

імуноцитів. 

При дослідженні впливу КСНК фетального мозку щура на клітини пухлин 

головного мозку in vitro виявлено цитотоксичну дію КСНК у короткострокових 

культурах гліом головного мозку людини стосовно 72,9 % досліджених зразків з 

тенденцією до посилення із збільшенням концентрації від 0,02 до 0,10 мг/мл. 

Втрата здатності до експресії молекул MHC та компонентів механізму 

процесингу антигенів є однією з патогенетичних ланок розвитку онкологічних 

захворювань [309,310]. При гліомах головного мозку, особливо злоякісних, 

відбувається часткова або повна втрата експресії антигенів І та/або ІІ класу HLA 

[310,311,317], зниження експресії транспортних молекул LMP2, TAP1 та 2-

мікроглобуліну [309], що є однією з причин відсутності протипухлинної активності 

CD4+ Т-лімфоцитів. За умов впливу КСНК спостерігається тенденція до 

збільшення відносної кількості HLA-А,В,С+ та HLA-DR+-клітин у суспензійних 

культурах гліом ІІ та ІІІ ступеня злоякісності. Найбільш значуще КСНК впливає на 

суспензійні культури гліобластом: підвищує відносну кількість HLA-А,В,С+ та 

HLA-DR+-клітин. КСНК модулює експресію мРНК генів HLA-A1a, HLA-DRa1, 

HLA-DQb1, CIITA пухлинними клітинами гліом головного мозку (переважає 

тенденція до появи або зростання їх експресії). Отже, складові КСНК фетального 

мозку щура впливають на експресію антигенів гістосумісності безпосередньо 

клітинами пухлин, що на нашу думку, може сприяти розпізнаванню клітин гліом та 

індукції ефективної протипухлинної імунної відповіді, оскільки експресія антигенів 

МНС є важливою як для реалізації процесу розпізнавання, так і для набуття 

пухлинними клітинами таких властивостей, як туморогенність та імуногенність. 

Водночас КСНК щура у концентрації 0,02 мг/мл демонструє тенденцію до 

збільшення відносної кількості CD25+-клітин у суспензійних культурах гліом ІІ 

ступеня злоякісності, а у концентрації 0,10 мг/мл – до її зменшення. КСНК в обох 

концентраціях виявляє тенденцію до збільшення відносної кількості CD25+-клітин 

у суспензійних культурах гліом ІІІ ступеня злоякісності. У культурах гліобластом 

вміст CD25+-клітин збільшується із зростанням концентрації КСНК. Чіткого 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mehling%20M%22%5BAuthor%5D
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проапоптотичного впливу КСНК у короткострокових культурах гліом ІІ та ІІІ 

ступеня злоякісності не виявлено. У короткострокових культурах гліобластом за 

впливу обох досліджених концентрацій КСНК виявляється тенденція до 

збільшення відносної кількості РІ+-клітин та зростає частка CD95+-клітин. 

Зростання кількості клітин у термінальній стадії апоптозу (РІ+) у суспензійних 

культурах анапластичних астроцитом (за впливу 0,10 мг/мл КСНК) та гліобластом, 

а також кількості CD95+-клітин (FASR апоптозу) у суспензійних культурах 

гліобластом, на нашу думку, може розцінюватись як показник позитивного 

проапоптотичного впливу біопрепарату. 

Нами продемонстровано здатність КСНК щура змінювати експресію 

імуносупресивних цитокінів пухлинними клітинами гліом (TGF-IL-10), а також 

тенденцію до збільшення продукції прозапальних цитокінів IFN- TNF-За умов 

впливу КСНК клітини гліобластом підвищують продукцію IFN- та TNF-. КСНК 

модулює експресію мРНК TGF-та IL-10 у пухлинних клітинах гліом головного 

мозку: переважає тенденція до зниження їх експресії мРНК у пухлинних клітинах 

гліом ІІ та ІV ступеня злоякісності після впливу КСНК. Отже, нами показано, що 

клітини гліом головного мозку експресують цитокіни TGF-IL-10, TNF-за 

допомогою яких, вочевидьздійснюється зареєстрований нами проапоптотичний 

впливпухлинних клітин гліом на клітини імунної системи. Складові КСНК 

фетального мозку щура демонструють здатність змінювати експресію 

імуносупресивних цитокінів пухлинними клітинами гліом (TGF-IL-10), а також 

тенденцію до збільшення продукції прозапальних цитокінів IFN- TNF- Це, 

вочевидь, обумовлено властивістю складових біоактивних молекул КСНК 

впливати на сигнальні каскади в клітині, що задіяні в процесах регуляції активності 

відповідних генів цитокінів. Збільшення продукції прозапальних цитокінів IFN- 

TNF-пухлинними клітинами гліобластом після впливу КСНК, на нашу думку, 

слід вважати позитивним чинником, що може призвести до запуску на 

транскрипційному і трансляційному рівні плейотропних ефектів: підвищення 

експресії антигенів МНС І та ІІ класу пухлинними клітинами, пригнічення 
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експресії генів ангіогенезу, зниження експресії FasL. Зменшення експресії 

імуносупресивних цитокінів пухлинними клітинами гліом на рівні мРНК (TGF-

IL-10) після впливу КСНК також потенційно може обмежити супресивний 

вплив пухлини на імуноцити. В кінцевому рахунку такі зміни цитокінового 

балансу мікросередовища пухлини можуть призвести до ефективного 

розпізнавання та імунолізису пухлинних клітин ЦТЛ та ПК. 

Після інкубації з КСНК щура в первинних культурах гліом людини 

встановлено дозозалежний цитотоксичний та антипроліферативний вплив та 

зниження мітотичного індексу. 

При дослідженні впливу КСНК щура in vivo у тварин з гліомою головного 

мозку встановлено, що обробка суспензії клітин гліоми щура 101.8 за допомогою 

інкубації з КСНК (0,02 та 0,10 мг/мл) знижує пухлиноіндукувальну здатність 

клітин пухлини та збільшує тривалість життя дослідних тварин. За умов індукції 

гліоми клітинами пухлини, попередньо обробленими КСНК, підвищується ЦА 

імуноцитів тварин з пухлиною в тесті in vitro з алогенними клітинами гліоми 101.8. 

У тварин, яким внутрішньомозково вводили суспензію клітин гліоми, оброблену 

КСНК, ЦА імуноцитів підвищується в середньому на 16 % та 21 % (відповідно 

після введення пухлинних клітин, інкубованих з 0,02 та 0,10 мг/мл КСНК), 

порівняно з показником тварин з пухлиною, яким вводили нативну суспензію 

клітин гліоми. Вочевидь, зниження пухлиноіндукувальної здатності у клітин 

гліоми, оброблених КСНК, відбувається в результаті активації у клітинах гліоми 

після впливу КСНК сигнальних каскадів, що призводять до підвищення експресії 

антигенів МНС І класу та компонентів механізму процесингу антигенів, що, у свою 

чергу, сприяє кращому розпізнаванню алогенних пухлинних клітин та, відповідно, 

призводить до підвищення ЦА імуноцитів. Це дозволяє забезпечити більш 

ефективну імунну відповідь проти клітин гліоми 101.8 та подовжити тривалість 

життя тварин з індукованою пухлиною. Крім того, інкубація з КСНК, вочевидь, 

може запускати апоптозіндукувальні механізми у клітинах гліоми 101.8. 

Внутрішньоочеревинне введення КСНК (1 мг/кг) підвищує цитотоксичну 

функцію імуноцитів у щурів з гліомою та збільшує їх СТЖ і медіану виживаності 
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порівняно з тваринами з перевитою пухлиною без введення КСНК. Режими 

введення КСНК трикратно з 5-ї по 10-ту добу після перевивання пухлини та за 

тиждень до її перевивання є найбільш ефективними. 

Внутрішньоочеревинне введення тваринам з гліомою 101.8 алогенної 

пухлинної вакцини (АПВ), модифікованої КСНК, збільшує СТЖ і медіану 

виживаності щурів з гліомою 101.8 та підвищує ЦА імуноцитів в тесті in vitro з 

алогенними клітинами гліоми 101.8, порівняно з показником тварин без введення 

АПВ. Застосування АПВ, модифікованої КСНК, вочевидь, підвищує ефективність 

розпізнавання алогенних пухлинних клітин за рахунок більш ефективної презентації 

антигенів та, відповідно, призводить до підвищення ЦА імуноцитів, тобто більш 

ефективної імунної відповіді проти клітин гліоми 101.8, та подовжує тривалість 

життя тварин з перевитою пухлиною. 

Отриманий в наших дослідженнях пухлинопригнічувальний ефект in vivo при 

внутрішньоочеревинному введенні АПВ, модифікованої КСНК, який, вочевидь, 

зумовлений підвищенням ефективності цитотоксичної функції імуноцитів тварин з 

індукованою гліомою під впливом АПВ, може бути підґрунтям для подальшої 

оптимізації пухлинної цільноклітинної вакцини. Вважають, що майбутнє 

імунотерапії гліом головного мозку полягає в комбінації активної вакцинації та 

інгібування імунних контрольних точок [329]. Використаний нами спосіб 

модифікації АПВ за допомогою КСНК щура може виявитись ефективним при 

клінічній розробці індивідуалізованої, специфічної для конкретного пацієнта 

таргетної терапії з урахуванням індивідуального молекулярного профілю гліоми. 

В нейроонкології первинна культура гліальних пухлин є загальновизнаною 

моделлю для кількісної оцінки реакції пухлинних клітин на прямий вплив різних 

антибластичних чинників [330]. У зв’язку з цим дослідження чинників біологічних 

ефектів КСНК проведені в культурах клітин експериментальних гліом щура 101.8 

та С6. 

КСНК фетального мозку щура різних строків гестації виявляють 

цитотоксичний та антимітотичний ефект на культивовані клітини гліом 101.8 та 

С6, який посилюється із збільшенням терміну гестації мозку щура, подовженням 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bloch%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25468230
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тривалості інкубації та є дозозалежним. КСНК фетального мозку щура (Е14) у 

концентрації 0,10 мг/мл виявляє антипроліферативний ефект на культивовані 

клітини гліоми С6. За умов дії КСНК у концентрації 0,10 мг/мл упродовж 48 год на 

клітини гліоми С6 встановлено: зменшення загальної кількості клітин (у 1,7 рази); 

зниження мітотичного індексу (у 4,4 рази); зниження кількості проліферуючих (Кі-

67+) пухлинних клітин (у 2,7 рази); зниження кількості CD133+ (стовбурових) 

пухлинних  клітин (у 4 рази);  зниження  частки  TGF-1+  пухлинних  клітин  (у  

1,7 рази); збільшення кількості р53+-клітин (у 2 рази). Результати дослідження 

впливу КСНК (Е8-11, Е12-16) на первинні культури нормального мозку щура 

засвідчують відсутність значущого цитотоксичного впливу КСНК на інтактні 

нейроклітини головного мозку. У контрольних первинних культурах клітин 

нормального фетального мозку щура (Е14) частка клітин, імунопозитивних на 

TGF-1, перевищує відповідний показник у контрольних культурах гліоми С6. За 

умов впливу КСНК частка TGF-1-імунопозитивних клітин у культурах 

фетального мозку зменшується. 

За даними імуноферментного аналізу, КСНК (Е12-16) містить 115 пг/мл 

BDNF, 12 пг/мл TGF-1, 7,40 пг/мл IFN-, 0,90 пг/мл IL-1 та 1,63 пг/мл IL-4. За 

даними електрофорезу у 10 % ПААГ, КСНК містить кілька протеїнових фракцій: 

67 кДа, 46 кДа, 20 кДа, 17 кДа, 12 кДа та 8 кДа.  

Відомо, що TGF-1 – гомодимер з молекулярною масою 25 кDa, що 

складається з двох субодиниць по 12,5 кDa, з’єднаних дисульфідними зв’язками. 

Експресія TGF- значно зростає в гліомах з високим ступенем злоякісності 

[266,267]. TGF--сигналінг залучається в регуляцію проліферації, диференціації та 

виживання/або апоптозу клітин, його інгібіція зменшує життєздатність та інвазивні 

властивості гліом головного мозку у тварин [266]. TGF- має антипроліферативну 

дію на ряд епітеліальних клітин на ранніх стадіях та промоторну дію на пізніх 

стадіях пухлинного росту [268]. 

У наших дослідженнях при одночасному додаванні до клітин гліоми С6 

КСНК та моноклональних антитіл до TGF-1 відбувається нейтралізація 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaminska%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22879069
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біологічного ефекту КСНК, засвідчуючи, що встановлені ефекти КСНК 

реалізуються за рахунок впливу TGF-1, який входить до складу КСНК щура, та 

доводячи ключову роль саме TGF-1. 

Водночас відомо, що зріла молекула BDNF має молекулярну масу 13-14 кDa, 

її амінокислотна послідовність на 50% співпадає з фактором росту нервів (NGF) та 

нейротрофінами (NT-3, NT-4/5) [496,497]. BDNF зв’язується з двома типами 

рецепторів  до тропоміозинкінази (trkВ) та до NGF з молекулярною масою 75 кDa. 

Останні відносяться до протеїнів суперродини TNF, їх зв’язування активує 

внутрішньоклітинні сигнальні каскади (NF-B, Jun-кіназа), які опосередковують 

ініціацію апоптозу. Отже, не виключено, що цитотоксичний та 

антипроліферативний ефект КСНК щура на клітини гліоми 101.8 можна пояснити 

впливом BDNF. 

Ще однією молекулою, відповідальною за виявлений ефект КСНК, може бути 

канцеростатичний фактор неонатального мозку (neonatal brain-derived carcinostatic 

factor (NBCF)), описаний у 90-х рр. [498], молекулярна маса якого (62 кDa) 

наближається до однієї з переважаючих фракцій білків КСНК (67 кDa). Відомо, що 

NBCF пригнічує ріст і синтез ДНК в злоякісних клітинах [498]. 

Можливим поясненням такого впливу КСНК може бути також синергічне 

поєднання ефектів TGF-1, BDNF та NBCF, але підтвердження цього припущення 

вимагає наступних поглиблених досліджень. 

Отримані результати дозволяють дійти висновку про перспективність 

подальших досліджень на доклінічному етапі для оцінки можливості застосування 

препарату КСНК з терапевтичною метою у хворих з гліомами, оскільки 

досліджений біопрепарат продемонстрував в експерименті цитотоксичні 

властивості стосовно гліом in vitro та in vivo, а стосовно імуноцитів хворих не 

виявив значущого цитотоксичного впливу. Необхідною умовою є попереднє 

дослідження індивідуальної чутливості клітин пухлин та МНПК хворих до дії 

препарату in vitro та підбір оптимальних терапевтичних доз. 

Отже, КСНК фетального мозку, що є ключовим компонентом мікрооточення 

(«ніші») НСК / НПК, виявляє імуномодулювальні та протипухлинні властивості in 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miwa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2364088
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miwa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2364088
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vitro та in vivo за рахунок складових елементів – продукованих цими клітинами 

біоактивних молекул  цитокінів BDNF, TGF-1, IFN-, IL-1, IL-4. Ці молекули 

активують у клітинах сигнальні каскади, внаслідок чого: 1) в імуноцитах 

змінюється співвідношення активаційних і диференційних антигенів та 

експресованих цитокінів, підвищується ЦА стосовно клітин гліом; 2) у клітинах 

гліом зростає експресія маркерів апоптозу (CD95+, РІ+, р53+); знижується експресія 

маркерів пухлинної прогресії CD133, Кі-67, TGF-1; змінюється імуносупресивний 

цитокіновий баланс мікросередовища пухлини (зростає продукція IFN- TNF- 

знижується експресія TGF-2, IL-10); підвищується експресія МНС І,ІІ; що 

забезпечує ефективне розпізнавання та імунозалежний цитолізис клітин пухлини 

ЦТЛ та ПК і сприяє подовженню життя тварин з гліомою головного мозку. 

Узагальнена схема окремих ланок механізмів імуномодулювального та 

протипухлинного впливу КСНК щура представлена на рис.11.1. 

Отримані дані щодо імуномодулювального та протипухлинного впливу 

КСНК щура доводять перспективність обраного напрямку досліджень та 

створюють базис для теоретичного обґрунтування комплексної патогенетичної 

терапії у хворих з гліомами при розробці препаратів на основі КСНК фетального 

мозку. 

Первинні культури гліом головного мозку щура є адекватною 

експериментальною моделлю для оцінки протипухлинної дії супернатантів, 

отриманих з фетальних нейрогенних клітин щура. Використання первинних 

культур гліом головного мозку щура дозволяє оцінити індивідуальну чутливість 

пухлинних клітин до досліджуваного біопрепарату. 

Отримані результати збільшення середньої тривалості життя і медіани 

виживаності щурів з гліомою 101.8 після введення АПВ, модифікованої КСНК, 

створюють підґрунтя для удосконалення на доклінічному етапі способів 

імунотерапії гліом головного мозку із застосуванням цільноклітинних пухлинних 

вакцин. 
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Рис.11.1. Узагальнена схема окремих ланок механізмів імуномодулювального та 

протипухлинного впливу КСНК щура. 

 

 

Таким чином, проведене дисертаційне дослідження сприяє вирішенню 

актуальної проблеми імунології – розкриттю імунобіологічних властивостей 

нейрогенних клітин фетального мозку на основі вивчення їх антигенних, 

імуногенних, імуномодулювальних і протипухлинних характеристик та доводить 

можливість їх практичного використання у розробці новітніх підходів комплексної 

патогенетичної терапії при гліальних пухлинах головного мозку. 

 



367 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

науково-прикладної проблеми  розкриття імунобіологічних властивостей 

нейрогенних клітин фетального мозку для обґрунтування розробки підходів щодо їх 

застосування у лікуванні захворювань нервової системи. Визначено антигенні, 

імуногенні, імуномодулювальні і протипухлинні характеристики нейрогенних клітин 

фетального мозку. На основі вивчення механізмів дії цих клітин на клітини імунної 

системи та клітини гліом головного мозку науково обґрунтовано нові методичні 

підходи до підвищення ефективності комплексної патогенетичної терапії при гліальних 

пухлинах головного мозку. У відповідності до сформульованих завдань і отриманих 

результатів дослідження зроблені наступні висновки: 

1. Розроблено спосіб культивування in vitro клітин фетального головного мозку 

у безсироватковому середовищі DМЕМ з додаванням ретинола ацетату. Ретинола 

ацетат стимулює проліферацію НСК/НКП та індукує формування багатоклітинних 

конгломератів; послідовний вплив ретинола ацетату і ретиноєвої кислоти індукує 

нейрональне диференціювання. Нейрогенні клітини фетального мозку при 

культивуванні у вказаних умовах зберігають мультипотентні властивості у набутті 

фенотипових ознак нейронів (експресія NSE), астроцитів (експресія GFAP) та 

олігодендроцитів (експресія ОБМ). 

2. Культури нейрогенних клітин фетального мозку містять (49,16 ± 10,60) % 

нестин-позитивних, (37,36 ± 12,33) % CD133-позитивних, (77,0 ± 13,9) % віментин-

позитивних, (80,0 ± 5,0) % GFAP-позитивних клітин. Частка клітин, імунопозитивних 

на TGF-1, становить (22,04 ± 2,33) % від загальної кількості клітин в культурі, що 

свідчить про потенційні імуномодулювальні властивості нейрогенних клітин 

фетального мозку. 

3. Нейроклітини    головного    мозку   людини   5-9  тижнів  гестації  містять  

(15,7 ± 2,4) % HLA-A,B,C-позитивних клітин і (17,7 ± 4,0) % HLA-DR-позитивних 

клітин. Експресія мРНК генів HLA-A1а, HLA-DRa1, HLA-DQb1, CIITA є незначною 

або відсутня. При культивуванні нейроклітин людини 5-9 тижнів гестації в середовищі 

DMEM з додаванням ретинола ацетату відбувається зменшення кількості клітин, що 
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експресують антигени HLA І і ІІ класу, тоді як присутність у середовищі факторів росту 

/ цитокінів сприяє збереженню (FGF) або зростанню (EGF, ІNF-, ІNF-) кількості цих 

клітин. 

4. Після внутрішньоочеревинного та внутрішньомозкового введення фетальних 

НПК (Е13-15) у тварин-реципієнтів індукуються клітинні та гуморальні алоспецифічні 

імунні реакції, що набувають більш виразного прояву при внутрішньоочеревинному 

введенні клітин: алоцитотоксична активність імуноцитів реципієнтів зростає 

відповідно у 1,5 2 рази (максимальний рівень) на 6-у добу: алоцитотоксична  

активність  антитіл зростає у 2,7 4 рази (максимальний рівень) на 12-у добу, та 

поступово знижуються до 37-ї доби. Інтенсивність клітинної та гуморальної алоімунної 

відповіді на фетальні НПК нижча за відповідь на клітини лімфовузлів дорослих тварин, 

на яких повноцінно представлені антигени гістосумісності. 

5. Внутрішньоочеревинне введення алогенних фетальних НПК викликає у 

тварин-реципієнтів утворення нейроспецифічних антитіл до ОБМ та S-100, кількість 

яких збільшується до 37-ї доби у 1,3 та 2 рази відповідно. Внутрішньомозкове введення 

алогенних фетальних НПК спричиняє більш значуще утворення нейроспецифічних 

антитіл до ОБМ та NSE, кількість яких зростає до 37-ї доби в 1,4 1,7 рази. У тварин із 

внутрішньомозковим сингенним трансплантатом фетальних НПК (Е13-15) не 

зареєстрована гуморальна аутоімунна відповідь до нейроспецифічних антигенів. 

Імуносупресивний препарат циклоспорин А гальмує алоспецифічну та аутоімунну 

відповідь до нейроспецифічних антигенів у тварин-реципієнтів алогенних фетальних 

нейроклітин при використанні триразового введення препарату (5 мг/кг). 

6. Після внутрішньомозкового введення алогенних фетальних НПК у тканині 

головного мозку навколо пункційного каналу виявляються ознаки перицелюлярного 

набряку та лімфоцитарна інфільтрація на 12-18-у добу, зменшуючись до 37-ї доби. 

Введені НПК зберігаються до 18-ї доби спостереження та виявляють ознаки 

початкового нейронального диференціювання, які є більш виразними за умов 

імуносупресії циклоспорином А. Інтенсивність і тривалість морфологічних змін після 

внутрішньомозкової імплантації фетальних НПК корелює з проявами алоспецифічних 

та нейроспецифічних імунних реакцій. Вогнищеві реакції клітин глії на введені НПК 

зменшуються у випадку сингенних НПК до 18-ї доби, алогенних НПК  до 37-ї доби. 
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7. Кондиційоване середовище нейрогенних клітин (КСНК) фетального мозку 

щура  у  своєму  складі  містить  фракції  з  наявністю  BDNF  (115 пг/мл), TGF-1 

(12,00 пг/мл), IFN- (7,4 пг/мл), IL-10,90 пг/мл) та IL-4 (1,63 пг/мл). КСНК 

впливає на синтез цитокінів мононуклеарами периферичної крові: продукція TNF- 

мононуклеарами осіб групи порівняння зменшується утричі (р = 0,05), а IL-1 та IL-10 

 зростає (відповідно в 10 і 3 рази, р = 0,003, р = 0,05, U-критерій Манна-Уїтні). Після 

впливу кондиційованого середовища нейрогенних клітин фетального мозку щура 

мононуклеари хворих з гліомами головного мозку знижують продукцію TNF- і IL-10 

(відповідно в 10 і 6 разів, р = 0,008, р = 0,05; U-критерій Манна-Уїтні). За 

внутрішньоочеревинного введення КСНК інтактним тваринам зростає цитотоксична 

активність імуноцитів у 2 2,5 рази стосовно ксеногенних і алогенних клітин гліоми  

(р = 0,008, р = 0,016; U-критерій Манна-Уїтні). 

8. Кондиційоване середовище нейрогенних клітин фетального мозку щура 

виявляє цитотоксичний та антимітотичний вплив у культурах гліом головного мозку 

людини: цитотоксичний індекс становить (34,30 ± 11,60) %, мітотичний індекс 

знижується в 1,6 – 4 рази. За впливу кондиційного середовища нейрогенних клітин 

фетального мозку щура клітини гліобластом підвищують продукцію IFN- (в 14 разів) 

та TNF-(удвічі, р = 0,025, р = 0,04, р = 0,64, тест ANOVA Краскела-Уолліса). 

9. Кондиційоване середовище нейрогенних клітин фетального мозку щура 

виявляє цитотоксичний, антимітотичний та антипроліферативний ефекти на 

культивовані клітини гліом щура 101.8 та С6: загальна кількість клітин зменшується у 

1,7 рази, мітотичний індекс  у 4,4 рази, кількість проліферуючих (Кі-67-позитивних) 

пухлинних клітин  у 2,7 рази, кількість CD133-позитивних (стовбурових) пухлинних 

клітин  у 4 рази, частка TGF-1-позитивних пухлинних клітин  у 1,7 рази, натомість 

кількість р53-позитивних клітин збільшується у 2 рази. При одночасному додаванні до 

клітин гліоми С6 КСНК та моноклональних антитіл до TGF-1 відбувається 

нейтралізація біологічного ефекту КСНК, засвідчуючи, що встановлені in vitro 

протипухлинні ефекти КСНК реалізуються за рахунок впливу TGF-1, який входить 

до складу КСНК щура. 
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10. Обробка клітин гліоми 101.8 КСНК (0,02 та 0,10 мг/мл) знижує їх 

пухлиноіндукувальну здатність: середня тривалість життя дослідних тварин 

збільшується в 1,9 рази, медіана виживаності - в 2  2,2 рази (р = 0,000001, критерій 

Вілкоксона-Гехана), цитотоксична активність імуноцитів тварин з пухлиною 

підвищується відповідно на 16 % (р = 0,066) та 21 % (р = 0,008, U-критерій Манна-

Уітні). КСНК (1 мг/кг) у режимах внутрішньоочеревинного введення (трикратно з 5-ї 

по 10-ту добу після перевивання пухлини та за тиждень до її перевивання) збільшує  

середню   тривалість   життя   та   медіану   виживаності   дослідних тварин у 1,3 рази 

(р < 0,02, критерій Вілкоксона-Гехана), цитотоксична активність імуноцитів тварин з 

пухлиною зростає на 12 % (р = 0,24) та 22 % (р = 0,009, U-критерій Манна-Уітні). 

11. Внутрішньоочеревинне введення тваринам з гліомою 101.8 алогенної 

пухлинної вакцини, модифікованої КСНК (0,10 мг/мл), збільшує середню тривалість 

життя в 1,4 рази та медіану виживаності у 1,5 рази (р = 0,0002, критерій Вілкоксона-

Гехана)   та  підвищує цитотоксичну активність імуноцитів щурів з гліомою 101.8 на 

16 % (р = 0,03, U-критерій Манна-Уітні). 
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ДОДАТОК 1 

РЕЗУЛЬТАТИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 
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Рис.1. Результати кореляційного аналізу взаємозв’язків між експресією 

нейроклітинами фетального мозку щура (Е14) молекул CD133 та 

TGF-1; r – коефіцієнт кореляції Спірмена. 
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Рис.2. Результати кореляційного аналізу взаємозв’язків імунологічних 

показників у тварин-реципієнтів фетальних нейроклітин після 

внутрішньоочеревинного введення; r – коефіцієнт кореляції Спірмена. 
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Рис.3. Результати кореляційного аналізу взаємозв’язків імунологічних 

показників у тварин-реципієнтів фетальних нейроклітин після 

внутрішньомозкового введення; r – коефіцієнт кореляції Спірмена. 
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Рис.4. Результати кореляційного 

аналізу взаємозв’язків 

морфометричних показників у 

тварин-реципієнтів фетальних 

нейроклітин; r – коефіцієнт 

кореляції Спірмена.  
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Рис.5. Результати 

кореляційного аналізу 

взаємозв’язків цитотоксичної 

активності імуноцитів та 

морфометричних показників у 

тварин-реципієнтів фетальних 

нейроклітин; r – коефіцієнт 

кореляції Спірмена. 
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Рис.6. Результати 

кореляційного аналізу 

взаємозв’язків цитотоксичного 

індексу (ЦІ) алоантитіл та 

морфометричних показників у 

тварин-реципієнтів фетальних 

нейроклітин; r – коефіцієнт 

кореляції Спірмена. 
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Рис.7. Результати кореляційного 

аналізу взаємозв’язків рівнів антитіл 

до НСБ та морфометричних 

показників у тварин-реципієнтів 

фетальних нейроклітин; r – 

коефіцієнт кореляції Спірмена. 
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Рис.8. Результати кореляційного аналізу взаємозв’язків між експресією 

клітинами гліоми С6 молекул CD133, Кі-67, TGF-1; r – коефіцієнт кореляції 

Спірмена. 
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ДОДАТОК 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОРФОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ТКАНИНИ 

НЕОКОРТЕКСУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ МИШЕЙ-РЕЦИПІЄНТІВ 

ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВОГО ВВЕДЕННЯ АЛОГЕННИХ І 

СИНГЕННИХ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ 
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Рис.1. Зміни кількості нейронів різних типів у неокортексі мишей-реципієнтів:  
а6, а12, а18, а37 – на 6-у, 12-у, 18-у, 37-у добу після введення алогенних НПК; 
а12+С, а18+С, а37+С – на 12-у, 18-у, 37-у добу після введення алогенних НПК та 
імуносупресії циклосрорином А;  - медіана;  - 25%-75% інтерквартильний 
інтервал;  - min-max; * - відмінності показників статистично значущі у порівнянні з 
контролем; ** - відмінності показників статистично значущі при порівнянні у різні 
строки; *** - відмінності показників статистично значущі при порівнянні груп з 
імуносупресією циклоспорином А та без неї (U – тест Манна-Уітні, р < 0,05). 
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Рис.2. Зміни кількості нейронів різних типів у неокортексі мишей-реципієнтів: 
с6, с12, с18, с37 – на 6-у, 12-у, 18-у, 37-у добу після введення сингенних НПК; а6, 
а12, а18, а37 – на 6-у, 12-у, 18-у, 37-у добу після введення алогенних НПК;   - 
медіана  - 25%-75% інтерквартильний інтервал  - min-max; * - відмінності 
показників статистично значущі у порівнянні з контролем; ** - відмінності 
показників статистично значущі при порівнянні у різні строки; *** - відмінності 
показників статистично значущі при порівнянні груп із введенням сингенних і 
алогенних фетальних нейрогенних клітин (U – тест Манна-Уітні, р < 0,05). 
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Рис.3. Зміни кількості гліоцитів у 

неокортексі мишей-реципієнтів:                                                                                   

а6, а12, а18, а37 – на 6-у, 12-у, 18-у, 37-у                                                                                 

добу після введення алогенних НПК;                                                                                                       

а12+С, а18+С, а37+С  –  на 12-у, 18-у, 

37-у добу після введення алогенних 

НПК та імуносупресії циклоспорином 

А;  - медіана;  

 - 25%-75% інтерквартильний інтервал; 

 - min-max; 
д  

 

* - відмінності показників статистично значущі у порівнянні з контролем;  

** - відмінності показників статистично значущі при порівнянні у різні строки; 

*** - відмінності показників статистично значущі при порівнянні груп з 

імуносупресією циклоспорином А та без неї (U – тест Манна-Уітні, р < 0,05). 
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Рис.4. Зміни кількості гліоцитів у 

неокортексі мишей-реципієнтів: 

с6, с12, с18, с37 – на 6-у, 12-у, 18-у, 

37-у добу після введення сингенних 

НПК; 

а6, а12, а18, а37 – на 6-у, 12-у, 18-у, 

37-у добу після введення алогенних 

НПК; 

 - медіана; 

 - 25%-75% інтерквартильний 

інтервал; 

 - min-max; 

д  

* - відмінності показників статистично значущі у порівнянні з контролем;  

** - відмінності показників статистично значущі при порівнянні у різні строки; 

*** - відмінності показників статистично значущі при порівнянні груп із 

введенням сингенних і алогенних фетальних нейрогенних клітин (U – тест Манна-

Уітні, р < 0,05). 
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1. I{asrua npomoexax4i'd,EJ}s Brrg}cna&}Keerx!fi: CnociS orplihdanr{s sdara"{eu,of

cycueuail caonSypoeux uefipore{{Hxx r<nirun i: pi:nux Ax(epex.

2. Krana 3anponoHoBalro, aApeca Errrcor{&Eqs; {epxanna yoranCIBa <<Iuerra:ryr

uefipoxipyprii irrn.ar<ag.A.ll.PonnqqauoBa l-{Alvtrl Yrpaiun>, sigAin ueitpoivrynonoriT;

m.Kuie, 04050, nyr. fluarcua MafiGopo4x, 32.

3. Anuopn: 3arsyirx IO.l{., ilicxsplft M.I., ;Trufiiau l{.f,.
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u20031212612;3a.sBr. 26.12"2003; orrydn. 15.11 .20A4, Erun.l&l n"

5. Ae i xeo"ruxa 6yao EEEpsBsAXrefxo: eixxir nefipoinyirororii, ,{epxaeira ycra}roBa
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2. Knna 3alrponoHoBarro, aApeca Enrconanqfi: {epxanria ycranooa <IHcrneyr
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1t" Influence of, rat progenitor neurogenic cells supernatant on gli*iria 101.8
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2A15" - Vol" 31, N 3. - P. 200-208.

2. Birxun cyfiepr{artrHTa $er'aruuuN Hefipcrenruux i*rir:ran Ha

ripc.,ri$eparrder{y ar'rueuiern }, xynnrypi reniruri ruionqw C 5 / I{.4" i&odiaq. B"l\4.
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2016" - T.48, fts ,4" -- C"265- 272.
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