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АНОТАЦІЯ 

Гергелюк Т.С. Морфофункціональна характеристика багатоклітинних 

пухлинних сфероїдів, збагачених стовбуровими пухлинними клітинами - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 09-

Біологія за спеціальністю 091-Біологія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

Як відомо, пухлини складаються із гетерогенної суміші ракових клітин, які 

функціонально відрізняються. Їхні відмінності викликані різними рівнями 

активності рецепторів, стадіями диференціювання, а також різними 

метаболічними і епігенетичними станами. За рахунок такої гетерогенності 

клітинні субпопуляції взаємодіють між собою і сприяють активному росту 

пухлини. Деякі клітини в пухлині відрізняються високою резистентністю до 

хіміо- і радіотерапії. До них належать стовбурові пухлинні клітини (СПК), які 

здатні формувати нову масу пухлини, а також сприяти рецидиву і метастазуванню 

пухлини. Сучасні діагностичні системи лише констатують наявність СПК в 

пухлині. Проте, існують методи, що дозволяють зробити СПК цільовим об’єктом 

тестування та досліджень. Одним з них є генерування багатоклітинних пухлинних 

сфероїдів (БПС), збагачених СПК. Наразі ці культури БПС мають важливе 

прикладне значення, оскільки використовуються як новий інструмент для 

раннього тестування ефективності протипухлинних ліків і визначення 

індивідуальної чутливості пацієнтів до терапії. 

Тому, представлена дисертаційна робота присвячена вивченню  

морфологічних, ростових та біохімічних особливостей функціонування СПК в 

комплексі з пухлинними клітинами на моделі багатоклітинних пухлинних 

сфероїдів, отриманих з клітин моношарової культури аденокарциноми молочної 

залози лінії MCF-7 за умов модифікації мікрооточення. 

Оскільки існує припущення, що пухлинні клітини, які ростуть в 

неадгезивних  умовах набувають ознак епітеліально-мезенхімального переходу 

(ЕМП), на першому етапі роботи було оцінено експресію епітеліальних і 
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мезенхімальних маркерів клітинами аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7 

в умовах моношарового і сфероїдного росту. Отримані дані свідчать про появу 

гетерогенних популяцій в БПС. Виявлено, що культура БПС в більшій мірі 

характеризує процеси ЕМП, ніж 2D культура за рахунок послаблення експресії 

епітеліальних маркерів (EpCAM, СК) та набуття ними ознак мезенхімального 

ґенезу (експресії Vim). Поява різних клітинних популяцій може бути зумовлена 

явищем ЕМП та бути наслідком збільшення популяцій СПК.  

         Наступним етапом роботи стало відпрацювання методики збагачення 

культури БПС стовбуровими пухлинними клітинами лінії MCF-7. Було показано, 

що клітини MCF-7 можуть формувати сфероїди в суспензійних умовах за 

відсутності сироватки та додавання ростових факторів, таких як фактор росту 

фібробластів, епідермальний фактор росту та інсулін. Було порівняно експресію 

маркерів, характерних для СПК раку молочної залози в клітинах моношарової 

культури, БПС та зБПС. Виявлено підвищення кількості імунопозитивних клітин 

за маркерами СПК  (CD44, CD133, bmi-1) в зБПС на 10% та 20%, в порівнянні з 

адгезивною культурою клітин та БПС лінії MCF-7, культивованих за стандартних 

умов в повному поживному середовищі відповідно. Ще одним підходом для 

підтвердження того, що клітинна культура може бути збагачена СПК, стало 

порівняння активності альдегіддегідрогенази (АЛДГ) в різних системах росту. 

Так, було показано, що найбільшою активністю АЛДГ володіли клітини в зБПС. 

За умов сфероїдного росту (у БПС) активність АЛДГ становила 0,69±0,05 моль/мг 

білка за хв, що на порядок вище, ніж за умов моношарового росту. В той же час, 

активність АЛДГ у сфероїдах, збагачених СПК (зБПС) була в 2 рази більшою, ніж 

в БПС. За допомогою методу проточної цитометрії виявили одночасне 

підвищення рівнів експресії CD133 та нестину до 82% в клітинах культури зБПС 

після довготривалого культивування. 

          Характерною особливістю СПК є нечутливість до протипухлинної терапії. 

Тому в роботі було порівняно чутливість пухлинних клітин до дії протипухлинних 

препаратів (цисплатину, метотрексату та доксорубіцину) за різних умов 

культивування. Так, було визначено, що клітини культури зБПС є менш чутливими 



4 
 

до дії досліджуваних препаратів після 48 год інкубування в порівнянні із 

клітинами моношарової культури та клітин в БПС, культивованих за стандартних 

умов. В даному випадку низька чутливість культури зБПС до протипухлинних 

препаратів свідчить про збільшення популяцій резистентних клітин, якими 

можуть виступати СПК. 

Новітні дослідження показали, що для СПК характерна інтенсифікація 

реакцій пентозофосфатного шунта (ПФШ) і пригнічення реакцій гліколізу, на 

відміну від власне пухлинних клітин, для яких гліколіз виявляється основним 

механізмом енергетичного забезпечення. Тому, ми порівняли глюкозо-6-фостфат-

дегідрогеназну (Г6ФДГ) та лактатдегідрогеназну (ЛДГ) активність в клітинах 

моношарової культури, БПС та зБПС. Виявилося, що  ЛДГ активність за умов 

росту в БПС, збагачених СПК, зменшується у 5,5 разів, порівняно з 

незбагаченими БПС. В той же час, в культурі зБПС має місце зростання Г6ФДГ 

активності у 1,5 рази, в порівнянні із БПС, що культивували за звичайних умов. 

Отримані дані можуть свідчити про пригнічення реакцій гліколізу і активації 

реакцій ПФШ в клітинах культури зБПС. 

 Щоб продемонструвати адаптивні можливості пухлинних клітин в культурі 

зБПС, клітинні агрегати переносили з суспензійної в адгезивну культуру клітин. 

Після 48 годин культивування на субстраті було виявлено, що клітини 

поверхневих шарів зБПС збагачені маркерами СПК (CD133, CD44, bmi-1, 

EpCAM, vim), а клітини які почали ділитись по периферії не експресують 

відповідні рецептори. Отже, клітини можуть набувати стовбурових ознак і 

втрачати їх в залежності від умов, в яких вони знаходяться. Після прикріплення 

клітин до субстрату вони набувають здатності активно проліферувати, втрачаючи 

при цьому ознаки стовбурових клітин. 

Функціонування СПК регулюється складними взаємодіями з 

мікрооточенням пухлини, в тому числі з мезенхімальними стромальними 

клітинами (МСК). Тому, нами було досліджено вплив кондиційованого 

середовища (к-середовища) від мультипотентних мезенхімальних стромальних 

клітин кісткового мозку людини на клітини моношарової культури, БПС та зБПС. 
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Таким чином, було виявлено, що к-середовище від МСК стимулює формування 

більших за розміром зБПС та сприяє зростанню виживаності пухлинних клітин 

MCF-7 в порівнянні з контрольними зразками. Після 7 діб інкубування пухлинних 

клітин з к-середовищем від МСК спостерігалось збільшення середнього об’єму 

сфероїдів на 15%  і 19,5% за концентрації к-середовища 1:2 та 1:1 до повного 

поживного середовища (ППС) відповідно. Медіана середніх значень об’ємів БПС 

також мала тенденцію до збільшення на 25% та 33% за концентрації 1:2 та 1:1 до 

ППС відповідно. Ми припускаємо, що МСК виділяють фактори, що сприяють 

виживанню клітинних популяцій в зБПС і тому можуть впливати на 

прогресування раку молочної залози (РГЗ).  

Відомо, що фактори росту, які виділяються клітинами у зоні запального 

процесу є невід’ємною складовою регуляції стану СПК. Деякі дослідження 

продемонстрували тісний зв’язок між розвитком СПК й інтерферону І типу 

(ІФНα-2b) під час проліферації та прогресії пухлини. Тому ми оцінили чутливість 

популяції СПК до дії ІФНα-2b в зБПС як моделі первинної пухлини, збагаченої 

цими клітинами. Отриманы результати показали, що ІФНα-2b дозозалежно сприяє 

дезагрегації зБПС та формуванню великої кількості дрібних сфероїдів та 

поодиноких клітин лінії MCF-7. Цитотоксична дія ІФНα-2b виявляється після 

двох днів культивування за концентрації 10
4 
МО/мл. Подальше інкубування зБПС 

в присутності ІФНα-2b призводить до зниження середнього значення і медіани 

об’ємів сфероїдів на 48% та 74% за концентрації цитокіну 10
2 

МО/мл та 10
4
 

МО/мл відповідно після 7 діб культивування, в порівнянні з контрольними 

зразками. 

Отже, в результаті виконання дисертаційної роботи було досліджено 

ключові морфологічні, ростові і біохімічні параметри клітинних популяцій 

багатоклітинних пухлинних сфероїдів лінії MCF-7, збагачених СПК. Доведено 

наявність СПК в моделі, оцінено рецепторний та енергетичний статуси 

пухлинних клітин та їхню чутливість до протипухлинної терапії і факторів 

пухлинного мікрооточення. Використання культури зБПС дозволяє підвищити 

передбачуваність ефективності і токсичності препаратів щодо популяцій власне 
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пухлинних клітин в комплексі з СПК ще до того, як ліки перейдуть до клінічних 

випробувань. Окрім цього,  культура зБПС дає можливість оцінювати безпеку і 

вплив ліків в умовах більш наближених до умов пухлини, ніж на моделі 

моношарових (2D) культур і дозволяє усунути відмінності у видах, які часто 

перешкоджають інтерпретації доклінічних результатів, дозволяючи тестувати 

лікарські засоби безпосередньо в системах людського походження. 

Ключові слова: стовбурові пухлинні клітини, сфероїдна культура клітин, 

багатоклітинні пухлинні сфероїди, MCF-7. 
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Abstract 

 

Herheliuk T.S. «Morphofunctional characteristic of multicellular tumor spheroids 

enriched with cancer stem cells ». - Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript.  

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of 09 Biology  in 

the speciality 091-Biology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 

2020. 

It is of common knowledge that tumors consist of a heterogeneous mixture of 

cancer cells that are functionally different. Their differences are caused by different 

levels of receptor activity, differentiation stages, and different metabolic and epigenetic 

states. Due to this heterogeneity, cellular subpopulations interact and promote active 

tumor growth. Some of cells in the tumor are highly resistant to chemo- and 

radiotherapy. It is cancer stem cells (CSCs), which are capable of forming a new tumor 

mass, as well as contributing to cancer recurrence and metastasis. Modern diagnostic 

systems only state the presence of CSC in the tumor. However, there are methods that 

make CSC the target of testing and research. One of them is the generation of 

multicellular tumor spheroids, enriched with CSC (eMCTS). Nowadays these 

suspension cultures are important applications because they are used as a new tool for 

early testing of the efficacy of anticancer drugs and for determining patients' individual 

sensitivity to therapy. 
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Therefore, the dissertation presented is devoted to the study of morphological, 

biochemical and growth peculiarities of CSC functioning in combination with tumor 

cells based on the model of multicellular tumor spheroids obtained from monolayer 

culture of MCF-7 mammary gland adenocarcinoma during microenvironment 

modification. 

As it is suggested that tumor cells that grow in non-adhesive conditions acquire 

signs of the epithelial mesenchymal transition (EMT), the expression of epithelial and 

mesenchymal markers of MCF-7 cells in monolayer and spheroidal cell culture was 

evaluated at the first stage of the work. The obtained data indicate the appearance of 

heterogeneous populations in eMCTS. It has been shown that MCTS culture is more 

characterized by EMT processes than monolayer culture by attenuating the expression 

of epithelial markers (EpCAM, CK) and acquiring signs of mesenchymal markers (Vim 

expression). The emergence of different cell populations may be due to the EMT 

phenomenon and may be a consequence of an increase in CSC populations. 

The next stage of work was the development of a technique for the enrichment of 

MCTS culture with stem cells of the MCF-7 cell line. It has been shown that MCF-7 

cells can form spheroids under suspension conditions in the absence of serum and the 

addition of growth factors such as fibroblast growth factor, epidermal growth factor and 

insulin. The expression of markers characteristic of CSC of breast cancer in cells of 

monolayer culture, MCTS and eMCTS were compared. The number of immunopositive 

cells by CSC markers (CD44, CD133, bmi-1) in eMCTS was increased by 10% and 

20%, respectively, compared to the adhesive cell culture and MCTS of the culture 

MCF-7 under standard conditions in the complete nutrient medium. Another approach 

to confirm that cell culture can be enriched with CSC was to compare aldehyde 

dehydrogenase (ALDH) activity in different growth systems. Thus, it was shown that 

the eMCTS cells had the highest ALDH activity. Under conditions of spheroidal growth 

(in MCTS), the activity of ALDH was 0.69 ± 0.05 mol / mg protein per min, which is 

an order of magnitude higher than under the conditions of monolayer growth. At the 

same time, the activity of ALDH in multicellular tumor spheroids, enriched with CSC 

(eMCTS) was twice higher than in MCTS. Applying a flow cytometry method, a co-
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elevation of CD133 expression levels on nestin was found to be up to 82% in the cells 

of the MCTS culture after long-term cultivation. 

A characteristic feature of CSC is insensitivity to antitumor therapy. Therefore, 

the sensitivity of tumor cells to the action of anticancer drugs (cisplatin, methotrexate, 

and doxorubicin) under different culture conditions was compared. Thus, it was 

determined that cells of the MCTS culture were less sensitive to the effects of the 

studied drugs after 48 h of incubation compared with the cells of monolayer culture and 

cells in MCTS cultured under standard conditions. In this case, the low sensitivity of the 

CSC culture to anticancer drugs indicates an increase in resistant cell populations, 

which may be CSC. 

Recent studies have shown that SPC is characterized by the intensification of the 

reactions of the pentose phosphate shunt (PPS) and the suppression of glycolysis 

reactions, in contrast to the tumor cells themselves, for which glycolysis is the main 

mechanism of energy supply. Therefore, we compared the activity of glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6FDH) and lactate dehydrogenase (LDH) in monolayer 

cells, MCTS and eMCTS. Under conditions of growth in eMCTS, LDH activity was 

found to decrease in 5.5 times compared with MCTS. At the same time, the GPSPG 

activity is 1.5 times increased in the eMCTS culture, compared to the MCTS cultured 

under normal conditions. The data obtained may indicate the suppression of glycolysis 

reactions and the activation of PPS reactions in the cells of eMCTS culture. 

To demonstrate the adaptive capacity of tumor cells in the eMCTS culture, the 

cell aggregates were transferred from the suspension to the adhesive cell culture. After 

48 hours of cultivation on the substrate, it was found that the cells of the surface layers 

of eMCTS were enriched with CSC markers (CD133, CD44, bmi-1, EpCAM, vim), and 

cells that began to divide along the periphery did not express the corresponding 

receptors. Therefore, cells can acquire stem features and lose them depending on the 

conditions in which they are. After attaching cells to the substrate, they acquire the 

ability to actively proliferate, thereby losing the signs of stem cells. 

The functioning of CSC is regulated by interactions with the tumor 

microenvironment, including mesenchymal stromal cells (MSCs). Therefore, we 
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investigated the effect of conditioned medium (c-medium) from multipotent 

mesenchymal stromal cells of human bone marrow on cells of monolayer culture, 

MCTS and eMCTS. Thus, it has been found that the MSC k-environment stimulates the 

formation of a larger size of eMCTS and contributes to the growth of MCF-7 tumor cell 

survival compared to control samples. After 7 days of incubation of tumor cells with k-

medium from MSC, there was an increase in the average volume of spheroids by 15% 

and 19.5% at concentrations of k-medium 1: 2 and 1: 1 to full nutrient medium (FNM), 

respectively. The median average of MCTS volumes also tended to increase by 25% 

and 33% at concentrations of 1: 2 and 1: 1 to FNM, respectively. We hypothesize that 

MSCs secrete factors that contribute to the survival of cell populations in eMCTS and 

therefore may influence the progression of breast cancer (BC). 

It is known that the growth factors secreted by cells in the inflammatory zone are 

an integral part of the regulation of the CSC condition. Some studies have demonstrated 

a close link between the development of type I interferon (IFNα-2b) and CSC during 

tumor proliferation and progression. Therefore, we evaluated the sensitivity of CSC 

populations to the effect of IFNα-2b in eMCTS as a model of the primary tumor 

enriched with these cells. Experimental studies have revealed that IFNα-2b dose-

dependent contributes to the breakdown of eMCTS and the formation of a large number 

of small cell spheroids and single cells of the MCF-7 culture. The cytotoxic effect of 

IFNα-2b is detected after 48 h of cultivation at a concentration of 104 IU / ml. Further 

incubation of eMCTS with IFNα-2b reduced the mean and median spheroid volumes by 

48% and 74% at cytokine concentrations of 102 IU / ml and 104 IU / ml, respectively, 

after 7 days of cultivation, compared to control samples. 

Therefore, as a result of the dissertation, the key morphological, growth and 

biochemical parameters of cell populations of MCF-7 multicellular tumor spheroids 

enriched in CSC were investigated. The presence of CSC in the model is proved, the 

receptor and energy status of tumor cells and their sensitivity to antitumor therapy and 

factors of tumor microenvironment are evaluated. The use of a culture of eMCTS 

allows increasing the predictability of the efficacy and toxicity of drugs against 

populations of tumor cells in combination with CSCs before the drugs are transferred to 
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clinical trials. In addition, the eMCTS culture makes it possible to assess the safety and 

impact of drugs in conditions closer to the tumor than in the monolayer (2D) model 

cultures and eliminates differences in species that often interfere with the interpretation 

of preclinical results, allowing drug testing directly in human systems origin. 

Keywords: cancer stem cells, spheroid cell culture, multicellular tumor spheroids, 

MCF-7. 
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ВСТУП 

 

Актуальність. Розвиток сучасних хіміотерапевтичних і радіологічних 

методів призвів до значного підвищення ефективності лікування раку за останні 

роки. Проте, виявилося, що не всі клітини в пухлині чутливі до терапії. Як відомо, 

пухлинні новоутворення (ПН) складаються із гетерогенної популяції ракових 

клітин, які функціонально відрізняються. Відмінності фенотипу ракових клітин 

характеризуються різними рівнями активності рецепторів, стадіями 

диференціювання, а також різними метаболічними і епігенетичними станами. За 

рахунок такої гетерогенності всередині пухлини клітинні субпопуляції 

взаємодіють між собою та організмом, що, в свою чергу, сприяє активному росту 

та високому рівню адаптації пухлини. Так, деякі клітини в ПН відрізняються 

високою резистентністю до хіміо- і радіотерапії, низьким рівнем експресії 

рецепторів, специфічністю біохімічних систем. Це – стовбурові пухлинні клітини 

(СПК). СПК здатні формувати нову масу пухлини після дії протипухлинної 

терапії, а також сприяти рецидиву і метастазуванню злоякісних новоутворень.  

Тому, специфічна цільова елімінація СПК є однією з найбільш важливих та 

актуальних стратегій лікування раку різної етіології.  

Одним із методів виділення СПК із популяції ПН є формування 

багатоклітинних пухлинних сфероїдів (БПС) [1]. Здатність до утворення 

неадгезивних БПС показана для СПК різного походження [2] і є важливою 

властивістю останніх. Джерела і типи ракових клітин, здатних формувати 

пухлинні сфероїди можуть бути різними, проте загальні процедури збагачення 

пухлинної популяції СПК in vitro є ідентичними [3]. Так, суспензійне 

культивування пухлинних клітин в безсироваткових умовах з додаванням 

ростових факторів, необхідних для виживання і поділу стовбурових клітин, 

створює умови клітинного мікрооточення з метою переважного виживання клітин 

із стовбуровим фенотипом. Тобто, в умовах, коли гетерогенна популяція 

пухлинних клітин не отримує в достатній кількості поживні речовини, більш 

диференційована частина клітин гине. Водночас, стовбуровоподібні клітини 
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переживають несприятливі умови, зберігають здатність до проліферації, 

асиметричного поділу і колонієутворення [4]. 

Отже ідея дослідження полягає у використанні багатоклітинних пухлинних 

сфероїдів для отримання збагаченої СПК клітинної популяції та вивчення її 

взаємодії з клітинним мікрооточенням, зокрема його розчинних стромальних 

факторів. 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було порівняти ключові 

морфологічні, ростові, біохімічні та рецепторні характеристики 2D та 3D моделей 

клітинного росту за умов модифікації мікрооточення. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Дослідити ступінь експресії пухлиноасоційованих маркерів (ER, EGFR, CK, 

EpCAM, vim) клітинами лінії MCF-7 за умов моношарового та сфероїдного росту; 

2. Порівняти ступінь експресії маркерів СПК (СD133, CD24, CD44, bmi-1) в 

моношаровій культурі клітин, в БПС та БПС, збагачених СПК (зБПС) лінії MCF-

7; 

3. Визначити активність альдегіддегідрогенази (АЛДГ) як маркеру СПК в 

моношаровій культурі клітин, в БПС та БПС, збагачених СПК (зБПС) лінії MCF-7 

за допомогою методу спектрофотометрії. 

4. Визначити відсоток СПК в моношаровій культурі клітин, в БПС та БПС, 

збагачених СПК (зБПС) лінії MCF-7 після довготривалого культивування за 

допомогою методу цитофлуориметрії. 

5. Порівняти активність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази (Г6ФДГ) та 

лактатдегідрогенази (ЛДГ) в  пухлинних клітинах лінії MCF-7 за умов 

моношарового і сфероїдного росту, а також за умов збагачення культури 

багатоклітинних пухлинних сфероїдів (БПС) стовбуровими пухлинними 

клітинами (СПК). 

6. Визначити чутливість моношарової культури клітин, БПС та зБПС лінії MCF-7 

до  дії протипухлинних препаратів (цисплатину, метотрексату і доксорубіцину); 

7. Оцінити вплив мікрооточення (інтерферону альфа і розчинних факторів від 

мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин) на рецепторний статус та 
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життєздатність пухлинних клітин лінії MCF-7 в моношаровій культурі клітин, 

БПС та зБПС. 

Обєкт дослідження: багатоклітинні пухлинні сфероїди аденокарциноми молочної 

залози лінії MCF-7, збагачені стовбуровими пухлинними клітинами. 

Предмет дослідження: особливості морфологічних, ростових, біохімічних  та 

рецепторних характеристик багатоклітинних пухлинних сфероїдів лінії MCF-7, 

збагачених стовбуровими пухлинними клітинами за умов модифікації 

мікрооточення. 

Методи дослідження: культивування адгезивних клітин у моношаровій 

культурі та генерація багатоклітинних пухлинних сфероїдів у суспензійній 

культурі, імуногістохімія (виявлення експресії клітинних рецепторів ER, EGFR, 

EpCAM, CK, vim, CD133, CD24, CD44, bmi-1), морфометрія (вимірювання обємів 

клітинних агрегатів), аналіз виживаності клітинної популяції (МТТ-тест), 

рутинний метод підрахунку кількості клітин в гемоцитометрі, проточна  

цитофлуориметрія (визначення відсотку СПК в БПС та моношаровій культурі 

клітин), спектрофотометрія (виявлення активності АЛДГ, ЛДГ, Г6ФДГ),  

статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі БПС розроблено 

метод для експансії пухлинних клітин, подібних до стовбурових, який дає 

можливість відібрати та напрацювати популяції СПК в достатній для дослідження 

кількості. За допомогою цього методу в умовах, максимально наближених до 

умов пухлинного росту in vivo, проте точно контрольованих, було оцінено вплив 

умов мікрооточення, зокрема розчинних стромальних факторів, на здатність СПК 

до подальшого колонієутворення, росту та проліферації, залежність від субстрату, 

стійкість до умов мікрооточення та чутливість до протипухлинної терапії. 

Практичне значення одержаних результатів.  

Отримані результати мають практичне та загальнобіологічне значення. Так, 

на базі розроблених протоколів збагачення сфероїдної культури стовбуровими 

пухлинними клітинами була розроблена тест-система для оцінювання 

ефективності протипухлинної терапії. Модель зБПС, отримана із біопсійного 
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матеріалу може бути використана для визначення індивідуальної чутливості 

пухлинних популяцій пацієнтів, хворих на рак грудної залози. А отримані дані в 

результаті тестування протипухлинних препаратів стануть додатковою 

інформацією для лікарів під час прийняття рішення щодо обрання схем і 

протоколів лікування конкретного хворого. 

З точки зору фундаментальної науки зі стандартизованої лінії пухлинних 

клітин були генеровані багатоклітинні пухлинні сфероїди в умовах in vitro. За 

напрацьованими протоколами антигенного і рецепторного типування 

субпопуляцій СПК сфероїдів було продемонстровано гетерогенний склад 

пухлинної популяції, здатність пухлини до адаптації, накопичення клітин з 

певними характеристиками, епітеліально-мезенхімальний перехід та зворотні 

зміни. Отримані результати стануть підґрунтям для розробки принципово нової 

концепції терапії злоякісних новоутворень, в основі якої будуть дані про СПК як 

головні терапевтичні мішені. 

Особистий внесок здобувача. Проведення експериментів та теоретичне 

обґрунтування первинних результатів досліджень та формулювання висновків 

виконано дисертантом особисто. Автором самостійно проведено підбір та аналіз 

наукової літератури за темою дисертації, статистичну обробку результатів 

експериментів, підготовку статей до друку. Вибір теми дисертаційної роботи, 

постановка мети, планування напрямків досліджень та підбір методичних 

підходів, узагальнення результатів і редагування тексту дисертаційної роботи 

проведено спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на Міжнародному конгресі «International 

Symposium on Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology» 

(Одеса, 2016), ХІІІ міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів 

«Молодь і поступ біології» (Львів, 2017), «IMPAKT Breast Cancer Conference» 

(Belgium, 2017), Міжнародній науковій конференції «Normal and cancer stem cells: 

discovery, diagnosis and therapy» (Київ, 2017), «Targeted anticancer therapy 2018» 

(France, 2018), Міжнародному симпозіумі та літній школі «Fundamental Principles 
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of Cancer Biotherapy» (Київ, 2018), Конференції молодих вчених «Фундаментальна 

медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією» (Київ, 2018), 

«3rd Sunrise (Solid Tumor Cancer Stem Cell) Meeting» (France, 2019). 

 Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, серед них 

5 статей у фахових періодичних виданнях, затверджених переліком МОН України 

(3 публікації у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз 

даних), а також 9 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій та з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних 

досліджень з їх обговоренням, узагальнення, висновків, списку використаних 

літературних джерел (299 посилань). Дисертаційна робота викладена на 164 

сторінках (з яких 121 сторінка основної частини) містить 47 рисунків та 3 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Гетерогенність пухлинної популяції 

 

Більшість злоякісних новоутворень людини за своєю структурою являються 

комплексними системами, яким характерна молекулярна, клітинна і архітектурна 

(просторова) неоднорідність [5]. Гетерогенність пухлинної популяції являє собою 

значну проблему під час підбору протипухлинної терапії. Існує неоднорідність 

між раковими захворюваннями різних пацієнтів (міжпухлинна гетерогенність) і 

всередині однієї пухлини (внутрішньопухлинна гетерогенність) [6]. 

Внутрішньопухлинна гетерогенність включає в себе фенотипові різноманіття, 

епігенетичну аномалію, швидкість росту, апоптоз та інші ознаки раку, які 

призводять до прогресування хвороби і неефективності лікування [7]. Така 

неоднорідність всередині пухлини вважається основною перешкодою для 

ефективного лікування раку та персоналізованої терапії, тому що ракові клітини 

проліферують, диференціюються і створюють гетерогенні популяції, які 

змінюються в просторі і часі, пристосовуючись до умов мікрооточення. 

Фенотипові відмінності пухлинних клітин також можуть виникати через 

відмінності локалізації клітин в пухлині. Так, одні пухлинні клітини взаємодіють 

з мікрооточенням пухлини (судини, строма) і отримують поживні речовини, 

кисень та протипухлинні препарати з кров’яного русла. Одночасно, внутрішні 

клітинні шари пухлини взаємодіють лише між собою та обмежені в надходженні 

як факторів росту, так і протипухлинних препаратів. Така неоднорідність може 

призводити до клоногенного добору та агресивності раку і, як результат, 

ускладненню лікування. Визначення відмінностей між популяціями пухлинних 

клітин та їхньою відповіддю на протипухлинні препарати може передбачити 

потенційну стійкість до хіміотерапії і, відповідно, найбільш ефективне 

протиракове лікування [8]. 
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Насьогодні явище внутрішньопухлинної гетерогенності розглядають в 

рамках двох гіпотез: гіпотези стовбурових пухлинних клітин (СПК) і гіпотези 

клональної еволюції пухлини. Згідно з гіпотезою СПК пухлинний ріст 

розглядають як нормальний фізіологічний процес, подібний розвитку або 

репарації тканини, але ініціюється порушеннями генетичного матеріалу 

стовбурових клітин. Такі СПК володіють підвищеним проліферативним 

потенціалом і здатністю до асиметричного поділу з утворенням нових 

стовбурових клітин і різних пухлинних субклонів [9].  Гіпотеза клональної 

еволюції припускає, що пухлинна трансформація і внутрішньопухлинна 

гетерогенність обумовлені генетичними пошкодженнями соматичних клітин. 

Дана теорія опирається на твердження, що поява функціонально значимої мутації 

сприяє дивергенції пухлинного клону і утворенню еволюційно нового субклону. 

При домінуванні певної субпопуляції клітинний склад може залишатися 

однорідним, але лише до того часу, поки не виникнуть нові мутації, що підвищать 

конкурентоздатність частини клітин. Тобто, клітини в межах одного субклону 

мають схожий генетичний профіль і володіють однаковим онкогенним 

потенціалом [10]. 

Таким чином, стовбурові пухлинні клітини (СПК) вважають одним із 

основних факторів, які сприяють пухлинній гетерогенності [11]. Більшість 

пухлин, підтримуються субпопуляцією клітин, які виявляють властивості 

стовбурових клітин, опосередковують метастазування і сприяють стійкості до 

лікування. Розвиток СПК регулюється складними взаємодіями з мікрооточенням 

пухлини, в тому числі з мезенхімальними стовбуровими клітинами, адипоцитами, 

пухлиноасоційованими фібробластами, ендотеліальними та імунними клітинами 

за допомогою великої кількості цитокінів і факторів росту [12].  

Деякі дослідження показали, що пухлини містять субклони, які 

відрізняються за каріотипом і чутливістю до хіміотерапії [13-14]. Більш пізні 

дослідження з використанням поглибленного секвенування і профілювання 

метилювання ДНК в різних частинах пухлини виявили множинні клони з різними 

генетичними мутаціями і гіперметилюванням промотора в межах однієї пухлини. 
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Важливо відмітити, що характер такої гетерогенності не обмежується лише 

популяцією злоякісних клітин, оскільки пухлина являє собою складну 

екосистему, що містить пухлинні, ендотеліальні, імунні, стромальні клітини, а 

також складну структуру позаклітинного матриксу (ПМ), який визначає 

просторово-часові відмінності в мікрооточенні пухлини [15].  

 

 

1.2 Популяція стовбурових пухлинних клітин  

 

На даний час відомо, що в новоутвореннях є невелика субпопуляція клітин 

пухлинно-ініціюючих (TICs, tumor-initiating cells), які здатні формувати та 

поновлювати пухлину [16]. Оскільки будь-яке новоутворення може виникати з 

клітини, яка активно ділиться, найбільш ймовірними кандидатами для злоякісної 

трансформації є нормальні стовбурові клітини (СК), які мають відносно велику 

тривалість життя і високу швидкість поділу. У відповідності до цієї концепції, 

ініціюючі події в канцерогенезі – це злоякісне переродження нормальних 

тканинних СК, в ініціюючих СПК. Дослідження останніх років показали, що існує 

три можливі механізми поповнення тканини популяціями СПК (Рис.1.1). По-

перше, СПК можуть виникати із нормальних соматичних СК в результаті 

накопичення мутацій. По-друге, в диференційованих клітинах можуть виникати 

онкогенні мутації, в результаті яких клітини набувають здатності до 

дедиференціювання, тобто, відновлюють властивості стовбурових клітин і стають 

злоякісними. І, нарешті, останній механізм пов'язаний із злиттям СК із 

диференційованими клітинами з утворенням гібридних клітин, що мають 

властивості СПК [17]. 
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Рис.1.1. Механізми утворення СПК [17]. 

 

СПК  є невеликою частиною клітин в злоякісній пухлині (близько 1%), 

однак вони здатні ініціювати пухлин після трансплантації. [18]. Тобто, в нових 

тканинах пухлини, багаті на СПК, характеризуються більш високими показниками 

метастазування, а також стійкістю до хіміотерапії [19].  Подібно до нормальних 

стовбурових клітин, СПК утворюють клітинні ніші, які регулюють самооновлення 

та диференціацію клітин. В деяких роботах показано, що СПК відрізняються від 

основної маси диференційованих ракових клітин здатністю до асиметричного 

поділу, необмеженого відтворення і диференціювання, меншою швидкістю 

проліферації, високою активністю експресії маркерів стовбурових клітин і 

довжиною теломерів [20].  

Рядом авторів висловлено припущення про те, що канцерогенез в різних 

органах може бути результатом трансформації соматичних (резидентних) СК або 

прогеніторних клітин, яка викликається порушенням регуляції шляхів 

самооновлення, таких як Wnt/β-катенін, Hagehog і Notch (Рис.1.2) [21]. Wnt/β-

катенін сигнальний шлях в СПК був виявлений при різних видах раку [22]. 

Експресія характерного для цього шляху білку β-катеніну пов’язана з процесами 

клітинної проліферації, міграції, апоптозу, диференціювання і самооновлення 

СПК. β-катенін є невідємною частиною регуляторної ланки Wnt-сигнального 

шляху та учасником двох незалежних функціональних подій в залежності від його 
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клітинної локалізації. Так, мембранозвязаний домен β-катеніну забезпечую 

контроль адгезивності при міжклітинних взаємодіях. З іншої сторони, 

цитоплазматичне накопичення β-катеніну і його наступна транслокація в ядро 

здійснюються в результаті кооперативної взаємодії з фактором транслокації 

TCF/LEF (T cell factor/lymphoid enchancer factor), активатором Wnt-генів-мішеней, 

а також білками c-Jun, c-Myc, фібронектином і цикліном D1. В результаті 

приєднання Wnt-білків до рецепторів Frizzled відбувається накопичення β-

катеніну в цитоплазмі СПК [23]. За відсутності Wnt-сигналізації, β-катенін 

формує мультибілковий комплекс з GSK 3β (glycogen syntase kinase 3β), казеїн 

кіназою 1α і аксином. Фосфорилювання β-катеніну (зокрема 

Ser33/Ser37/THR41субодиниць) в присутності GSK 3β призводить до митєєвої 

убіквітин-залежної деградації [24].  

 

 

Рис.1.2. Сигнальні шляхи самооновлення СПК [25] 

 

Поряд із β-катеніном, в контролі процесу постійного самооновлення СПК 

бере участь інший білок Hedgehog відповідного сигнального каскаду [26]. 
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Виявлено ключову роль Hadgehog сигнального шляху в регуляції і самооновленні 

нормальних і пухлинних стовбурових клітин молочної залози в умовах як in vivo, 

так і in vitro. За відсутності Hedgehog-зв’язаних лігандів, таких як Sonic Hedgehog, 

Desert Hedgehog, Indian Hedgehog, їхній трансмембранний рецептор Patchea (Ptch) 

приєднує Smothened (Smo)-білок і блокує його функціональну активність [27]. 

Коли Hedgehog ліганди приєднуються до рецептору Ptch, вивільнюється Smo-

білок, який впливає на роз’єднання транскрипційних факторів (Gli1, Gli2, Gli3) 

від Fused (Fu) білка, а білок-супресор SuFu забезпечує транскрипцію ланцюжка 

генів, в тому числі циклінів D і Е, а також MIC. Sonic Hedgehog-зв’язаний ліганд 

також зчеплений з фактором транскрипції при запальному процесі – NF-κB [28].  

Іншим, не менш важливим білком, що бере участь в самооновленні СПК є 

Notch-білок відомий в якості контролюючого агенту процесів клітинної 

проліферації і апоптозу, а також фактору регуляції функціонування і розвитку 

багатьох органів і систем [29]. Рядом авторів продемонстровано, що Notch-

активуючі гени і відповідні сигнальні каскади можуть підтримувати ріст шляхом 

збільшення кількості СПК [30]. Notch-сигнальний шлях має важливе значення в 

процесах самооновлення і функціонування СПК раку молочної залози. 

Зв’язування Notch-білків (Notch1-Notch4) з поверхневими лігандами (Jagged 1, 

Jagged 2, Delta-like 1, Delta-like 3, Delta-like 4) сприяє посиленню процесу 

розщеплення Notch-білків протеазою родини ADAM, а також γ-секретазою [31]. 

Внутрішньоклітинний домен Notch-білка вивільняється з мембрани і 

транслокується в ядро з подальшою коактивацією білка RBP-J (recombination 

signal sequence-binding protein J) і гіперекспресією цільових генів, зокрема c-Myc, 

цикліну D1 і NF-κB [32]. Отже, в організмі сигнальні шляхи Hedgehog, Notch і 

Wnt, що регулюють розвиток та самооновлення СПК, інтенсивно взаємодіють та 

разом утворюють петлю оберненого зв’язку. Сигнали цих трьох систем незалежно 

одна від одної впливають на самооновлення СПК. 

Рядом дослідників [33] показано, що лише невеликі субпопуляції клітин, що 

несуть на собі маркер CD133 (промінін) в різних пухлинах людини поводять себе 

як клітини, що ініціюють утворення пухлини. Ці клітини проліферують в культурі 
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клітин в недиференційованому стані, підтримують ріст пухлин в імунодефіцитних 

мишей після ксенотрансплантації і викликають утворення пухлини, що 

фенотипово не відрізняється від первинної пухлини.  Тому останнім часом, СПК 

розглядаються як причина стійкості пухлин до радіо- та хіміотерапії, виникнення 

рецидивів та метастазів. Від пухлинних клітин ці клітини відрізняються також  

здатністю до саморегуляції впродовж тривалого часу, можливістю 

диференціювання в прогеніторні, проте не пухлинні клітини [34]. 

Важливу роль у функціонуванні як нормальних, так і пухлинних СК, 

включаючи проліферацію і диференціювання, відіграє мікросередовище (ніша або 

строма), в якому знаходиться клітина. Основна роль тканинної ніші – підтримання 

СК у стані функціонального спокою і, за необхідності, активація СК за 

допомогою регуляторних сигнальних молекул [35]. Після активації СК 

відбувається асиметричний поділ, і одна із дочірніх клітин залишається в стромі, 

забезпечуючи кількісну сталість СК, а друга залишає нішу, ділиться і 

диференціюється в зрілі (частково або термінально диференційовані) клітини 

(клоноутворення). Частково або термінально диференційовані клітини, складають 

основну клітинну масу, але біологічні та клінічні особливості пухлин залежать від 

невеликого за чисельністю клону СПК [36]. 

 

 

Рис.1.3. Роль СПК в утворенні нової пухлини [37] 
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Висока стійкість СПК до пошкоджуючих факторів, зокрема іонізуючого 

випромінювання і цитотоксичних речовин, дозволяє їм виживати в умовах радіо- і 

хіміотерапії та відновлювати пухлину після лікування (Рис.1.3). Відомо декілька 

механізмів терапевтичної стійкості СПК. По-перше, одним із механізмів захисту 

стовбурової клітини від токсинів є висока експресія генів транспортних білків 

родини AВС (ATP-binding cassette transporters). Ці гени гіперекспресуються в 

стовбурових клітинах багатьох пухлин [38] В нормі вони локалізуються 

переважно в плазматичній мембрані клітин і відповідають за транспорт корисних 

речовин в клітину і виведення із неї шкідливих токсинів і ксенобіотиків. В СПК 

білки родини AВС відповідають за виведення з клітини різних 

хіміотерапевтичних препаратів. По-друге, в СПК є велика кількість 

альдегіддегідогенази (АЛДГ1) - ферменту, що інактивує більшість 

хіміотерапевтичних препаратів. Ферменти родини АЛДГ відповідають за 

окиснення внутрішньоклітинних альдегідів і гідроліз ефірів, а також перетворення 

ретинолу в ретиноєву кислоту, яка проникає в ядро, ініціюючи транскрипцію 

генів і викликаючи диференціювання, затримку клітинного циклу або апоптоз 

[39]. Висока активність АЛДГ була показана  в стовбурових клітинах пухлин 

молочної залози, печінки, товстої кишки, мозку, голови і шиї, легень, 

підшлункової залози, простати, сечового міхура, щитоподібної залози, шийки 

матки, меланоми [40]. Несприятливий прогноз захворювання пов’язуюють з 

високим рівнем експресії гену aldh1 [41]. По-третє, СПК відрізняються 

екстремальною стійкістю до апоптозу. В СПК ця програма практично пригнічена. 

СПК можуть знаходитись у стані спокою (дормантний стан), в якому можуть 

перебувати десятиліттями, після чого активуються і обумовлюють фатальний 

рецидив. Дормантні СПК відрізняються дуже низьким рівнем метаболізму, 

нечутливістю до пошкоджуючої дії і майже не експресують поверхневих білків, 

які могли б застосовуватися як мішені для таргетної терапії [42].  

Пошук нових маркерів і методів виділення популяцій СПК є дуже 

важливими для розробки системної протипухлинної терапіх, направленої як на 

пухлинні, так і стовбурові пухлинні клітини. 
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1.3.Метаболічні шляхи стовбурових пухлинних клітин 

 

Перепрограмування енергетичного метаболізму, що використовується 

пухлинними клітинами для підтримки їхнього високопроліферативного статусу, є 

відомою властивістю раку [43]. Пухлинні клітини здатні адаптувати свій 

метаболізм до різних умов мікрооточення,   щоб  задовольнити біоенергетичні  та  

біосинтетичні потреби.  Такі клітини генерують енергію не  за  допомогою  

окислення  пірувату  в  мітохондріях  з  використанням  кисню, як  у  нормальних  

клітин, а переважно шляхом  гліколізу  з  утворенням  лактату.  Це  явище  відоме  

під  назвою  ефекту  Варбурга.  Він    сприяє  виникненню  і  прогресуванню  

пухлинних  новоутворень [44]. Пухлинні клітини здатні перетворювати глюкозу як 

гліколітичним, так і пентозофосфатним (ПФШ) шляхом. Під час гліколітичного 

шляху більш високі рівні поглинання глюкози призводять до утворення АТФ і 

пірувату, який направляється в сторону від мітохондрій для утворення лактату під 

дією ферменту лактатдегідрогенази (ЛДГ). В ПФШ, який галузиться на першій 

стадії метаболізму глюкози, метаболіти глюкози використовуються для синтезу 

нуклеотидів і сприяють антиоксидантному захисту пухлинних клітин, сприяючи 

їхньому швидкому росту і проліферації [45]. ПФШ є основним джерелом  

НАДФН, який необхідний  для синтезу жирних кислот та  знешкодження 

активних  форм  кисню (АФК).  Тому,  ПФШ відіграє  ключову  роль  у  

забезпеченні  анаболічних  потреб пухлинних клітин та у боротьбі з окисним 

стресом.  

Дегідрогеназні реакції пентозофосфатного шляху окислення глюкози в 

клітині є головним джерелом відновленого НАДФ. Тому зміни активності НАДФ-

залежних ферментів відображають дисбаланс роботи системи біотрансформації 

енергії у мітохондріях і є показником стану енергетичної системи клітини. 

НАДФ-залежні дегідрогенази (як ще їх називають, оксидо-редуктази) — 

ферменти, що є учасниками відновлювального синтезу в цитозолі, зокрема 

синтезу жирних кислот та стероїдів. Ферменти пентозофосфатного шунта, 

зокрема глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФДГ), відіграють важливу роль у 
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захисті пухлинних клітин від надмірної кількості прооксидантів і окисного 

стресу. Активність цих ферментів у пухлинних клітинах значно підвищена 

порівняно з нормальними клітинами [46]. 

Новітні дослідження свідчать про те, що метаболічний фенотип СПК 

відрізняється від фенотипу диференційованих пухлинних клітин. Такі специфічні 

метаболічні активності безпосередньо беруть участь в процесі трансформації 

СПК або підтримують біологічні процеси, які сприяють прогресії пухлини [47]. За 

останнє десятиліття з’явилось багато робіт, в яких досліджували механізми 

функціонування СПК, проте метаболізм цих клітин вивчений недостатньо. 

Виявляється, СПК володіють особливим метаболічним фенотипом. Так, у 2019 

році Ghanbari M було показано, що СПК мають відмінні від диференційованих 

ракових клітин метаболічні характеристики. Виявляється, що СПК 

характеризуються підвищеною активністю пентозофосфатного шляху (ПФШ), на 

відміну від пухлинних клітин, яким притаманний підвищений рівень гліколізу. 

Було висунуто припущення, що пухлинні клітини за великої кількості АФК 

спочатку збільшують швидкість гліколізу. Після продовження впливу 

окислювального стресу метаболічний баланс переходить від гліколізу до ПФШ. 

[48].  

ПФШ ділиться на дві біохімічні гілки: окислювальну і неокислювальну.  

Окислювальна гілка переворює глюкозо-6-фосфат (Г6Ф) в рибулозо-5-фосфат 

(Р5Ф), СО2 і НАДФН [49]. НАДФН життєво важливий для підтримки окисно-

відновного балансу в стресових умовах і дозволяє клітинам швидко 

розмножуватися [50]. Неокислювальна гілка дає проміжні продукти гліколізу: 

фруктозо-6-фосфат (Ф6Ф), гліцеральдегид-3-фосфат (Г3Ф) і седогептулозу, що 

призводить до отримання цукрових фосфатних попередників для синтезу 

амінокислот і рибозо-5-фосфату (Р5Ф), що важливо для синтезу нуклеїнових 

кислот [51]. ПФШ, в основному, регулюється реакцією, у якій бере участь  

глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФДГ). Г6ФДГ каталізує необоротне 

окислення Г6Ф в 6-фосфоглюконолактон, на стадії генерування першої молекули 

НАДФН.  Таким чином, активність Г6ФДГ не тільки визначає розподіл потоку 
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між гліколізом і ПФШ, але також відображає окислювальний потік ПФШ [52]. 

Високу активність Г6ФДГ виявляють при різних видах раку, асоціюють з 

високою агресивністю захворювання, стійкістю до протипухлинної терапії і 

поганим прогнозом [53].  

Таким чином, характеристика ключових ферментів зазначених шляхів 

(Г6ФДГ і ЛДГ) дозволяє оцінити енергетичний стан клітин та їхню здатність до 

синтетичних процесів, а отже, є суттєвим елементом характеристики адекватної 

пухлинної моделі для дослідження потенційних терапевтичних інтервенцій. 

 

 

1.4 Методи виділення стовбурових пухлинних клітин 

 

Необхідність вивчення СПК стимулювала розробку методів, які дозволяють 

аналізувати ці клітини і виділяти популяції, збагачені стовбуровими клітинами. 

Одним із найбільш поширених виявився метод аналізу і сортування клітин за 

допомогою проточних цитометрів (ПЦ)-сортувальників [54]. Одна група методів 

заснована на знаходженні характерних для клітин поверхневих білків за 

допомогою антитіл, мічених флуоресцентними барвниками (FACS, fluorescence-

activated cell sorting) або магнітній сепарації, яка використовується для ізоляції 

клітин, позитивних за маркерами CD24, CD44 і CD133 [55]. Дослідження останніх 

років показали можливість використання в магнітній сепарації маркеру CD105, 

який є також маркером мезенхімальних стовбурових клітин [56]. Визначення 

комбінації антигенів, специфічної для кровотворних стовбурових клітин 

кісткового мозку мишей, дозволило застосувати даний метод для виділення 

високо очищених популяцій стовбурових клітин і сприяло значному прогресу у 

вивченні біології цих клітин [57].  Біомарекером СПК протоків молочної залози в 

багатоклітинних пухлинних сфероїдах лінії T47D є цитокератин 5 (СК5). СК5 

також присутній в  прогеніторних клітинах нормальної молочної залози, які здатні 

диференціюватися в клітини просвіту чи базальні/міоепітеліальні клітини [58].  
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Інша стратегія виділення стовбурових клітин була розроблена M. Goodell з 

колегами. Вона заснована на різній здатності клітин забарвлюватись 

флуоресцентним барвником Hoechst 33342 (Hoechst) [59]. Так, деякі дослідники 

[60] показали, що невелика популяція клітин кісткового мозку, що 

характеризується низькою флуоресценцією при забарвленні Hoechst, в значній 

мірі збагачена стовбуровими клітинами, які були здатні повністю відновлювати 

кровотворення у летально опромінених мишей. При аналізі клітин на проточному 

цитометрі популяція розміщувалася в стороні від основної маси клітин з високою 

Hoechst флуоресценцією і тому отримала назву Side Poulation  («бокова 

популяція») або SP. S. Zhou з коллегами виявили механізм утворення SP, довівши, 

що ключову роль у формуванні популяції відіграє підвищена активність 

транспортного білку G2 із родини білків-переносників ABC [61]. Hoechst, який 

зв’язується з ДНК, проникає в однаковій мірі в усі клітини, одтраннак, за 

допомогою вказаних білків в невеликого їх відсотку відбувається виведення 

барвника з клітин. В результаті, флуоресцентне свічення барвнику Hoechst в цих 

клітинах послаблюється і таким чином виявляється SP популяція [62].  

СПК виділяють також за активністю ферменту альдегіддегідрогенази 

(АЛДГ1). Субстратом для АЛДГ1 є BODIPY-аміноацетальдегід, який вступає в 

реакцію з АЛДГ1 з утворенням продукту BODIPY-аміноацетату, який, в свою 

чергу, відрізняється флуоресценцією і виявляється за допомогою проточної 

цитометрії [63].        

Відомим є також метод отримання СПК шляхом культивування   пухлинних 

клітинних ліній з препаратами, що використовуються для традиційної хіміотерапії 

(доксорубіцином, цисплатином, етопозидом, мітоксантроном). За допомогою 

цього методу відбувається виживання клітин, нечутливих до впливу цих 

препаратів [64].  

В останні роки перспективним є метод культивування багатоклітинних 

пухлинних сфероїдів (БПС) in vitro. Сфероїди, отримані із пухлин (плаваючі 

сфери) відіграють роль модельних систем для одержання та аналізу 

характеристик СПК in vitro. Головна особливість таких сфероїдів – це збагачення 
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пухлинної популяції клітинами, що володіють характеристиками СК [65]. 

Сфероїдні культури корисні для моделювання тканинної архітектури, 

дослідження особливостей сигнальних шляхів і мікрооточення, інвазії та імунної 

відповіді клітин при розвитку раку, а також для вивчення властивостей СПК. 

Сьогодні ці культури мають важливе прикладне значення, оскільки можуть 

слугувати як новий інструмент для тестування ліків, які використовують в схемах 

при лікуванні захворювань [66]. Використання 3D культур, збагачених СПК 

(зБПС) дозволяє підвищити передбачуваність ефективності і токсичності 

препаратів, щодо пухлинної популяції ще до клінічних випробувань. 

 

 

1.5 Маркери стовбурових пухлинних клітин  

 

Основною проблемою при виявленні маркерів СПК є їхня неспецифічність, 

тобто в різних пухлинах СПК експресують різні маркери та їхні комбінації. У 

тканині in vivo ці маркери виявляються не лише на СПК, а й на соматичних СК 

або клітинах-попередниках, елементах строми пухлини або пухлинних клітинах, 

для яких не характерний стовбуровий фенотип. Тому, не всі відібрані за цим 

маркером клітини виявляються СПК. Але, існує визнана у світі комбінація 

маркерів СПК, характерних для РГЗ (CD44, CD24, СD133, АЛДГ) [67]. 

CD44 - це інтегральний клітинний глікопротеїн, який відіграє важливу роль 

в міжклітинних взаємодіях, клітинній адгезії і міграції. Це рецептор для 

гіалуронової кислоти, а також, можливо, CD44 як рецептор лімфоцитів, що 

відповідає за хомінг [68]. Ген CD44 людини має розмір близько 50 000 пар 

нуклеотидів і містить 20 екзонів [69]. У результаті альтернативного сплайсингу 

формується безліч ізоформ CD44 [70]. Екзони CD44 умовно ділять на стандартні 

(1-5 і 16-20) і варіантні. Ізоформа, яка кодується мРНК, що складається тільки із 

стандартних екзонів, відома як CD44s або CD44H. Ця ізоформа білка складається 

з 341 амінокислотного залишку і має молекулярну масу близько 37 кДа. Білок 

піддається декільком посттрансляційним модифікаціям і в результаті, в 
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залежності від типу клітин що його синтезують, важить в зрілій формі від 80 до 

100 кДа. Посттрансляційні модифікації впливають на субстратну специфічність 

CD44. Так, приєднання хондроітінсульфату забезпечує зв'язування рецептора з 

фібронектином, ламініном і колагеном (типи I, IV, VI, XIV), а гепарансульфату з 

факторами росту [71]. Іншим прикладом зміни функцій CD44 в результаті 

посттрансляційних модифікацій є його зв'язування з гіалуроновою кислотою. Всі 

ізоформи CD44 мають гіалуронан-зв'язуючий домен, однак не всі вони мають 

високу аффинність до цього субстрату. Показано, що сульфатування CD44 в 

результаті дії цитокінів, характерних для процесу запалення, наприклад фактора 

некрозу пухлини, підвищує його спорідненість до гіалуронану. CD44 був 

виявлений в стовбурових клітинах різних тканин: ембріональних, 

мезенхімальних, гемопоетичних, епітеліальних, а також в стовбурових клітинах 

злоякісних пухлин. Гемопоетичні стовбурові клітини синтезують тільки 

стандартну ізоформу CD44, звідси її позначення CD44H (від англ. Hematopoietic). 

Нормальні і злоякісні зрілі мієлоїдні і лімфоїдні клітини, крім CD44s, несуть і 

CD44v ізоформи [72]. В цілому, варіантні ізоформи CD44 найчастіше 

синтезуються клітинами епітеліального походження і злоякісними пухлинами 

негемопоетичного походження. Наявність CD44 є важливою передумовою для 

розвитку хронічного мієлолейкозу у мишей. Показано, що в цьому випадку білок 

необхідний їм для хомінгу клітин в кістковому мозку [73]. Присутність CD44 на 

поверхні бластів при гострому B-клітинному лімфобластному лейкозі є 

прогностичним маркером, що вказує на підвищену ймовірність рецидиву 

захворювання [74]. Крім того, CD44 бере участь в міграції та метастазуванні 

пухлинних клітин.  Було продемонстровано, що ізоформи CD44 по-різному 

експресуються в різних клінічних підгрупах РГЗ. Тому було висловлено 

припущення, що молекула CD44 може бути частиною програми прогресування 

пухлини, яка призводить до розвитку окремих молекулярних підтипів [75]. 

Показано, що фенотип CD44
+
/CD24

-
 корелює з молекулярними підтипами РГЗ з 

несприятливим прогнозом, тому з’ясування ролі СПК в біологічній поведінці 

агресивних пухлин є актуальною проблемою досліджень. Однак той факт, що 
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експресія CD44
 

та
 

CD24 маркерів СПК не завжди виявляється в пухлинах 

молочної залози, може означати, що ці два різних маркера позначають СПК 

різного походження [76]. 

CD24 – це глікопротеїн, сигнальний трансдуктор, який у людини кодується 

геном CD24 [77].  Білок піддається інтенсивному тканиноспецифічному 

глікозилюванню і відіграє роль в адаптивній імунній відповіді, запаленні, 

аутоімунних захворюваннях і злоякісному переродженні клітин [78]. Виявлено 

кілька молекул, які здатні впізнавати CD24: P-селектин, CD171, TAG-1, контактін 

та інші [79]. Зв'язування з цими молекулами визначається вуглеводним 

компонентом молекули і може бути різним у різних тканинах. CD24 бере участь у 

внутрішньоклітинній сигналізації за рахунок залучення в мембрану кіназ Src-

сімейства і активації сигнального шляху MAPK, який відіграє важливу роль в 

диференціюванні і апоптозі В- і Т-лімфоцитів. CD24 синтезується в багатьох 

типах клітин, при цьому його, як правило, більше в клітинах-попередниках і 

метаболічно активних клітинах і менше в клітинах, які досягли термінальної 

стадії диференціювання. CD24 виявляється у В-клітинах, Т-клітинах, 

нейтрофілах, еозинофілах, макрофагах, дендритних клітинах, а також у нервових, 

епітеліальних і м'язових клітинах.  CD24 часто синтезується у великій кількості в 

багатьох типах пухлинних клітин і служить несприятливим прогностичним 

маркером [80]. 

 CD133 (промінін-1) був вперше описаний в якості маркера гемопоетичних 

стовбурових клітин, а потім його визначили на поверхні ініціюючих ракових 

клітин багатьох пухлин, у тому числі головного мозку, раку підшлункової залози, 

шкіри, простати і товстої кишки [81]. Виявилося, що експресія CD133 

контролюється епігенетичною модифікацією гістонів і метилюванням промоторів. 

Вплив цього механізму необхідно брати до уваги при розробці цільової терапії. 

Група Gil Moris Єльского університету виділила субпопуляції CD44
+
/MyD88

+
 

ракових клітин яєчника з відмінними особливостями експресії і регуляції генів, 

що відіграють важливу роль у апоптозі, диференціації, передачі сигналу і 

регуляції транскрипції.  CD44
+
 клітини по-різному експресують "стовбурові" гени, 
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такі, як β-катенін, вони також вибірково експресують MyD88- елемента шляху Toll 

подібного рецептора (TLRs), що бере участь у запаленні, оновленні та репарації 

тканини. Автори стверджують, що викликавши прозапальну відповідь, CD44
+
 

клітини здатні протистояти традиційній хіміотерапії, уникнути апоптозу, і 

індукують оновлення тканини [82]. 

Існують також ряд білків, пов’язаних з самооновленням СПК. Так, bmi-1 

(BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger) являє собою білок, необхідний для 

самооновлення кровотворних і нервових СК [83]. Індукована експресія bmi-1 

лікарськими препаратами збільшує популяцію СПК на моделях раку голови та 

шиї [84] і є маркером СПК [85] і поганого прогнозу при РГЗ [86]. Bmi-1 відіграє 

важливу роль в проліферації, інвазії, метастазуванні ракових клітин та 

резистентності до дії протиракової терапії, а також в підтримці властивостей СПК 

[87]. 

Нестин – білок проміжних філаментів, який вперше був ідентифікований як 

маркер нервових стовбурових клітин [88]. Експресію нестину згодом почали 

виявляти в тканинах злоякісних пухлин,таких як гліома [89], меланома  [90], 

колоректальний рак [91], простата [92], і рак підшлункової залози [93]. 

Гіперекспресія нестину відмічалась при метастатичному РГЗ [94]. В молочній 

залозі в нормі нестин виявляється в базальному міоепітеліальному шарі протоків і 

в лобулярних ацинарних відділах [95]. При РГЗ експресія нестину майже 

виключно обмежена низько диференційованим базально-подібним молекулярним 

підтипом. Підвищення експресії нестину пов’язують із ангіогенезом і низькою 

виживаністю. Крім того, високі рівні нестину в СПК сприяють утворенню 

сфероїдів in vitro та викликають солідні пухлини in vivo. Пригнічення експресії 

нестину інгібує проліферацію, інвазивність, процес епітеліально-мезенхімального 

переходу і активацію Wnt/β-катенін сигнального шляху в СПК молочної залози 

[96]. Експресію нестину поряд із іншими маркерами, такими як СD133, oct3/4 і 

sox2, відносять до ознак стовбурового фенотипу і вважають маркером для 

виявлення СПК як нейрогенних пухлин, так і пухлин епітеліального та 

мезенхімального походження. Деякі експериментальні результати показують, що 
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експресія нестину тісно пов’язана із здатністю СПК до самооновлення, проте 

детальні механізми цього процесу ще досліджуються  [97]. 

Альдегіддегідрогеназа (АЛДГ)  – це родина ферментів, що здійснюють 

функцію детоксикації в клітинах та захищають їх від окислювального стресу. 

АЛДГ окислює широкий ряд ендогенних і екзогенних альдегідів до відповідних 

карбонових кислот. В останнє десятиліття високу активність АЛДГ розглядають 

як маркер для популяцій нормальних стовбурових клітин, а також СПК. Показано, 

що АЛДГ може регулювати клітинні функції, пов’язані з самовідновленням, 

диференціацією та стійкістю до протипухлинної терапії [98]. 

Насьогодні остаточно ще не встановлено, який із маркерів СПК для 

конкретної локалізації пухлини є основним, а який – другорядним.  Важливо, що 

комбінація цих маркерів може дати більш точну інформацію під час визначення 

властивостей і функцій СПК. Визначення профілю експресії онкогенних або 

ембріональних білків в культурі пухлинних клітин дає можливість виділити 

популяції СПК серед інших популяцій клітин. 

 

 

1.6 Використання культури багатоклітинних пухлинних сфероїдів  

 

До останнього часу при вивченні пухлинного процесу, застосовували 

клітинні моношарові культури (2D), яким притаманний цілий ряд недоліків. Такі 

культури клітин не відображають в повній мірі фізіологічні процеси, що 

відбуваються в організмі. Оскільки тканини в організмі ростуть в тривимірному 

просторі в оточенні позаклітинного матриксу (ПМ), який забезпечує фізико-

хімічні стимули і відіграє важливу роль в регулюванні морфології, розвитку, 

міграції та метаболічних функціях клітин, підтримує структурну цілісність тканин 

[99]. Недоліком 2D культур є і те, що отримані дані, не можуть бути беззаперечно 

перенесені на клінічні умови. Отже необхідним та актуальним є пошук нових 

клітинних моделей, які будуть більш повно відображати тонкощі та складності 

біології пухлин. Тому все більшого розвитку набувають тривимірні моделі пухлин 
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іn vitro, в яких, на відміну від пласкої поверхні, клітини ростуть в тривимірному 

оточенні, штучному позаклітинному матриксі чи каркасі з просторовою 

архітектурою. При такому способі культивування пухлинні клітини змінюють 

фенотип, рецепторний  профіль, експресію генів, диференціювання, чутливість до 

протипухлинних засобів та наближаються до умов росту в організмі [100].  

Феномен спонтанного утворення тривимірних (3D) клітинних агрегатів in 

vitro бере початок з експериментів по ‖дисоціації‖ цілісного організму та його 

―регенерації‖ з розрізнених клітин у кишковопорожнинних [101]. Holfreter J, 

вивчаючи гаструляцію, виявив явище самозборки дисоційованих клітин ембріона 

у амфібій. У 1971 р. з’явилися перші повідомлення про те, що пухлинні клітини в 

суспензійній культурі здатні до спонтанного формування округлих 

багатоклітинних агрегатів — сфероїдів [102]. Сфероїди - це сферичні клітинні 

кластери - колонії з тканино-подібною архітектурою. Вони подібні до 

безсудинних пухлинних вузлів, мікрометастазів або міжкапілярних ділянок 

солідних пухлин [103]. Морфологічна подібність сфероїда і пухлини, насамперед, 

пов'язана з втратою пухлинними клітинами неприродної розпластаної 

архітектоніки, яка притаманна для моношарової культури [104]. У складі 

сфероїдів можна умовно виділити 3 зони клітин. В центрі сфероїда знаходиться 

зона мертвих клітин (некротична зона, Рис.1.4), що являється механізмом 

саморегулювання сфероїду.  

 

 

Рис.1.4 Структура багатоклітинного пухлинного сфероїда [105]. 
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Було продемонстровано, що некрозу підлягають клітини, які знаходяться на 

глибині більше 150-200 мкм від поверхні сфероїда. Серединний шар складається з 

живих непроліферуючих клітин, які знаходяться в стані спокою, а зовнішній шар 

формують активно проліферуючи клітини.  Подібну  структуру мають солідні 

пухлини з поганою васкуляризацією, що, в першу чергу, пов’язано з утрудненням 

дифузії кисню та поживних речовин до центральних ділянок пухлинного агрегату, 

а також  із складністю виведення продуктів метаболізму цих клітин [106]. Ще 

однією особливістю сфероїдів є те, що, подібно пухлині вони формуються в 

присутності штучного позаклітинного матриксу (ПМ), а також в умовах щільної 

взаємодії як між самими пухлинними клітинами, так і між клітинами та ПМ [107]. 

Показано, що клітини у сфероїді диференціюються подібно до пухлин in vivo та 

зберігають здатність до диференціювання протягом декількох тижнів [108]. Однак 

слід зауважити, що у сфероїді клітини проліферують повільніше, ніж у моношарі 

[109]. Уповільнення росту сфероїда може бути пов'язано зі зміною співвідношення 

активно проліферуючих та «сплячих» клітин при збільшенні його розмірів та 

більш утрудненого надходження кисню та поживних речовин вглиб сфероїда. 

Одночасно загибель частки клітин супроводжується розростанням некротичного 

ядра. В результат такого відбору клітини сфероїдів мають більшу виживаність, яку 

пов'язують з мінімізацією метаболізму, зниженою потребою у АТФ та кисні [110]. 

У сфероїдах змінюються профілі екcпресії генів, які відповідають за ангіогенез, 

міграцію та інвазію клітин.  

 

 

1.7 Багатоклітинні пухлинні сфероїди в дослідженнях стовбурових 

пухлинних клітин 

 

Відносно невелика кількість (близько 1%) стовбурових клітин у пухлині 

створює проблему пошуку специфічних маркерів. Деякими авторами 

пропонується  використовувати такі якості стовбурових клітин як незалежність 

росту від прикріплення до субстрату, стійкість до умов мікрооточення та 
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морфометричні показники для селективного відбору цих клітин [111]. Сфероїдну 

культуру клітин використовують в якості методу збагачення стовбуровими 

клітинами, що заснований на їхніх властивостях рости без прикріплення до 

субстрату. Дослідники використовують культури багатоклітинних сфероїдів для 

виділення, збагачення, підтримки або розширення потенційних субпопуляцій 

СПК при різних видах раку [3]. Клітини, що утворюють сфероїди володіють 

стовбуровими властивостям і експресують маркери СПК [65]. Можливістю 

утворювати неадгезивні сфероїди володіють СПК різного походження [112]. 

Джерела отримання і типи пухлинних клітин для утворення сфероїдів можуть 

бути різними. Методика збагачення цих агрегатів СПК in vitro ідентичні і 

засновані на унікальних властивостях стовбурових клітин виживати та рости в 

суспензійних умовах [113]. Суспензійне культивування в безсироваткових умовах 

з додаванням ростових факторів, необхідних для виживання і поділу стовбурових 

клітин, сприяє своєрідному добору клітин. В цих умовах пухлинні клітини не 

отримують в достатній кількості поживні речовини і частина з них гине, а 

стовбуровоподібні клітини переживають такі несприятливі умови, 

розмножуються асиметричним поділом і їхній розвиток підтримується ростовими 

факторами. Ми припускаємо, що іншим способом збагачення сфероїдів СК, може 

бути властивість зрілих пухлинних клітин дедиференціюватися в СПК за умов 

обмеження поживних речовин та кисню. Так, деякі автори показали, що 

гіпоксичні ніші, які формуються під час 3D культивування, можуть сприяти 

самооновленню вже існуючих СПК або дедиференціюванню зрілих пухлинних 

клітин [114]. Однак ці дані потребують подальших досліджень. Механізми 

дедифернціювання досі залишаються не вивченими і викликають неабиякий 

інтерес. 

Сфероїди, отримані із пухлин відіграють роль тест-систем для оцінки 

характеристик СПК in vitro. Головною особливістю таких сфероїдів є збагачення 

пухлинної популяції клітинами, що володіють стовбуровим фенотипом [115]. 

Сфероїдні культури стали корисними для моделювання тканинної архітектури, 

дослідження функціонування сигнальних шляхів і впливу мікрооточення, інвазії 



43 
 

та імунної відповіді клітин під час розвитку раку, а також для вивчення 

особливостей СПК [116]. Сьогодні ці культури мають важливе прикладне 

значення, оскільки можуть слугувати як новий інструмент для раннього 

тестування ліків і потенційної терапії для лікування захворювань [117]. 

Використання 3D культур дозволяє підвищити передбачуваність ефективності і 

токсичності препаратів, щодо пухлинної популяції ще до того, як ліки перейдуть 

до клінічних випробувань. А це, в свою чергу, знизить кошторисну вартість 

розробки нових ліків. Окрім цього, такі тривимірні клітинні культури дають 

можливість оцінювати безпеку і ефективність ліків в більш природних умовах, 

ніж у двовимірних (2D) культурах, а також усувати видові відмінності (в 

порівнянні з тваринами), дозволяючи тестувати лікарські засоби безпосередньо на 

біопсійному матеріалі пухлин людини [118].  

Показано, що механізми експресії генів в сфероїдних культурах більш 

подібні до умов in vivo в порівнянні з моношаровими культурами клітин. 

Можливість збагачення пухлинної популяції (в даному випадку БПС) СПК 

дозволяє проводити дослідження in vitro, що наближені до умов в організмі, 

наприклад, при виникненні мікрометастазів [119]. Хоча для утворення пухлинних 

сфероїдів можуть бути використані різні типи ракових клітин, методи збагачення 

їх СПК in vitro ідентичні і засновані на специфічній здатності СК виживати та 

рости у формі сферичних структур у збідненому поживними речовинами 

середовищі із додаванням ростових факторів [120]. Важливою властивістю СПК є 

здатність до утворення неадгезивних сфероїдів різного походження [121]. В 

порівнянні зі звичайною моношаровою культурою БПС підтримують такі 

властивості СК, як рецепторний профіль, профілі експресії генів, 

колонієутворюючу і онкогенну активності, високий потенціал до 

диференціювання, секреторну активність та стійкість до хіміо- та радіотерапії 

[122]. Таким чином, БПС відтворюють умови багатошарового росту клітин в 

первинній пухлині або метастазі, міжклітинні взаємодії, демонструють більш 

адекватні реакції клітин на дію лікарських речовин та різноманітних факторів 

пухлинного мікрооточення.  
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Отже, стандартизація протоколів культивування БПС, збагачених СПК (для 

зручності їх називатимуть зБПС) може дати можливість використовувати ці 

культури в якості високопродуктивного скринінгового інструменту для 

ідентифікації лікарських засобів, направлених на пригнічення проліферації СПК.  

 

 

1.8 Механізми утворення багатоклітинних пухлинних сфероїдів 

 

СПК успішно культивують в 3D культурах. В порівнянні зі звичайною 2D 

культурою  сфероїди підтримують ключові властивості стовбурових клітин, в 

тому числі профілі експресії генів, колонієутворюючої  і/або онкогенної 

активності, потенціалу диференціювання, секреції цитокінів та стійкості до 

хіміотерапії [123]. Наприклад, при формуванні сфероїдів первинного раку 

кишківника в клітинах експресувався маркер CD133, вони росли в 

безсивороткових умовах, мали резистентність до хіміотерапії та апоптозу, що не 

характерно для цих же клітин, які росли в умовах моношарового культивування 

[124]. В інших дослідженнях було показано, що для клітин раку яєчника в 

сфероїдах був характерний потенціал самовідновлення, інвазивності та 

міграційної здатності по відношенню до батьківських клітин [125]. Ці приклади 

показують, що сфероїди являють собою фізіологічну модель для вивчення СПК і 

впливу на них різних терапевтичних речовин. 

Процес формування багатоклітинних сфероїдів починається із утворення 

пухких клітинних агрегатів внаслідок інтегрин-залежних взаємодій, з подальшим 

ущільненням за рахунок гомофільних кадгеринових зв’язків [126].  Інтегрини – це 

велика родина гетеродимерних білків, які взаємодіють із позаклітинним 

матриксом і передають різні міжклітинні сигнали. Вони відповідальні за форму 

клітини, її рухомість, а також регуляцію клітинного циклу. Тобто інтегрини 

відіграють важливу роль в міграції та інвазії клітин, на відміну від кадгеринів, що 

підтримують цілісність тканини. Було показано, що  α5β1-інтегрин і фібронектин 

регулюють формування сфероїдів з різних типів клітин. В культурі раку молочної 
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залози MDA-MB-231 молекули адгезії α5β1- та α2β1-інтегрину з фібронектином і 

колагеном І захищають клітини від цитотоксичності паклітакселу [127]. При 

дослідженні резистентності клітин раку молочної залози під час проведення анти-

HER2 терапії в показано, що β1-інтегрин відіграє роль посередника щодо 

зниження чутливості [128]. Цікавим є той факт, що інтегрини, а саме β4-інтегрин, 

може впливати на чутливість клітин  до апоптозу шляхом регулювання 

полярності клітин. Деякими авторами показано, що полярність клітин в агрегатах, 

яка підтримується базальною мембраною, забезпечує захист нормальних і 

ракових клітин молочної залози від апоптозу, в той час як неполяризовані клітини 

чутливі до апоптозу. Інтегрини  сприяють утворенню напівдесмосом, контактів, 

які зв’язують клітини із базальною мембраною, а також регулюють активність 

транскрипційного фактору NFκB, що контролює експресію генів імунної 

відповіді, апоптозу і клітинного циклу. При низькому рівні експресії β4-

інтегрину, утворюється мало напівдесмосом, зникає полярність і підвищується 

чутливість клітин до апоптозу [129].  

         

 

Рис.1.5 Морфологічні типи багатоклітинних сфероїдів [130] 
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Відповідно до  класифікації Kenny [130] за формою багатоклітинних сфероїдів 

існує 4 морфологічні типи суспензійних культур (Рис.1.5): округлі, 

грудочкоподібні, виноградоподібні і зірчасті. До клітинних ліній належать, які 

формують округлі сфероїди, належать HCC1500, MCF-12A, MDA-MB-415, MPE-

600. За даними конфокальної мікроскопії сфероїди в цих лініях розміщуються у 

верхній фракції гелю і ядра клітин організовані навколо центру колонії. 

Суспензійні культури, що утворюють грудочкоподібні сфероїди - BT-474, BT-483, 

HCC70, HCC1569, MCF-7, T4-2 і T-47D. Вони за формою схожі на округлі, але 

відрізняються неорганізованістю ядер і відсутністю центральної  зони. 

Виноградоподібні лінії, AU565, CAMA-1, MDA-MB-361, MDA-MB-453, MDA-

MB-468, SK-BR-3, UACC-812, ZR-75-1, формують колонії бідні на міжклітинні 

контакти. І, нарешті, зірчасті лінії, такі як BT-549, Hs578T, MDA-MB-231 і 

MDAMB- 436, відрізняються витягнутою формою клітин та  інвазивним 

фенотипом в 3D культурі і часто є поєднанням декількох колоній клітин. 

Більшість цих клітинних ліній мають подібні рівні бета-катеніну, за виключенням 

Е-кадгерин-негативних клітин, таких як  SK-BR-3 і AU565 (виноградоподібної 

форми). Це свідчить про роль Е-кадгерину в стабілізації пулу бета-катеніну в 

адгезивних взаємодіях. У кожній із зірчастих клітинних ліній в клітинах не 

вистачає Е-кадгерину, а також у виноградоподібних лініях його рівні мінімальні, а 

отже і міжклітинні взаємодії є досить слабкими. Експресія Е-кадгерину корелює із 

ефективністю сфероїдоутворення [130]. Кадгерини – це велика родина Ca
2+ 

- 

залежних трансмембранних протеїнів, які беруть участь в гомофільних клітинних 

взаємодіях. Е-кадгерин демонструє роль в клітинній когезії як медіатор утворення 

сфероїдів з деяких типів клітин, зокрема первинних гепатоцитів [131], клітин 

карциноми нирки [132], раку молочної залози і раку простати [133-134]. 

Для поширення і метастазувавння клітинам необхідно мати можливість 

прокладати для себе шлях, руйнуючи міжклітинний матрикс. В цьому клітинам 

допомагають особливі структури – інвадоподії (Invadopodia), вирости в яких 

локалізуються протеолітичні ферменти (зокрема, металопротеїнази), які 

розщеплюють елементи позаклітинного  матриксу.  При утворенні інвадоподій 
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важливу роль відіграють перебудови цитоскелету [135]. Ці структури збагачені 

актиновими філаментами, адгезивними білками і протеазами. Важливе місце у 

формування інвадоподій належить фосфорилюванню білку кортактину, який 

посилює полімеризацію актину. Рівні експресії цього білку позитивно корелюють 

з агресивністю плоскоклітинної карциноми і раком  молочної залози. Дані про 

формування інвадоподій застосовують в 2D і 3D культурах клітин для вивчення 

клітинної інвазії [136].  

 

 

1.9 Значення мезенхімальних стромальних клітин під час розвитку 

пухлинного процесу 

 

Добре відомо, що взаємодії між раковими клітинами і стромою відіграють 

ключову роль під час розвитку пухлинного процесу. Так, пухлинні клітини 

можуть призводити до змін топографії і молекулярного складу строми на 

початкових етапах формування пухлини, і це, в свою чергу, може впливати на 

властивості цих клітин [137]. Відповідно, двонаправлена дія між раковими 

клітинами і клітинами строми, має важливе значення в прогресуванні пухлини і 

метастазуванні, а також створює складне мікрооточення. Пухлинна строма 

містить імунні, ендотеліальні, фібробластоподібні та мезенхімальні стромальні 

клітини, а також фактори, які вони секретують [138]. Трансформація строми - 

важливий етап в розвитку і прогресуванні РГЗ. Комплексна дія мікрооточення 

РГЗ, а саме ростових факторів від стромальних клітин і зміненого позаклітинного 

матриксу, призводить до пригнічення ефективного протипухлинного імунітету, 

трансформації клітин, інвазії і ракового процесу [139].  

Стромальні клітини часто використовують в протипухлинній терапії. 

Особливу увагу викликають мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини 

(МСК), що пов'язано з їхньою пластичністю, тропізмом до пухлинної тканини та 

імуномодулюючою активністю. Але вплив МСК на розвиток ракових клітин 

остаточно не з’ясований. МСК можуть як стимулювати, так і пригнічувати 
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розвиток пухлин залежно від особливостей мікрооточення, генезису та стадії 

диференціювання клітин. Вважають, що МСК можуть походити із резидентних 

попередників строми або клітин кісткового мозку [140].  МСК мають важливе 

значення в живленні тканин за нормальних умов та за їх участі в патологічних 

стромальних взаємодіях в процесі посттравматичного відновлення і розвитку 

пухлинного процесу [141]. За даними літератури, МСК знаходяться в 

стромальних нішах різних тканин, в тому числі в кістковому мозку і 

гематологічних злоякісних новоутвореннях та вивільняються у відповідь на 

паракринні сигнали, що виділяються пухлиною. При цьому МСК мають чіткий 

тропізм до пухлин, мігрують в місця пошкоджень і запалення, сприяють 

відновленню пошкоджених тканин шляхом секреції різних цитокінів і хемокінів 

[142]. В нормі МСК направляються за хемотаксисним градієнтом цитокінів і 

хемокінів в місця пошкодження і забезпечують структурну підтримку та 

виділяють фактори для відновлення тканин [143]. Відповідно, така фізіологічна 

поведінка властива їм і при злоякісному процесі. В цьому випадку пухлини 

розглядають як «рани, які ніколи не загоюються» [144]. 

Однією з особливостей раку є те, що метаболізм представлений анаеробним 

гліколізом, навіть, в аеробних умовах. Було показано, що клітини остеосаркоми 

індукують окислювальний стрес з продукуванням активним форм кисню в 

жирових МСК. Це також викликає перехід до аеробного гліколізу за допомогою 

МСК, які продукують лактат. Крім того, пухлинні клітини можуть збільшувати 

свою масу і активність мітохондрій, і відповідно, збільшувати свій енергетичний 

метаболізм [145].  МСК також можуть регулювати метаболізм пухлинних клітин 

шляхом секреції екзосом [146]. Нещодавні дослідження показали, що екзосоми, 

отримані з раку передміхурової залози, можуть інгібувати адипогенне 

диференціювання МСК в міофібробласти. В свою чегу, такі диференційовані 

МСК стимулюють ангіогенез і ріст пухлини [147]. Ці властивості МСК широко 

використовують в клінічних та терапевтичних дослідженнях. Значна кількість 

доклінічних даних вказують на потенційну роль МСК в канцерогенезі [148-149].  
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Існують суперечливі дані щодо впливу МСК на розвиток раку. Хоча деякі 

дослідження демонструють, що МСК беруть участь у прогресуванні пухлин і їх 

метастазуванні [150], в інших дослідженнях отримано протилежні дані і 

висловлено припущення, що МСК можуть пригнічувати пухлинний процес [151]. 

Проте, є свідчення [152], що МСК стимулюють ріст пухлин через пригнічення 

імунної відповіді, стимулювання ангіогенезу, посилення епітеліально-

мезенхімального переходу, впливу на мікрооточення, а також через пригнічення 

апоптозу пухлинних клітин. З іншого боку, численні дослідження вказують, що 

МСК здатні пригнічувати ріст пухлин через підвищення запальної інфільтрації, 

що спричиняє апоптоз і порушує цикл поділу клітин [153-157]. Такі протиріччя 

можуть бути викликані значною кількістю факторів, в тому числі розбіжностями 

в особливостях постановки експериментів, гетерогенності популяцій МСК, 

різною концентрацією і частотою ін'єкцій цих клітин. Крім того, існують 

індивідуальні відмінності в фізіологічному та імунному статусі донорів клітин, а 

також особливості в методах виділення та культивування клітин [158]. Важливо 

також, що від типу міжклітинних контактів між МСК і пухлинними клітинами 

залежать функціональні зміни в цих клітинах. Такі взаємодії пов'язані з 

секретуванням розчинних факторів, які можуть бути субстратами для 

специфічних рецепторів сусідніх клітин [159]. Також було встановлено, що 

механізми сигналізації хемокінів, модуляції апоптозу та імунної відповіді також 

впливають на розвиток запальних процесів, інтенсивності регенерації тканин, та 

загалом на пухлинний процес [160]. При цьому існує взаємний вплив МСК та 

пухлини. Так, раніше повідомлялося, що МСК можуть бути активовані 

хемокінами, цитокінами і факторами росту, які виробляють пухлинні клітини. З 

іншого боку,  МСК виділяють цитокіни і хемокіни, що впливають на ріст і 

метастазування пухлин [161]. Різні ендокринні і паракринні сигнали МСК 

відзначаються як про-, так і протипухлинною активністю щодо клітин пухлинного 

мікроточення [162]. Значне число факторів ПМ виступають в ролі міжклітинних 

посередників  при взаємодії організму з раковими клітинами. Оскільки пухлинне 
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мікрооточення гетерогенне, склад розчинних факторів значно відрізняється для 

різних пухлин і пацієнтів [163].  

СПК вважають одним із основних факторів, які сприяють пухлинній 

гетерогенності [164]. Саме ці клітини вважаються джерелом розвитку та 

генералізації злоякісного процесу. СПК регулюються складними взаємодіями з 

мікрооточення пухлини, в тому числі з МСК, адипоцитами, 

пухлиноасоційованими фібробластами, ендотеліальними та імунними клітинами 

за допомогою великої кількості цитокінів і факторів росту. Оскільки ці 

компоненти безпосередньо впливають на властивості СПК, вони є цікавою 

мішенню для терапевтичного втручання. 

Деякі дослідження показали, що МСК можуть впливати на збільшення 

популяції СПК в пухлині [165]. Існує декілька інтерлейкінів (ІЛ-1а, ІЛ-1b, ІЛ-6) і 

хемокінів (CXL1і CXL8), які продукуються МСК і відіграють головну роль в 

модуляції СПК і пухлинних клітин. В інших роботах  показано, що МСК можуть 

збільшувати кількість СПК раку молочної залоз, позитивних за маркером АЛДГ, 

шляхом секреції хемокіну CXCR2 [166]. Кондиційоване поживне середовище, 

отримане від культури МСК містить специфічні цитокіни (ІЛ-6) і хемокіни 

(CXL8) здатні індукувати експресію  генів Oct4 і Sox2, які є характерними для 

стовбурових клітин. Окрім цього ІЛ-6, що сектерується МСК призводить до 

збільшення популяцій СПК, що експресують CD133. Інфільтрація МСК 

кісткового мозку в пухлину призводить до збільшення популяцій СПК, що, в 

свою чергу, посилює експресію матричної металопротеїнази 9 (ММП-9), СD133, 

рецептору хемокіну CXCR4 і хемокіну CCL5.  Хемокін CCL5, що виділяється 

МСК, сприяє проліферації та інвазії клітин раку молочної залози [167]. 

Використання кондиційованого середовища від МСК має переваги над живими 

клітинами з точки зору отримання, зберігання та обробки  терапевтичного агенту. 

Лізати МСК також успішно використовують в якості терапевтичного агенту проти 

аденокарциноми молочної залози, остеосаркоми, карциноми яєчника [168], 

пухлин сечового міхура [169] та лімфоми [170] in vitro. S. Tran використовував не 

к-середовище, а лізат МСК, назвавши суміш біологічних продуктів від цих клітин 
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―bone marrow soup‖, приділяючи основну увагу  паракринному ефекту речовин, 

виключаючи вплив живих клітин [171]. Хоча МСК можуть бути перспективним 

джерелом для клітинної терапії, дані про вплив цих клітин на популяції СПК, 

ставлять під сумнів безпеку використання живих клітин для пацієнтів, хворих на 

рак. 

  На жаль, точний механізм дії МСК на розвиток клітин РГЗ невідомий. 

Системний підхід до дослідження впливу МСК на формування пухлин вкрай 

важливий. Необхідно проаналізувати чутливість як пухлинних, так і СПК до дії 

розчинних факторів від МСК. 

 

 

1.10 Значення інтерферонів під час розвитку пухлинного процесу 

 

Як відомо, ріст багатьох злоякісних новоутворень супроводжується 

порушеннями імунної відповіді [172]. У той же час аналіз залежності показників 

імунної системи від ступеню поширення пухлинного процесу показав наявність 

локального процесу при деяких нозологічних формах, не викликала істотного 

впливу на імунну відповідь, тоді як при інших формах спостерігалася виражена 

імунодепресія. Отримані дані стали підставою для широкого використання 

імунотерапії під час комплексного лікування злоякісних новоутворень. Так, з цією 

метою почали використовувати різні імуномодулятори, які в терапевтичних дозах 

здатні відновлювати функції імунної системи [173]. Інтерферони (ІФН) належать 

до найбільш важливих регуляторів імунної системи людини. Їх почали 

використовували для лікування онкохворих, коли механізми були недостатньо 

відомими. 

Інтерферони – це група цитокінів, здатних чинити пряму 

антипроліферативну і цитотоксичну дію на пухлинні клітини. ІФН поділяють на 

два типи у відповідності зі структурними і функціональними властивостями. До 

ІФН І типу належать ІФНα, β, ω і τ, до ІФН ІІ типу - ІФНγ [174]. ІФНα 

утворюється переважно моноцитами / макрофагами (МФ) і В-лімфоцитами, ІФНγ 
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- в основному Т-лімофоцитами (Th1-клітинами) і ЕК-клітинами. Молекули ІФН 

безпосередньо не впливають на внутрішньоклітинні процеси. ІФН взаємодіє з 

клітинами-мішенями за рахунок зв’язування з мембранними рецепторами. 

Інтерферони І типу формують рецепторний комплекс після зв’язування з 

рецептором, до складу якого входять дві субодиниці: ІФНαР-1 і ІФНαР-2. ІФНαР-

2 субодиниця являє собою розчинну форму і може функціонувати як негативний 

регулятор вільних інтерферонів. ІФНαР-1 субодиниця представлена короткою 

формою, в якій немає області цитоплазматичного домену. Натомість, ІФНαР-2 

містить цитоплазматичний домен, і разом з ІФНαР-1 утворює функціональний 

рецептор інтерферону, що здатний зв’язувати інтерферони та індукувати JAK-

STAT сигнальний шлях [175].  

За даними літератури IФНα стимулює фагоцитоз макрофагів і нейтральних 

гранулоцитів; активує продукцію в них вільних форм О2, підвищуючи тим самим 

цитотоксичність клітин, збільшує синтез в фагоцитах інтерлейкіну 1 (IЛ-1) і 

фактор некрозу пухлин (ФНП-α); викликає на мембранах клітин експресію HLA І 

класу, необхідних для розпізнавання клітин-мішеней, в тому числі пухлинних, 

цитотоксичних лімфоцитів і для функціонування Т-супресорів [176]. 

Антипроліферативний ефект ІФНα на пухлинні клітини здійснюється завдяки 

прямій та опосередкованій дії. Пряма дія ІФНα полягає в пригніченні росту клітин 

шляхом зупинки клітинного циклу, апоптозу або диференціювання. 

Опосередкована дія пов’язана з активацією імунних клітин (Т-клітин і 

натуральних кілерів), інгібуванні васкуляризації (ангіогенезу) та індукцією 

цитокінів [177]. Активації сигнального шляху внутрішньоклітинних тирозинкіназ 

(JAK-кінази) з сигнальними білками і активаторами транскрипції із родини STAT 

(STAT-білки) цим цитокіном перешкоджає роботі мітогенактивованої 

протеїнкінази (МАРК-кінази), що бере участь в  контролі різноманітних процесів 

в клітині, таких як проліферація, диференціювання, виживаність і апоптоз [178]. 

Гени, які кодують рецептори до ІФНα розташовані на довгому плечі 

хромосоми 21. Після зв'язування ІФН-α з рецепторами відбувається ініціація 

складних внутрішньоклітинних подій, починаючи з передачі сигналу до ядра і 
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активації транскрипції генів, які відповідають на дію ІФНα. Транскрипція певних 

генів і синтез відповідних білкових продуктів призводить до запуску ефекторних 

внутрішньоклітинних механізмів, які є специфічними до дії інтерферону. 

Передача сигналу від рецепторів ІФНα здійснюється за участю специфічних 

ланок фосфорилювання відповідних клітинних білків. ІФНα належить провідна 

роль у нагляді за сталістю нуклеїнових кислот, що проникають в організм ззовні. 

Вплив інтерферону на імунну систему людини плейотропний, так як він зачіпає 

майже всі ланки клітинного і гуморального імунітету, регуляцію гемопоезу, 

синтез і продукцію різних цитокінів, спричинює гальмівну дію на злоякісні 

клітини. ІФНα стимулює фагоцитоз МФ і нейтральних гранулоцитів, активує 

продукцію в них вільних форм О2, підвищуючи тим самим цитотоксичність 

клітин, збільшує синтез в фагоцитах ІЛ-1 і фактор некрозу пухлин, викликає 

експресію на мембранах клітин HLA І класу, необхідних для розпізнавання 

клітин-мішеней, в тому числі пухлинних, цитотоксичних лімфоцитів і для 

функціонування Т-супресорів [179].  

Як відомо, ІФНα відіграє важливу роль в природному і терапевтично 

індукованому імунологічному контролі, не пов’язаному з вірусами злоякісних 

новоутворень [180]. Цей цитокін проявляє пряму цитотоксичну дію на пухлинні 

клітини в культурі клітин в доклінічних дослідженнях [181]. Застосування ІФН-

терапії при солідних новоутвореннях, таких як карцинома нирок, меланома, 

саркома Капоши, рак грудної залози, показало позитивний результат [182]. ІФНα 

виявляє подвійну дію: не лише стимулює протипухлинну імунну відповідь, але 

також напряму впливає на проліферацію і виживаність пухлинних клітин. Однак, 

як виявляється, це ще не всі позитивні ефекти, якими володіє ІФНα. Деякі 

дослідження вказують на тісний зв'язок СПК та інтерферонів під час проліферації 

та прогресії пухлини [183-184].  Відомо, що мікрооточення клітин під час 

розвитку запального процесу є важливою складовою ніші СПК. Ці клітини мають 

тісний зв'язок з мікрооточенням, відіграють ключову роль у її прогресії пухлини 

та метастазах [185]. В роботі Hailong Ma та колег [186] показана також здатність 

ІФНα посилювати експресію маркерів СПК. Вони виявили, що ІФНα може 
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активувати до поділу «сплячі» СПК в пухлині, одночасно вбиваючи основну 

частину пухлинних клітин. Іншою групою вчених також було показано, що в 

гематопоетичних клітинах гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор, 

триоксид миш’яку та ІФНα, ефективно активують стовбурові клітини, які 

знаходяться в стані спокою, і тим самим здатні послаблювати резистентність до 

протипухлинної терапії [187]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Матеріали та обладнання 

 

Усі використані реагенти відповідали вимогам, прийнятим для застосованих 

методів. Середовища, сироватка, трипсин та глютамін для культивування 

клітинних ліній були виробництва компаній «Gibco», «Sigma» (США). Під час 

роботи з культурами клітин використовували стерильний одноразовий посуд 

«Sarstedt»,  (Німеччина). Всі операції, пов'язані із приготуванням, зберіганням та 

транспортом хімічних речовин і розчинів здійснювали з використанням 

високочистого пластикового і скляного посуду, сертифікованого для роботи в 

біологічній лабораторії. Для роботи у стерильних умовах використовували 

вертикальний ламінарний бокс ІІ класу захисту з HEPA фільтром виробництва 

«LS Ламинарные системы» (Росія). Культивування проводили у СО2-інкубаторі 

«УПИ20» (Росія). Також, для осадження клітин використовували центрифугу 

«Hettich Universal II», (Німеччина). 

 

  

2.2 Культивування моношарової (2D) культури клітин 

 

У якості експериментальної модельної системи було використано лінію 

пухлинних клітин MCF-7, що походять від аденокарциноми молочної залози 

людини. Ця клітинну лінію було люб’язно надано банком клітинних ліній людини 

і тварин Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім.Р.Є.Кавецького НАН України. До початку роботи клітини зберігали у банку 

клітин при -70°С у консервуючому розчині з вмістом 10% диметилсульфоксиду та 

200мМ глюкози. Культивування клітин проводили при 37°C у зволоженій 

атмосфері (95% вологості), що містила 10% CO2 у повному поживному 
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середовищі DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium, «Sigma», США), що 

готувалося із додаванням 10% ембріональної сироватки теляти (ЕТС, «Sigma», 

США), 2 mML-глутаміну («Sigma», США), 40 mg/mL гентаміцину («Biopharma», 

Україна). Для відкріплення клітин з поверхні чашки культуральне середовище 

відбирали, клітини промивали фізіологічним розчином, попередньо нагрітим до 

37ºС, та інкубували у протеолітичному розчині 0,25% трипсину та 0,025% версену 

(«Gibco», США) протягом 5 хв. Після цього клітини ресуспендували в середовищі 

DMEM з додаванням усіх компонентів. 

 

 

 

2.3 Культивування багатоклітинних пухлинних сфероїдів (3D, БПС) 

 

Для отримання 3D культури пухлинних сфероїдів клітини лінії MCF-7 

культивували в неадгезивному середовищі (Рис.2.1). Для початкової генерації 

багатоклітинних сфероїдів використовували карбоксиметилцелюлозу (КМЦ, «Bio-

Rad», США). 2% розчин  КМЦ автоклавували протягом 45 хв та зберігали при 

температурі -20
о
 С. Для одержання сфероїдного росту дно всіх лунок 24-лункової 

планшети вкривали тонким шаром теплого розчину 1% агарози, який попередньо 

автоклавували протягом 45 хв.  Планшет из розчином агароги залишали застигати 

у ламінарному боксі. Перші 72 години клітини лінії MCF-7 інкубували за 

стандартних умов при 37
0
С, 5% СО2, 95% вологості в повному поживному 

середовищі в моношаровій культурі, у  флаконах (25 см
2
, «Sarstedt», Німеччина).  

 

 

Рис.2.1 Утворення багатоклітинних пухлинних сфероїдів 
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По досягненні клітинами предконфлюенту,  їх знімали з використанням 

розчину версена (0,025 М ЕТДА, «Gibco», США) та додаванням 0,25% розчину 

трипсину («Gibco», США). Щільність клітинної суспензії визначали за допомогою 

рутинного методу підрахунку кількості клітин з трипановим синім в камері 

Горяєва та висаджували рівну кількість клітин у кожну лунку планшети. 

Початкова щільність клітин складала 5 х 10
5
 кл/мл. До клітинної суспензії 

додавали КМЦ в кінцевій концентрації 0,24%. Потім клітини інкубували на 

орбітальному шейкері («PSU-10i Biosan», Латвія) при 80 об/хв протягом 3-5 

годин. Заміну культурального середовища проводили кожні 3 дні. В таких умовах 

сфероїдну культуру підтримували протягом 7 діб. 

 

 

2.4 Культивування багатоклітинних пухлинних сфероїдів, збагачених 

стовбуровими пухлинними клітинами (зБПС) 

 

Для початкового генерування зБПС клітини моношарової культури в 

концентрації 5 × 10
5
 клітин/мл були видалені з субстрату, використовуючи 0,25 % 

трипсин-версену («Gibco», США) і перенесені в повне поживне середовище 

(DMEM-F12, «Sigma», США) без додавання ембріональної сироватки теляти 

(ЕТС), що містило додатково 2% карбоксиметилцелюлози (КМЦ, «Bio-Rad», 

США), 4% альбуміну людини («Біофарма», Україна), 20 нг/мл фактору росту 

фібробластів (ФРФ, «Sigma», США) та 20 нг/мл епідермального фактору росту  

(EФР, «Sigma», США), а також 1 мкг/мл гідрокортизону (гідрокортизон ацетат, 

«Фармак», Україна)  і 5 мкг/мл інсуліну (фармасулін, «Фармак», Україна). 
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2.5 Отримання  кондиційованого середовища від культури  мезенхімальних 

стромальних клітин  

 

Мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини кісткового мозку людини 

(МСК) було люб’язно надано співробітниками Відділу кріобіохімії Інституту 

проблем кріобіології та кріомедицини НАН України у вигляді заморожених в 

ампулах зразків. Клітини було розморожено за стандартної процедури швидкого 

нагріву до 37
0
С, відмивання від кріопротектора та перенесення до повного 

поживного середовища. Клітини культивувалися у повному поживному 

середовищі Iskova з додаванням 10% ЕТС, при 95% вологості та 7% СО2.  

 

 

                                                 А                                      Б 

Рис.2.2 Мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини  

на 3 (А) та 7 (Б) день культивування, х100 

 

Для стимулювання фібробластоподібного росту клітин до повного 

поживного середовища додавали 10 нг/мл фактору росту фібробластів. Для 

отримання кондиційованого середовища (к-середовища), МСК інкубувалися 

протягом 7 діб без заміни культурального середовища (Рис.2.2). Після 7 днів 

культивування середовище відбиралося у центрифужні пробірки та 

центрифугувалося при 1000g для виділення клітинного осаду. Надосад відбирався 

в окремий посуд та зберігався при -80
0
 С.  
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2.6  Інкубування пухлинних клітин MCF-7 з досліджуваними речовинами 

 

З метою дослідження прямої дії ІФНα-2b (ліофілізат у вигляді порошку 

3млн МО, допоміжні речовини: хлорид натрію, декстрин-70, калій дигідрофосфат, 

динатрію фосфат додекагідрат; Лаферобіон, «Біофарма») на чутливість клітин 

моношарової культури, БПС та зБПС до культуральних планшетів з клітинами 

додавали ІФНα-2b в концентрації 0,5 х 10
-6 

мг/мл, що відповідає дозі 10
2
 МО/мл та 

50 х 10
-6

 - 10
4 

МО/мл. К-середовище від МСК додавали в концентрації 1:1 та 1:2 

до повного поживного середовища, в якому культивувалися клітини. 

Протипухлинні препарати додавали в таких концентраціях: цисплатин («Ebewe 

Pharma», Індія) - 0,01 мкг/мл, 0,1 мкг/мл, 1 мкг/мл; метотрексат («Тева», Україна) 

– 0,1 мкг/мл, 1 мкг/мл, 10 мкг/мл; доксорубіцин («Ebewe Pharma», Індія) – 0,1 

мкг/мл, 1 мкг/мл, 10 мкг/мл, та інкубували протягом 48 годин.  

 

 

2.7  Морфометричне дослідження пухлинних сфероїдів 

 

Після 48 годин інкубування всі зразки сфероїдної культури у лунках було 

сфотографовано методом «темного поля». Морфологію багатоклітинних 

мікросфероїдів досліджували за допомогою програми Axio Vision Release 4,7 

(Zeiss) (Рис 2.3). 

       

 

Рис.2.3 Вимірювання розмірів сфероїдів в програмі Axio Vision Release 4,7 

(Zeiss), А - мікрофотографія БПС, Б – мікрофотографія БПС з розмірами 

клітинних агрегатів, х50 



60 
 

 

Ця програма дозволяє вимірювати геометричні розміри клітин та клітинних 

агрегатів. Знаючи розміри сфероїдів, можна отримати дані про їхній об’єм. Для 

цього використовують формулу Рольфа Б’єрквіга: V = 0,4 x a x b
2
, де a і b – 

геометричні розміри сфероїдів, причому a – більший діаметр, b –менший діаметр, 

0,4  - коефіцієнт, визначений спеціально для сфероїдів [188].  

 

 

2.8  Підрахунок кількості живих клітин  

 

Після трипсинізації клітин оціювали стан клітинної культури, тобто 

підрахувати загальну кількість клітин, а також виявляли кількість живих і мертвих 

клітин. Для цих цілей використовували рутинний метод підрахунку клітин в 

камері Горяєва (Рис.2.4).  

 

Рис.2.4 Камера Горяєва, ВК – великий квадрат, МК – малий квадрат. 

 

У клітинну суспензію додавали розчин 0,1%-го трипанового синього в 

співвідношенні 1:1. Цей барвник забарвлює тільки мертві клітини. Отже, 

підрахунок кількості забарвлених і незабарвлених клітин дав можливість виявити 

кількість живих і мертвих клітин в культурі [189]. Для визначення кількості живих 

клітин аліквоту суспензії (40 мкл) змішуювали з рівною кількістю 0,4% розчину 

трипанового синього в HBSS. Декілька мікролітрів суміші вносили під покривне 

скло камери Горяєва. Рахували кількість клітин у великих квадратах (ВК).  

Вихідну концентрацію клітин обраховували за формулою: С [cell/ml] = 2,5 х 10
5
 х 

кількість клітин в 1 великому квадраті. 
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2.9  Аналіз життєздатності клітинної популяції 

 

Вплив досліджуваних речовин на життєздатність пухлинних клітин MCF-7 

оцінювали за допомогоюколоричметричного методу - МТТ-тесту. Він  дозволяє з 

великою точністю і в короткі терміни кількість живих клітин в досліджуваній 

пробі. МТТ (3 - (4,5-диметилтіазоліл-2) -2,5-діфенілтетразолій бромід) 

відновлюється в мітохондріях живих клітин під дією сукценатдегідрогенази до 

водонерозчинного темнозафарбованого формазана. Формазан може бути 

екстрагований  з клітин за допомогою органічних розчинників (ізопропанол, 

ДМСО, ДМФА і т. д.). Показано, що оптична щільність при довжині хвилі 540 нм 

(максимум поглинання формазана) пропорційна кількості життєздатних клітин у 

зразку. Таким чином, цей метод дозволяє по оптичній щільності солюбілізованого 

барвника оцінювати кількість клітин у досліджуваному зразку. Використання для 

вимірювання оптичної щільності стандартного мікроплашечного фотометра дає 

можливість одночасного визначення кількості клітин в 96 зразках, що дозволяє 

значно спростити та інтенсифікувати скринінгові дослідження. 

Для визначення антипроліферативної/циттоксичної дії агента за 4 години до 

закінчення терміну інкубування до 100 мкл клітинної суспензії вносили 20 мкл 

розчину 3-[4,5-диметилтіазол-2-іл]-2,5-дифенілтетразоліум броміду (МТТ) (5 

мг/мл фосфатно-сольового буферу). Інкубували в тих самих умовах протягом 3-х 

годин. Після центрифугування (1500 об/хв протягом 5 хв) планшет за допомогою 

напівавтоматичного відсмоктувача видаляли супернатант. Щоб розчинити 

кристали формазану у кожну лунку додавали 100 мкл диметилсульфоксиду 

(ДМСО, «Serva», США). Величину оптичного поглинання розчину вимірювали в 

одиницях абсорбціїї за допомогою мультилункового спектрофотометра 

(Labsystems Multiscan MCC/340) за довжини хвилі 540 нм (ОП540). Отримані дані 

порівнювали з рівнем абсорбції у контрольних зразках та підраховували рівень 

життєздатності клітин [190]. 
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2.10 Дослідження рецепторного профілю клітин MCF-7 

 

Для оцінки рецепторного профілю пухлинних клітин лінії MCF-7 в 

моношаровій культурі, БПС та зБПС використовували метод імуногістохімії. 2D 

культуру висівали на покривні скельця у 6-лункові планшети за щільності 2x10
4
 

клітин/см
2
. Після 48 годин культивування покривні скельця із клітинами 

відмивалися від залишків середовища фосфатним сольовим буфером (ФСБ) та 

фіксувалися протягом 20 хв. у  4% параформальдегіді на ФСБ, після чого ретельно 

відмивалися проточною водою.  

 

             

 

Рис.2.5 Приготування постійних препаратів клітин моношарової культури   

після імуногістохімічного забарвлення 

 

БПС та зБПС переносили в окрему центрифужну пробірку і залишали на 1 

годину в 4% параформальдегіді на ФСБ. Після фіксації сфероїди відмивали 10 хв 

у проточній воді і проводили стандартну процедуру заключення сфероїдів у 

гістологічні блоки  та виготовлення постійних препаратів.  

 

                                       

 

Рис.2.6 Приготування постійних препаратів клітин сфероїдної культури   

після імуногістохімічного забарвлення 
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Для зразків клітин моношарової і сфероїдної культури проводилося 

імуногістохімічне забарвлення за протоколом, рекомендованим для пероксидазної 

системи детекції PolyVue
 

HRP/DAB Detection system («DiagnosticBioSystem», 

США, № PV100D). До набору входять: пероксидазний блок, підсилювач 

проникнення полімеру, конюгат анти-мишачих/анти-кролячих антитіл з полімером 

та пероксидазою хрону, буфер для стабільного ДАБ+, стабільний ДАБ+хромоген, 

порожня пробірка для змішування робочого розчину ДАБ. Експресію 

пухлиноасоційованих рецепторів виявляли з використанням первинних 

моноклональних антитіл PanCK 5/6/8/18 (clone 5D3 and LP34, «Dako», США), ERα 

(clone EP1 «Dako», США), EGFR («Dako», США), Ck (клон AE1 / AE3, IS053, 

«Dako», США), vim (Clone V9, IS630, «Dako», США), EpCAM («Sigma», 

HPA026761, США). Експресію рецепторів СПК аналізували після 48 годин 

інкубації, використовуючи первинні моноклональні антитіла CD24, («Sigma», 

США), CD44 («Sigma», США), CD133 («Sigma», США), bmi-1 («Sigma», США). 

Гістологічні зразки клітин фотографували для дослідження експресії рецепторів у 

моношаровій та сфероїдній культурі клітин (Мікроскоп Carl Zeiss Fluoval, Stem-

2000C, Німеччина, камера Canon IXUS 210). В препаратах досліджуваних культур 

визначали кількість імунопозитивних (забарвлених клітин) в 10 довільно 

вибраних полях зору мікроскопу для кожного зразка з використанням 

вимірювальної шкали і за однакового збільшення. Підраховували не менше 200 

клітин. Виявляли відсоток імунопозитивних клітин, вважаючи загальну кількість 

клітин за 100%. 

 

 

2.11 Дослідження активності ферменетів 

 

Клітини аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7 у концентрації 10
6
 

клітин в 1 мл, які культивували на культуральних планшетах,  двічі промивали 

холодним PBS і екстрагували додаванням лізуючого буфера, що містив: 10 мМ 
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тріс, pH 7,5, 150 мМ NaCl, 1%, v/v Triton-X100 (рН=7,4). Клітинні лізати 

інкубували 15 хв. на льоду та центрифугували при 10000 об/хв протягом 15 хв. за 

4°C для видалення нерозчинних клітинних компонентів. Надосад відділяли та 

використовували в подальших дослідженнях. Концентрацію білка визначали за 

методом Бредфорд.  

Активність глюкозо-6-фосфат дегідрогенази (Г6ФДГ) визначали за її 

здатністю окислювати глюкозо-6-фосфат до фосфоглюколактону з відновленням 

НАДФ до НАДФН. Утворення НАДФН супроводжується зростанням абсорбції 

при 340 нм, активність Г6ФДГ визначали за швидкістю утворення НАДФН. 

Використовували молярний коефіцієнт екстинкції НАДФН 6220 M
–1

 см
–1 

[191].  

Активність лактат дегідрогенази (ЛДГ) оцінювали за її здатністю 

окислювати НАДН з відновленням пірувату до лактату. Зменшення кількості 

НАДН супроводжується зменшенням оптичної щільності розчину при 340 нм. 

Активність ЛДГ визначали за швидкістю розпаду НАДН. Використовували 

молярний коефіцієнт екстинкції НАДН 6220 M
–1

 см
–1 

[192]. 

Активність альдегіддегідрогенази (АЛДГ) аналізували 

спектрофотометрично по збільшенню екстинції при довжині хвилі 340 нм, як 

критерію перетворення НАД в НАДН за наявності ацетальдегіду. Утворення 

НАДН супроводжується зростанням абсорбції при 340 нм, активність АЛДГ 

визначали за швидкістю утворення НАДН. Використовували молярний коефіцієнт 

екстинкції НАДФН 6220 M
–1

 см
–1

 [191]. Розрахунок активності проводили за 

формулою: 

 

 

А – активність (мМ / хв х мг білка),  ΔE - від 10 до 1 хв,  Δt – час (9 хвилин), 

b – загальний об’єм проби (0,25 мл), 6,22 – коефіцієнт мілімолярної екстинції, а – 

об’єм проби, що містить 0,025 мг білка. 
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2.12 Проточна цитофлуориметрія 

 

Адгезивні клітини аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7 

культивували за стандандартних умов середовищі DMEM («Sigma», США) в 

культуральних  флаконах (75 см
2
, «Sarstedt», Німеччина). По досягненні клітинами 

предконфлюенту,  їх знімали з використанням розчину версену (0,025 М ЕТДА, 

«Gibco», США) з додаванням 0,025% розчину трипсину («Gibco», США). Після 

відмивання розчину трипсину ППС, що містило ЕТС, підраховували кількість 

клітин та розсівали їх для культивування у різних системах росту (моношаровій 

культурі, БПС, зБПС).  

Клітини моношарової культури, БПС та зБПС культивували протягом 14 діб 

із зміною повного поживного середовища через кожні 48 години та 

використовували для подальших досліджень (рис.2.7). 

 

Рис.2.7 Культивування клітин аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7 у 

різних системах росту: моношаровій культурі клітин, БПС та зБПС для 

дослідження рівнів експресії маркерів СПК 

.  

Аналіз клітинних субпопуляцій методом проточної цитофлуориметрії було 

проведено за люб’язної згоди завідувача НДЛ експериментальної  онкології 

Національного інституту раку д.б.н. Храновської Н.М. Для визначення рівнів 

експресії рецепторів CD133 та нестину методом проточної цитометрії готували 
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суспензію дезагрегованих клітин. Так, для адгезивних клітин використовували 

розчин версену (0,025 М ЕДТА, «Gibco», США), а для сфероїдів – 0,025% розчин 

трипсину («Gibco», США) на 0,025 М розчині версену. Клітини відмивали 

буфером, що містив 1% ЕТС в ФСБ, центрифугували 5хв при 400 g та 

підраховували кількість живих клітин у камері Горяєва. Готували проби із 

суспензією живих клітин з однаковою концентрацією - 10
6 

кл/мл. Для мічення 

мембранного маркеру СD133 клітини інкубували з моноклональними антитілами 

Mouse Anti-Human CD133, clone W6B3C1 (BD Pharmingen, США), кон’югованими 

із флюорохромом фікоеритрин (РЕ) протягом 30 хв  при +4˚C у темряві. Для 

виявлення внутрішньоклітинного маркеру нестину клітини попередньо фіксували 

4% розчином параформальдегіду на ФСБ (20 хвилин при +4˚C) та пермабілізували 

мембрану за допомогою 0,1% розчину сапоніну на ФСБ протягом 20 хвилин при 

+37˚C. Відмивали клітини ФСБ, що містив 1% ЕТС, та інкубували з 

моноклональними антитілами Mouse Anti-Nestin, clone 25/nestin (BD Pharmingen, 

США), міченими РЕ. Незв’язані антитіла відмивали в ФСБ при 400 g протягом 5 

хв. Імунофенотипування проводили на приладі FACS Calibur (BectonDickinson, 

США), що оснащений двома лазерами (з довжиною хвилі 488 нм та 625 нм), з 

використанням програми CellQues Prot (BectonDickinson, США) до комп’ютерів 

Macintosh для аналізу даних.  Для вимірювання флюоресценції використовували  

фільтр 585/42 із довжиною хвилі емісії при 575 нм. Чим більшою був  клітин 

рівень експресії маркерів (CD133 або нестину), тим інтенсивнішою була 

флюоресценція проби і тим далі реєстрували зсув гістограми по осі абсцис. На осі 

абсцис реєструвалося число імпульсів (клітин) на канал з відповідним вмістом 

CD133+ або нестин+ клітин. 

 

 

2.13 Статистичні методи 

 

Статистичну обробка результатів проводили за допомогою програм Excel, 

використовуючи Т-критерій Стюдента для незалежних вибірок даних, що 
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відповідали нормальному розподілу. Дані представляли у вигляді середнього 

арифметичного значення, зазначаючи стандартне відхилення (±SD). При перевірці 

статистичних гіпотез за критичний рівень достовірності приймали *р≤0,05. Кожен 

експеримент повторювали не менш, ніж 3 рази. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1 Порівняння експресії маркерів клітин лінії MCF-7 в моношаровій 

культурі та багатоклітинних пухлинних сфероїдах 

 

Як відомо, тканинна архітектура має визначальне значення для підтримки 

функціонального диференціювання і виживаності клітин. Внутрішньоклітинна 

організація в тривимірних (3D, сфероїдних) культурах часто дуже схожа на 

організацію in vivo. Так, структура ацинусів молочної залози, і тих, що отримані в 

3D культурі, дуже схожі, на відміну від адгезивних клітин 2D культури. Ми 

припускаємо, що відповідь клітин в багатоклітинних пухлинних сфероїдах (БПС, 

3D) на зовнішні впливи є більш подібною до відповіді in vivo, в порівнянні з 

моношаровою (2D) культурою клітин. Тому, на першому етапі дослідження було 

використано імуногістохімічний метод для порівняння експресії деяких маркерів 

пухлини молочної залози: рецептору епідермального фактору росту (EGFR), 

рецептору естрогенів (ER), цитокератинів (CK), молекули клітинної адгезії 

епітелію (EpCAM) та віментину (Vim) в БПС та моношаровій культурі клітин 

аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7. Було показано, що для 2D 

культури характерний рівномірний, дифузний розподіл експресії досліджуваних 

білків. В той час, як у більшості випадків в БПС експресія цих маркерів 

виявляється у клітинах зовнішніх шарів клітинних агрегатів (рис 3.1-3.4). Було 

також виявлено відмінності щодо ступеню експресіії досліджуваних маркерів у 

2D і 3D культурах (Рис.3.1-3.4, таб 3.1). Ми вважаємо, що при переході клітин із 

адгезивного в суспензійний ріст, форма клітин і особливості формування 

клітинних контактів різко змінюються. Це призводить до зміни експресії молекул 

клітинної адгезії і білків цитоскелету. Саме тому відбуваються зміни в експресії 

рецепторів, які відповідають за рухливість і проліферацію пухлинних клітин 

[104]. 
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Таблиця 3.1 

Кількість імунопозитивних клітин в моношаровій та сфероїдній культурі 

клітин , % 

Рецептори Моношарова 

культура, % клітин 

Сфероїдна 

культура, % клітин 

 "+" "-" "+" "-" 

EGFR 95,0±4,8 5,0±0,3 25,0±1,3 75,0±3,8 

EpCAM 85,0±4,3 15,0±0,8 13,0±0,7 87,0±4,4 

ER 92,0±4,6 8,0±0,4 40,0±2,0 60,0±3,0 

pan-CK 95,0±4,8 5,0±0,3 45,0±2,3 55,0±2,8 

Vim 0 100,0±5,0 10,0±0,5 90,0±4,5 

AE1/AE3 95,0±4,8 5,0±0,3 15,0±0,8 85,0±4,3 

 

* Наведено величини ± стандартна похибка після 10 повторів,  Р≤0,05 

 

При дослідженні кількості ER-позитивних клітин в моношаровій культурі та 

БПС нами було виявлено, що при переході адгезивних клітин до 

субстатнезалежного росту відбувається зниження експресії ER на 52% (рис.3.1, 

таб.3.1). Такий феномен може бути пов’язаний із формуванням гетерогенних 

популяцій клітин в БПС, або втратою рецепторів за рахунок дедиференціювання 

клітин. Отримані нами дані щодо зниження відсотку пухлинних клітин, 

імунопозитивних за маркером ER, в пухлинних сфероїдах, в порівнянні з 

моношаровою культурою може також свідчити про набуття цими клітинами ознак 

епітеліально-мезенхімального переходу (ЕМП), що безпосередньо пов'язаний із 

появою різних субпопуляцій клітин в культурі. Деякими авторами показано, що 

втрата пухлинними клітинами раку молочної залози гормональної залежності в 

багатьох випадках супроводжується появою ознак ЕМП і суттєвим посиленням 

метастатичного та інвазивного потенціалу клітин [193]. 
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А 

 

Б 

 

 

Рис.3.1. Імуногістохімічне виявлення рецепторів естрогенів (ЕR) клітинами 

аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7: А) в багатоклітинних пухлинних 

сфероїдах, Б) в клітинах моношарової культури (clone EP1, Dako, США), 

стрілками позначено клітини, що експресують рецептори, гематоксилін, х100 

 

Рецептор естрогену (ER) - це білок, який зв'язується з естрогеном, що 

проникає в клітину. Комплекс білка з гормоном функціонує як транскрипційний 

фактор, який включає гени, відповідальні за поділ клітини. Естроген активує 

естрогеновий рецептор (ER), який знаходиться в цитоплазмі клітини у 

неактивному стані. Взаємодія гормону з рецептором активує останній і сприяє 

його проникненню в ядро. Потрапивши в ядро, цей комплекс стимулює експресію 

так званих естроген-залежних генів і синтез різних білків. Всі ці білки 

підвищують чутливість клітин молочної залози до факторів, що індукують 

гіперпластичні процеси [194]. Як відомо, приблизно 15% пухлин молочної залози 

з ER-позитивним статусом переходять в ER-негативний статус, що може бути 

причиною виникнення гормонорезистентності. В таких пухлинах замісна 

гормонотерапія виявляється неефективною [195]. Новітні дослідження показали, 

що знижена експресія ER в пухлині  молочної залози  пов’язана із набуттям 

клітинами ознак ЕМП [196]. ЕМП є ключовим процесом при ембріональному 

розвитку, а в дорослому організмі відмічається при регенерації та є одним з етапів 

х100 х100 
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канцерогенезу. Пухлинні клітини, які зазнають ЕМП набувають здатності 

пригнічувати протипухлинні захисні сили організму, мігрувати по організму, 

стають нездатними до апоптозу та нечутливими до дії протипухлинних препаратів 

і діють як резервуар, який поповнює та розширює популяцію пухлинних клітин 

[197].  

ЕМП – це багатостадійний процес, який регулюється активністю деяких 

транскрипційних факторів, яка запускається в результаті активації сигнальних 

шляхів. Так, наприклад, рецептор епідермального фактору росту (EGFR) зв’язує 

епідермальний фактор росту (EGF), трансформуючі фактори росту  та ряд інших 

лігандів. Гіперекспресія EGFR тісно пов’язана з процесами клітинної 

проліферації, апоптозу і передачею мітогенних сигналів у пухлинних клітинах 

[198]. Тому, нами було також порівняно рівень експресії епідермального фактору 

росту (EGFR) в клітинах сфероїдної та моношарової культур. В результаті 

іммуногістохімічного аналізу було показано, що у 95% всіх пухлинних клітин 

моношарової культури експресується EGFR, тоді як в сфероїдній культурі лише 

25% клітин позитивні за цим маркером (Рис.3.2, таб.3.1). Зовнішні шари сфероїдів 

збагачені клітинами, що експресують EGFR. 

 

А 

 

Б 

 

 

Рис.3.2. Імуногістохімічне виявлення рецептору епідермального фактору росту 

(EGFR) клітинами аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7: А) в 
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багатоклітинних пухлинних сфероїдах, Б) в клітинах моношарової культури 

(Dako, США), стрілками позначено клітини, що експресують рецептори, 

гематоксилін, х100 

 

Оскільки EGFR бере участь в міграції та інвазії пухлинних клітин, то, мабуть, 

саме клітини зовнішнього шару сфероїда мають найбільш агресивний фенотип. В 

БПС, як і в пухлині достатньо невеликої кількості EGFR-позитивних клітин для 

поповнення пухлу пухлинних клітин та запуску процесу ЕМП на ранній стадії 

розвитку пухлинного мікровузла. Так, Hardy K було показано, що зв’язування 

епідермального фактору росту з відповідним рецептором призводить до 

стимулювання ЕМП в пухлинних клітинах молочної залози [199]. За рахунок 

цього змінюється експресія Е-кадгерину і мезенхімального маркеру - віментину 

[200]. Serrano M було показано, що інгібування експресії EGFR призводить до 

пригнічення ЕМП, а також зниження здатності пухлинних клітин до міграції та 

інвазії. І, навпаки, активація EGFR призводить до посилення експресії віментину 

та зниження експресії пан-цитокератинів (епітеліальних маркерів) [201]. 

Оскільки існує припущення, що культура БПС  набуває ознак ЕМП, тобто 

клітини втрачають властивості, характерні для епітеліальних клітин і набувають 

мезенхімального фенотипу, необхідно оцінити експресію епітеліальних і 

мезенхімальних маркерів. Так, наявність цитокератинів (CK) і молекули клітинної 

адгезії епітелію (EpCAM) є показниками диференціації клітин епітеліального 

походження, на противагу до віментину (Vim) – протеїну цитоскелету, синтез 

якого суттєво підвищується при дедиференціації клітин.  
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Рис.3.3. Імуногістохімічне виявлення рецепторів пан-цитокератинів (Пан-CK) 

клітинами аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7: А) в багатоклітинних 

пухлинних сфероїдах, Б) в клітинах моношарової культури (клон 5D3 і LP34, 

Dako), стрілками позначено клітини, що експресують рецептори, гематоксилін, 

х100 

 

А 

 

Б 

 

 

Рис.3.4. Імуногістохімічне виявлення рецепторів цитокератинів (СК) клітинами 

аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7: А) в багатоклітинних пухлинних 

сфероїдах, Б) в клітинах моношарової культури (клон AE1/AE3, Dako, США), 

стрілками позначено клітини, що експресують рецептори, гематоксилін, х100 
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В результаті дослідження було виявлено, що маркери цитокератинів клонів 

АЕ1/АЕ3 та Пан в моношаровій культурі представлені майже в усіх клітинах, в 

той час як в БПС частка СК-позитивних клітин становила 15% і 45% відповідно 

(Рис.3.3-3.4, таб.3.1). В той же час, відсоток EpCAM-позитивних клітин був 

знижений на 72% в БПС, в порівнянні з 2D культурою (рис.3.5, таб.3.1). Отже, 

при культивуванні клітин в умовах сфероїдного росту без прикріплення до 

субстрату в них виявляється зниження експресії епітеліальних маркерів, в 

порівнянні з моношаровою культурою клітин. Натомість, експресія віментину в 

БПС підвищується на 10% (рис.3.6, таб.3.1), в порівнянні з моношаровою 

культурою клітин, що може свідчити про набуття клітинами ознак 

мезенхімального фенопиту. Отримані нами дані знайшли підтвердження у 

роботах інших дослідників [202]. 
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Рис.3.5. Імуногістохімічне виявлення рецептору молекули  клітинної адгезії 

(EpCAM)  клітинами аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7: А) в 

багатоклітинних пухлинних сфероїдах, Б) в клітинах моношарової культури 

(Sigma, Швеція), стрілками позначено клітини, що експресують рецептори, 

гематоксилін, х100 
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Цитокератини (СК) – білки, з яких складаються внутрішньоклітинні 

проміжні філаменти цитоскелету епітеліальних клітин. Вони належать до 

складної родини поліпептидів, які експресуються в різних комбінаціях  в різних 

типах епітеліальних клітин. Велика кількість цитокератинів обумовлена їхньою 

високою тканинною специфічністю. СК поступають в циркуляцію у вигляді 

окремих частково деградованих білкових фрагментів, формуючи розчинні білкові 

комплекси різноманітних розмірів. Антитіла проти цитокератинів, клонів 

AE1/AE3 та Пан-цитокератини використовуються для ідентифікації карцином 

епітеліального походження походження [203].  

EpCAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule) – молекула клітинної адгезії 

епітелію. EpCAM є мембранним глікопротеїном, що експресується найчастіше в 

епітеліальних тканинах (окрім термінально диференційованого плоского 

епітелію), прогеніторних і стовбурових клітинах, а також в деяких 

ретинобластомах і карциномах, проте не виявляється в нейроендокринній, 

м’язевій, мезенхімальній, лімфоїдній тканині, а також в меланомах [204]. EpCAM 

відповідає за Ca
2+

-незалежну гомотипову міжклітинну адгезію. Показано, що сила 

міжклітинної адгезії суттєво зменшується при підвищенні експресії EpCAM в 

клітинах, взаємодія яких підтримується за рахунок кадгеринів E і N [205]. EpCAM 

також здатен регулювати транскрипційну програму клітини, впливаючи на 

процеси проліферації і апоптозу [206]. Експресія EpCAM виявляється на ранніх 

етапах ембріогенезу. В деяких роботах показано, що в процесі ембріогенезу його 

експресія ініціюється при дозріванні і диференціюванні різноманітних структур, 

як це відбувалось, наприклад, під час розвитку нирки [207]. Рівень експресії 

EpCAM при РГЗ залежить від фенотипу пухлинних клітин, а також відповідного 

мікрооточення пухлини. Для ракових клітин з епітеліальним фенотипом 

характерна гіперекспресія EpCAM і посилення сигналів для росту та інвазії. І, 

навпаки, в клітинах з мезенхімальним фенотипом експресія EpCAM знижується, а 

ракові клітини ростуть незалежно від передачі сигналів EpCAM [208]. 

Віментин, який є проміжним філаментом, виявляється в нормальних 

тканинах мезенхімального походження. В нашому дослідженні підвищення рівня 
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експресії віментину на 10% у сфероїдній культурі клітин, в порівнянні  з 

моношаровою кульурою клітин асоціюється із зниженням експресії рецепторів 

естрогену, рецептору молекули адгезії епітелію, епідермального фактору росту та 

цитокератинів.  Отримані результати підтверджуються даними інших вчених. Так, 

Niveditha S показав, що при інфільтруючій протоковій карциномі молочної залози 

експресія віментину асоціюється із зниженням експресії рецепторів естрогену, 

підвищеною інвазивністю базальної мембрани і стійкістю до лікарських 

препаратів [209]. Також показано, що експресію Vim спостерігають і в злоякісних 

новоутвореннях епітеліального походження, таких як рак грудної залози, шлунку, 

простати, легень та меланом [210].  
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Рис.3.6. Експресія рецептору віментину (Vim) клітинами аденокарциноми 

молочної залози лінії MCF-7: А) в багатоклітинних пухлинних сфероїдах 

суспензійної кульури, Б) в прикріплених адгезивних клітинах моношарової 

культури (Dako, США), стрілками позначено клітини, що експресують рецептори 

(DAB – хромоген, коричневий колір), гематоксилін, х100 

 

В результаті ЕМП відбувається зниження рівня епітеліальних маркерів та 

підвищення рівня мезенхімальних маркерів; посилюється ангіогенез та утворення 

атипових судин; відбувається модифікація мікрооточення пухлини, що сприяє 

х100 х100 
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метастазуванню; інгібується апоптоз. Епітеліально-мезенхімальні перетворення 

призводять до втрати пухлинними клітинами апікально-базальної полярності, в 

результаті чого вони стають більш рухливими, підвищується інвазивна здатність 

цих клітин, що створює сприятливі умови для їхньої інтравазації [211]. ЕМП-

клітини активно проліферують і самооновлюються, що призводить до збільшення 

кількості гетерогенних популяцій [212].  

Явище ЕМП під час ембріонального розвитку розглядають як процесс 

диференціювання, в той же час в онкогенезі  - як процес дедиференціювання. Під 

час розвитку ембріона клітини частково і тимчасово дедиференціюються, коли 

вони зазнають ЕМП. Така втрата диференціації дає можливість для експресії 

нових генів, необхідних для формування нових типів тканин. Такі ж події 

відбуваються під час розвитку пухлинного процесу, адже відбувається тимчасова 

втрата диференціювання для набуття клітинами фенотипу стовбурових клітин. 

Таким чином, стовбурові клітини або диференційовані клітини, в яких активні 

фактори транскрипції ЕМП, можуть одночасно отримувати сигнали, що 

призводять до втрати ключових факторів, які відповідають за підтримку 

диференціювання [213]. Процес ЕМП може бути вирішальним кроком в набутті 

стовбурових властивостей клітин. Стовбурові пухлинні клітини (СПК) 

демонструють динамічні зміни між епітеліальними і мезенхімальними 

характеристиками під час розвитку плоскоклітинного раку і раку молочної залози: 

епітеліальні клітини володіють більшою здатністю до проліферації, а 

мезенхімальні – до міграції [214]. Підтвердженням того, що ЕМП посилює 

властивості клітин, які є характерними для стовбурових клітин, є те, що такі 

клітини дуже активно утворюють сфероїди, що є ознакою загачення культури 

стовбуровими клітинами [215].  

Отже, отримані дані свідчать про появу гетерогенних популяцій в БПС, 

оскільки не всі клітини експресують той чи інший рецептор, на відміну від 

моношарової культури, в клітинах якої спостерігається рівномірний розподіл 

досліджуваних білків. Показано, що 3D культура пухлинних клітин молочної 

залози в більшій мірі характеризує процеси ЕМП, ніж 2D культура за рахунок 



78 
 

послаблення експресії епітеліальних маркерів та набуття клітинами ознак 

мезенхімального ґенезу. Оскільки пухлинні клітини в культурі БПС мають деякі 

ознаки ЕМП, що тісно пов'язаний із набуттям стовбурового фенотипу, то 

важливим виявляється дослідження популяції СПК на цій моделі. 

 

 

3.2  Збагачення культури багатоклітинних пухлинних сфероїдів стовбуровими 

пухлинними клітинами 

 

Для отримання популяції стовбурових пухлинних клітин (СПК), придатної 

для діагностики та клінічних досліджень нами відпрацьовано методику 

культивування багатоклітинних пухлинних сфероїдів, збагачених СПК (зБПС). 

Таким чином було показано, що пухлинні клітини молочної залози лінії MCF-7 

можуть формувати сфероїди в суспензійних умовах за відсутності сироватки та 

додавання ростових факторів, таких як фактор росту фібробластів, епідермальний 

фактор росту та інсулін. На 7-му добу культивування клітинні агрегати культури 

зБПС відрізнялися за морфологію від звичайних БПС (Рис.3.7). Вони мали більш 

пухку структуру і менш виражене некротичне ядро. В поживному середовищі, в 

якому культивували ці сфероїди, відмічалась більша кількість поодиноких 

плаваючих клітин. Цей феномен можна пояснити несприятливими для пухлинних 

клітин умовами (відсутності сироватки). При суспензійному культивуванні в 

безсироваткових умовах з додаванням ростових факторів, необхідних для 

виживання і поділу стовбурових клітин, створюються своєрідні умови для добору 

клітин. Тобто, пухлинні клітини не отримують в достатній кількості поживні 

речовини і частина з них гине, а стовбуровоподібні клітини переживають такі 

несприятливі умови і їхній розвиток підтримується ростовими факторами. 
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Рис.3.7 Мікрофотографія БПС та зБПС лінії MCF-7 після 7 діб культивування, 

метод темного поля. А), Б) БПС з чітко вираженою зоною некрозу (позначена 

стрілками) та рівною округлою формою, В), Г) – агрегати зБПС направильної 

форми з пухкою структурою, x50, x25 

 

Наступним кроком дослідження став аналіз експресії маркерів клітин із 

стовбуровими властивостями при адгезивному та суспензійному рості. Нами було 

проаналізовано здатність клітинної лінії MCF-7 включати в себе популяції 

стовбуровоподібних клітин, що володіють схожими характеристиками із такими 

клітинами в первинних пухлинах. Тому, однією із задач було визначити рівень 

експресії маркерів СПК під час культивування в умовах моношарового та 

сфероїдного росту, а також за умов збагачення культури клітинами з 

властивостями СПК. 

 

х 50 х 50 

х 25 х 25 
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Рис.3.8. Імуногістохімічне виявлення маркерів СПК клітинами моношарової 

культури MCF-7: А - Bmi-1, Б - CD44, В - CD133, Г - CD24, стрілками позначено 

клітини, що експресують рецептори, гематоксилін, х100 

 

Виявилось, що менш, ніж 10% адгезивних клітин експерсують маркери 

CD133, CD44, CD24 та bmi-1. На рис.3.8 та рис.3.9 показано експресію цих 

маркерів окремими клітинами, в основному, по периферії клітинних «острівців», а 

також клітинами, які втратили здатність до контактного гальмування та 

починають формувати другий шар клітин, тобто «наповзають» одна на одну (в 

центрі «острівця»).  Оскільки клітини, позитивні за CD133, CD44, CD24 та bmi-1, 

мають здатність до міграції і володіють характеристиками стовбурових клітин, то, 

скоріше за все, саме ці клітини будуть давати початок більш агресивним клонам 

клітин і поповнювати пул пухлинних клітин в 2D культурі. 

 

Х100 Х100 

Х100 Х100 
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Рис.3.9 Імуногістохімічне виявлення маркерів СПК клітинами моношарової 

культури MCF-7: А - Bmi-1, Б - CD44, В - CD133, Г - CD24, стрілками позначено 

клітини, що експресують рецептори, гематоксилін, х400 

 

Після переведення адгезивних клітин в умови субстратнезалежного росту, в 

них посилюється експресія маркерів стовбурових пухлинних клітин bmi-1, CD44  

та CD133 на 10%, в порівнянні з моношаровою культурою клітин (рис.3.10 А, Б, 

В). В той же час експресія CD24 має менш виражений характер (рис.3.10 Г), в 

порівнянні з іншими маркерами. Високий рівень експресії маркерів СПК 

виявляється у клітинах зовнішніх шарів сфероїдів. Проте, у внутрішніх шарах 

клітинного агрегату також присутні СПК-позитивні клітини, але в меншій 

кількості, що пов’язано з обмеженою кількістю поживних речовин і кисню в цих 

ділянках сфероїда. Як відомо, для СПК гіпоксичні умови не є критичними, вони 

можуть знаходитись у дормантному (сплячому) стані в таких умовах і здатні до 

самооновлення. Експресія маркеру самооновлення bmi-1 як у зовнішніх, так і у 

Х400 Х400 

Х400 Х400 
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внутрішніх шарах сфероїда показана На рис.3.10 А. Також спостерігалася більш 

виражена експресія CD44 (рис.3.10 Б), в порівнянні з CD24 (рис.3.10 Г). Як було 

описано вище висока експерсія CD44 і, в той же час, низька експресія CD24, 

характерна для СПК раку молочної залози.  

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

    

Рис.3.10 Імуногістохімічне виявлення маркерів СПК клітинами БПС лінії MCF-7 

за звичайних умов культивування: А - Bmi-1, Б - CD44, В - CD133, Г - CD24, 

стрілками позначено клітини, що експресують рецептори, х100, гематоксилін. 

 

Після збагачення суспензійної культури клітинами з характеристиками СПК 

(зБПС), було також проаналізовано інтенсивність експресії поверхневих маркерів 

СПК. На данному етапі показано, що в клітинах поверхневих шарів зБПС 

відмічається гіперекспресія (>20%) маркерів  bmi-1, CD44 та CD133 (рис.3.11 А, 

Б, В). В цих клітинах виявлена менш виражена експресія CD24 (рис.3.10 Г), як 

спостерігали в звичайних БПС та моношаровій культурі клітин. Отже, нами було 
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показано, що зБПС містить популяції клітин, в яких з більш високий рівень 

експресії маркерів СПК, в порівнянні із адгезивною культурою та пухлинними 

сфероїдами, що культивувались за звичайних умов без додавання ростових 

факторів. 
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Рис.3.11 Імуногістохімічне виявлення маркерів СПК клітинами зБПС лінії MCF-7 

за умов відсутності сиворотки та додавання ростових факторів : А - Bmi-1, Б - 

CD44, В - CD133, Г - CD24, стрілками позначено клітини, що експресують 

рецептори, х100, гематоксилін. 

 

Додатковою стратегією для ідентифікації клітин з фенотипом СПК у 

клітинній культурі є визначення активності ферменту альдегіддегідрогенази 

(АЛДГ). Тому, для підтвердження того, що клітинна культура може бути 

збагачена СПК, ми порівняли активність АЛДГ за різних умов культивування: у 
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моношаровій культуі клітин, у БПС та зБПС. Так, було показано, що найбільшою 

активністю АЛДГ володіли клітини багатоклітинних сфероїдів, які культивували 

за відсутності сироватки та додаванні факторів росту (зБПС). За умов сфероїдного 

росту (у БПС) активність АЛДГ становила 0,69±0,05 моль/мг білка за хв. 

(рис.3.12), що на порядок вище, ніж за умов моношарового росту. В той же час, 

активність АЛДГ у сфероїдах, збагачених СПК (зБПС) була в 2 рази більшою, ніж 

в БПС (рис.3.12). Ми припускаємо, що підвищений рівень активності АЛДГ в 

культурах БПС і зБПС, в порівнянні з моношаровою культурою клітин,  

пов'язаний із наявністю популяцій СПК.  

 

 

 

Рис.3.12 Альдегіддегідрогеназна активність в клітинах аденокарциноми молочної 

залози лінії MCF-7 invitro в умовах моношарового, сфероїдного росту і в БПС, 

збагачених СПК, ммоль/мг білка за хв, спектрофотометрія, *р≤0,05 для зБПС, в 

порівнянні з моношаровою культурою клітин,  #р≤0,05 для зБПС, в порівнянні з 

БПС, культивованими за стандартних умов. 

 

Культура БПС за звичайних суспензійних умов культивування місить 

близько 10% клітин із стовбуровим фенотипом, що було підтверджено методом 

імуногістохімії, тоді як моношарова культура має лише незначну кількість 
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(близько 1%) таких клітин. Саме тому, мабуть, активність АЛДГ пропорційна 

кількості СПК в цих системах культивування. Натомість, культура збагачених 

СПК багатоклітинних сфероїдів містить близько 20% клітин, що експресують 

маркери СПК, серед усіх пухлинних клітин. Тому і активність АЛДГ виявляється 

максимальною саме у цій культурі клітин. 

Характерною особливістю  сфероїдної культури клітин є те, що її  можна 

підтримувати протягом тривалого часу, на відміну від моношарової культури 

клітин, яка потребує частого пересіву [216]. Тому, ми проаналізували, як буде 

відрізнятись фенотип пухлинних клітин після довготривалого  у різних системах 

росту: моношаровій культурі клітин, БПС та сфероїдах, збагачених СПК за 

допомогою методу проточної цитофлуориметрії. В якості маркерів СПК ми 

обрали мембранний рецептор CD133, а також рецептор внутрішньоклітинного 

білка проміжних філаментів – нестину. Після 14 днів культивування та постійної 

заміни поживного середовища культури БПС та зБПС містили значну кількість 

мертвих клітин (в БПС за рахунок утворення некротичного ядра, в зБПС через 

відмирання пухлинних клітин у несприятливих умовах культивування). Відсоток 

імунопозитивних клітин визначали серед однакової кількості живих клітин в 

досліджуваних пробах. Імунофенотипування клітин було проаналізовано на 

проточному цитофлуориметрі FACS Calibur («BectonDickinson», США), 

дослідження виконано спільно із співробітниками Національного інституту раку 

Горбача О.І. та Храновської Н.М.  
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Рис.3.13 Виявлення експресії маркерів стовбурових пухлинних клітин – CD133 та 

нестину клітинами лінії MCF-7 в моношаровій культурі клітин, БПС та зБПС, 

проточна цитометрія, фільтр 585/42 із довжиною хвилі емісії при 575 нм. 

 

Визначено, що після 14 днів культивування моношарова культура клітин, 

БПС та сфероїди, збагачені СПК містять клітини, які є позитивними за маркерами 

CD133 і нестину (Рис.3.13). На графіках (рис.3.13) кількість клітин зображена по 

осі абсцис, а по осі ординат вказано бокове світлорозсіювання, що свідчить про 

гранулярність цитоплазми та ядерно-цитоплазматичне співвідношення. Так, у 

моношаровій культурі кількість клітин, в яких ескпресується мембранний 

рецептор CD133, складала 12,47%, а в сфероїдах, які культивували за стандартних 

умов (БПС) – 23,43%. Найбільша експресія CD133 була виявлена в клітинах, які 

культивували в неадгезивних умовах за відсутності сироватки та додавання 

ростових факторів (в зБПС), і становила 82,08%. Рівні експресії 

внутрішньоклітинного маркеру нестину були асоційовані з рівнями експресії 

CD133 в культурі БПС, збагачених СПК, і складали 82,58%. В той же час в 

культурі БПС кількість клітин, позитивних за маркером нестину, становила 

74,49%, що на 43,17% вище, ніж в моношаровій культурі. 
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За даними літератури, клітини, що сумісно експресують CD133 і нестин, 

виявляють в різних типах епітеліальних пухлин. Більш того, такі клітини 

викликають утворення пухлин in vivo, демонструючи підвищення резистентності 

до протипухлинної терапії та експресії маркерів СПК [217-219]. Отже, одночасне 

підвищення рівнів експресії CD133 та нестину в зБПС, в порівнянні з моно 

шаровою культурою і БПС, може свідчити про збагачення цієї культури 

популяціями СПК.  

Відомо, що СПК в пухлині є найбільш радіо- та хіміорезистентною 

популяцією у складі широкого ряду злоякісних новоутворень, в тому числі РГЗ. У 

зв’язку з цим зусилля науковців-онкологів направлені на розробку засобів 

елімінації СПК або підвищення чутливості до відомих протипухлинних впливів. 

В процесі розробки ліків виникає потреба імітувати умови іn vivo в доклінічних 

випробуваннях. Тому, важливо, щоб експериментальна модель захворювання, що 

використовується в тестуванні, відтворювала умови організму якомога краще. 

Перевагами тривимірного (3D) культивування є збереження полярності і 

морфології клітин, а також характеру генної експресії і активації 

внутрішньоклітинних каскадів, характерних для вихідної тканини. 3D культури 

клітин (БПС) також є одним із способів збагачення культури СПК in vitro і 

заслуговує особливої уваги під час фундаментальних досліджень і скринінгу 

препаратів [220].   

В нашому дослідженні виявлення маркерів СПК за допомогою методів 

імуногістохімії, проточної цитометрії та спектрофотометрії показали, що БПС, 

культивовані за звичайних суспензійних умов без додавання яких-небудь 

стимулюючих факторів самі по собі мають популяції клітин із характеристиками 

стовбурових клітин. Проте, збільшення відсотку таких клітин в БПС за 

допомогою культивування в безсироваткових умовах та додаванням ростових 

факторів дає можливість досліджувати ці клітини в культурі in vitro, тому що на 

тваринних моделях такої можливості досі не існує. До того ж модель БПС 

утворена з клітин людського походження, що дає можливість для пошуку 

препаратів, направлених на СПК саме для організму людини. Метод 
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культивування зБПС є способом підтримання популяції СПК в культурі у тісній 

взаємодії з раковими клітинами. Очікується, що популяція СПК в умовах 

субстрат-незалежного росту буде зберігати здатність до самооновлення, ескпресії 

специфічних маркерів та підтримки росту популяції пухлинних клітин. Ми 

вважаємо, що гетерогенна модель зБПС, що складається з різних субпопуляцій 

клітин, має переваги над культурами ізольованих за допомогою клітинних 

сепараторів СПК. Клітини мають можливість взаємного впливу за рахунок 

формування міжклітинних контактів, а також обміну цитокінами та факторами 

росту. Культивування БПС, збагачених СПК раку молочної залози є ефективним, 

економічним і надійним підходом для дослідження характеристик цих клітин. 

Його можна використовувати для вивчення терапевтичної відповіді СПК. Модель 

зБПС може бути використана для дослідження механізмів інвазії і міграції СПК, 

які є важливими процесами, пов’язаними із виникненням пухлини і наступним 

рецидивом. Основні труднощі, пов’язані із використанням таких сфероїдів у 

дослідженнях СПК пов’язані із необхідністю використання сучасного обладнання 

для візуалізації, а також із тим, що не всі клітинні лінії або первинні пухлини 

здатні формувати сфероїди в культурі. Крім того, технічно важко оцінити ступінь 

збагачення СПК в клітинних агрегатах або ізолювати СПК із них для подальших 

дослідів і аналізу різноманітних факторів, таких як висока загибель клітин 

всередині сфероїда і часткове диференціювання клітин-нащадків. Незважаючі на 

існуючі обмеження у використанні, виявлення високої експресії маркерів СПК в 

зБПС дає надію на застосування цієї моделі в дослідженнях клітин із стовбуровим 

фенотипом, створення та тестування системної протипухинної терапії, 

направленої на ці клітини. 
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3.3 Порівняння чутливості пухлинних клітин молочної залози до дії 

протипухлинних препаратів в умовах моношарового та сфероїдного росту 

 

 Для дослідження чутливості клітин аденокарциноми молочної залози лінії 

MCF-7 до дії протипухлинної терапії було обрано препарати, які часто 

використовуються для лікування РГЗ, а саме: цисплатин (СP), доксорубіцин 

(DOX) та метотрексат (MTX). Таким чином, було проаналізовано вплив 

протипухлинних препаратів з різним механізмом дії на одні і ті самі пухлинні 

клітини, проте в різних системах росту. В результаті інкубування пухлинних 

клітин MCF-7 у моношаровій культурі з цисплатином в концентрації 0,01 мкг/мл 

було зафіксовано, що виживаність клітин досягає  96,5 %;  при 0,1 мкг/мл – 92,2%  

та при 1,0 мкг/мл – 77,5%, відносно контролю (Рис.3.14).   

 

Рис.3.14 Вплив протипухлинних препаратів на чутливість пухлинних клітин лінії 

MCF-7 в моношаровій культурі: 1 - контроль, 2 - цисплатин – 0,01 мкг/мл, 

метотрексат – 0,1 мкг/мл, доксорубіцин – 0, 1 мкг/мл; 3 - цисплатин – 0,1 мкг/мл, 

метотрексат – 1,0 мкг/мл, доксорубіцин – 1,0 мкг/мл; 4 - цисплатин – 1,0 мкг/мл,  

метотрексат – 10,0 мкг/мл, доксорубіцин – 10,0 мкг/мл;  MTT – тест, 48 год 

інкубування; *Р≤0,05 для цисплатину, в порівнянні з контролем, **Р≤0,05 для 

метотрексату, в порівнянні з контролем, ***Р≤0,05 для доксорубіцину, в 

порівнянні з контролем.  
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Одночасно,  при інкубуванні пухлинних клітин MCF-7 у сфероїдній культурі 

збільшення концентрації цисплатину призводило до зменшення обєму БПС на 

10% (0,01 мкг/мл), 50% (0,1 мкг/мл) та 90% (1,0 мкг/мл) відносно контролю. 

Медіана об’єму БПС при збільшення концентрації цисплатину також зменшується 

на 40% при 0,01 мкг/мл, на 60% при 0,1 мкг/мл та на 66% при 1,0 мкг/мл 

(Рис.3.15.А).  

Після інкубування моношарової культури пухлинних клітин MCF-7 з 

метатрексатом в концентраціях 0,1 – 1,0 – 10,0 мкг/мл виживаність пухлинних 

клітин складала 77,5% - 75,9% - 73,0% від контролю, відповідно (Рис.3.13). 

Одночасно при інкубуванні сфероїдної культури в присутності метотрексату у тих 

саме концентраціях обєм сфероїдів знижувався на 50% - 60% - 80% відносно 

контролю. Прикметно, що медіана обєму БПС знижувалася при найменшій з 

концентрації, 0,1 мкг/мл, на 84%, та залишалася на рівні 0,8 ∙ 10
-3

 мм
3
 при 

подальшому збільшення концентрації метатрексату (Рис.3.13.Б).   

Інкубування клітин MCF-7 в моношаровій культурі продемонструвало 

дозозалежну чутливість клітин до доксорубіцину (рис.3.14). Так, при мінімальній 

концентрації доксорубіцину 0,1 мкг/мл відсоток живих клітин знижувався до 

85,2%. При подальшому збільшенні концентрації докосрубіцину до 1,0 та 10,0 

мкг/мл життєздатність пухлинних клітин знужувалася відповідно до 74,3% та 

60,7% відносно контролю. В той же час при культивуванні клітин MCF-7 з 

доксорубіцином в сфероїдній культурі (рис.3.15 В) спостерігалося дозозалежне 

зниження обєму БПС. Так, якщо в контрольних зразках середній обєм БПС 

складав 10,0 ∙ 10
-3

 мм
3 

, то при концентрації доксорубіцину 0,1 мкг/мл фіксували 

обєм БПС близько 5,0 ∙ 10
-3

 мм
3
. А при подальшому збільшенні концентрації 

доксорубіцину до 1,0 та 10,0 мкг/мл утворювалися БПС обємом  4,0 ∙ 10
-3

 мм
3
 та 

2,0 ∙ 10
-3

 мм
3
, відповідно. 
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A                                                              Б 

 

                                                                    В 

 

Рис.3.15  Вплив протипухлинних препаратів на середній об’єм зБПС клітин лінії 

MCF-7: A  - цисплатину в концентрації: 0,01 – 0,1 – 1,0 мкг/мл; Б – метотрексату в 

концентрації: 0,1 – 1,0 – 10,0 мкг/мл; В – доксорубіцину в концентрації: 0,1 – 1,0 – 

10,0 мкг/мл; Stemi2000 (Zeiss, Germany), 48 год культивування, *Р≤0,05 - для 

середнього об’єму, в порівнянні з контролем , **Р≤0,05 – для медіани середнього 

об’єму, в порівнянні з котролем. 

 

Здатність різних клітинних популяцій  пухлини ставати нечутливими до 

хімічних препаратів обмежує ефективність протипухлинної терапії і викликає 

серйозну проблему для лікування хворих на рак. Це часто пов’язано із 

перетворенням пухлини в більш агресивну форму [221]. Розуміння особливостей 

функціонування СПК в комплексі з пухлинними клітинами може бути 

надзвичайно корисним для підбору системної протипухлинної терапії. 



92 
 

Як було описано вище в залежності від умов росту клітин, їхнє 

функціонування буте суттєво відрізнятися, а отже вони по-різному повинні 

реагувати на терапію. Тому, цікавим виявляється проаналізувати вплив 

протипухлинних препаратів з різним механізмом дії на одні і ті самі пухлинні 

клітини, проте в різних системах росту. Так, для дослідження чутливості клітин 

аденокарциноми молочної залози на до дії протипухлинної терапії було обрано 

препарати, які часто використовуються для лікування РГЗ, а саме: цисплатин 

(СP), доксорубіцин (DOX) та метотрексат (MTX). Доксорубіцин є 

хіміотерапевтичним агентом, що найбільш активно і широко використовується 

для лікування  РГЗ на різних стадіях його розвитку. Його дія націлена на ДНК і 

топоізомеразу II. Таким чином, доксорубіцин інгібує реплікацію и транскрипцію, 

що призводить до зупинки клітинного циклу і апоптозу [222]. Іншим, не менш 

важливим, препаратом на основі платини є цисплатин, використовується для 

лікування раку вже більше 30 років [223]. Основним механізмом цисплатин-

індукованої загибелі клітин є апоптоз. Цисплатин викликає пошкодження ДНК, 

яке призводить до активації гену p53 (пухлинного супресора) [224]. Метотрексат є 

похідним фолієвої кислоти і належить до цитотоксичних засобів класу 

антиметаболітів. Він діє в S-фазі клітинного циклу і конкурентно інгібує фермент 

дигідрофолат редуктазу, запобігаючи таким чином відновленню дигідрофолату до 

тетрагідрофолату, які необхідні для синтезу та реплікації ДНК [225]. 

За даними літератури [226] культура БПС є менш чутливою до дії 

протипухлинних препаратів, ніж моношарова культура клітин. Відомо, що 

основним механізмом хіміорезистентності СПК є швидке видалення з цих клітин 

протипухлинних препаратів в наслідок високого рівня експресії на клітинній 

мембрані АТФ-зв’язуючих касетних білків (ABC транспортерів), які здійснюють 

зворотній викид токсичних сполук з клітини. Використовуючи енергію гідролізу 

АТФ, ці транспортери виводять ліпофільні, в тому числі, токсичні речовини. 

Показано, що інгібування таких транспортерів призводить до підвищення 

чутливості СПК до дії протипухлинних препаратів. До того ж, в СПК є велика 

кількість альдегіддегідогенази (АЛДГ) - ферменту, що інактивує більшість 
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хіміотерапевтичних препаратів. Відомо також, що СПК характеризуються 

екстремальною стійкістю до апоптозу, в результаті того, що в них  ця програма 

практично заглушена. В тих випадках, коли системи резистентності до терапії 

дають збій, СПК переходять до стану спокою (дормантний стан), в якому можуть 

перебувати десятиліттями, після чого можуть активуватися і обумовлювати 

рецидив. Дормантні СПК характеризуються дуже низьким рівнем метаболізму, 

екстремальною стійкостю до пошкоджуючої дії і майже не експресують 

поверхневих білків, які могли б застосовуватися для таргетної терапії [227]. 

Проблема лікування хворих на рак викликана низькою ефективністю 

протипухлинної терапії через те, що різні клітинні популяції стають нечутливими 

до хімічних препаратів.  Утворення нових резистентних до терапії клітинних 

популяцій може призводити до перетворення пухлини в більш агресивну форму 

[228]. СПК є основними чинниками цього процесу. Вивчення особливостей 

функціонування цих клітин в комплексі з іншими клітинними популяціями 

надзвичайно важливо для підбору системної протипухлинної терапії. 

Результати, представлені на рис.3.14-15, демонструють, що клітини MCF-7 

мають різну чутливість до препаратів різного механізму впливу. При цьому 

моношарова та сфероїдна культури показали однакові тенденції щодо кореляції 

концентрацій досліджуваних речовин та життєздатності пухлинних популяцій. 

Так було виявлено, що доксорубіцин має найбільший цитотоксичний вплив на 

клітини MCF-7 як в моношаровій, так й в сфероїдній культурах. Натомість 

метотрексат мав суттєвий цитотоксичний вплив за малих концентрацій (0,1 

мкг/мл), але подальше збільшення концентарції лікарського засобу не призводило 

до зниження виживаності клітин як в моношаровій так й в сфероїдній культурах. 

Такий же тренд залежності виживаності пухлинних клітин від концентрації діючої 

речовини спостерігався в моношаровій та сфероїдній культурах при інкубуванні з 

цисплатином. Таким чином, при порівнянні виживаності клітин MCF-7 в 

моношаровій культурі та росту багатоклітинних пухлинних сфероїдів клітин 

MCF-7 під впливом цисплатину, доксорубіцину та метатрексату отримані однакові 

тренди чутливості та резистентності.  
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3.4 Довготривале інкубування пухлинних клітин молочної залози з 

протипухлинними препаратами  

 

Завдяки тривимірному росту клітини в БПС можуть довше рости, в 

порівнянні з моношаровою культурою, де необхідна регулярна трипсинізація для 

забезпечення клітин достаньою кількістю поживних речовин для нормального 

росту. Тому, наступним кроком дослідження стало порівняння виживаності 

пухлинних клітин молочної залози при довготривалому культивуванні в умовах 

моношарового і сфероїдного росту. Так, було проведено тривале інкубування (6 

діб) в присутності цисплатину, метатрексату та доксорубіцину. Потім було 

проведено підрахунок живих та мертвих клітин в моношаровій та сфероїдній 

культурах на 48, 96 та 144 годинах інкубування. Було проведено порівняння змін в 

кількості живих клітин в моношаровій та сфероїдній культурах, відносно 

контролю (Рис.3.16-3.18). В результаті було виявлено, що збільшення концентрації 

цисплатину призводило до очікуваного зниження виживаності пухлинних клітин в 

обох культурах клітин. Але прикметно, що клітини у сфероїдній культурі менш 

чутливі до високих концентрацій цисплатину (1,0 мкг/мл), що спостерігалося на 

всіх строках інкубування. А при інкубуванні клітин протягом 144 годин 

відмінності у виживаності клітин стали статистично достовірними при всіх 

концентраціях препарату (Рис.3.16). 

При інкубуванні пухлинних клітин з метотрексатом спостерігалася інша 

тенденція. Так, при малих строках інкубування моношарова культура була менш 

чутлива до впливу препарату, ніж сфероїдна. Але збільшення строку інкубування 

до 144 годин призводило до суттєвого зниження кількості живих клітин у 

моношаровій культурі. За концентрації метотрексату 0,1 мкг/мл кількість живих 

клітин в моношаровій культурі складала 58% від контролю, а в сфероїдній – 71%, 

тоді як за концентрації 1,0 мкг/мл відсоток живих клітин знижувався в моношарі 

до 41,2%, в сфероїдах – до 54,9%.  Підвищення концентрації метатрексату до 10,0 

мкг/мл призводило до зниження виживаності пухлинних клітин в моношарі до 

29,4%, в сфероїдній культурі – до 54,9% (Рис.3.17). 
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Рис.3.16 Порівняння виживаності пухлинних клітин в моношаровій та сфероїдній 

культурі в порівнянні з контролем при інкубуванні з цисплатином, підрахунок 

клітин в камері Горяєва, Група 1- 0,01 мкг/мл, група 2 – 0,1 мкг/мл, група 3 – 1,0 

мкг/мл, *,# р≤0,05  

 

 

 

Рис.3.17 Порівняння виживаності пухлинних клітин в моношаровій та сфероїдній 

культурі в порівнянні з контролем при інкубуванні з метотрексатом, рутинний 

метод підрахунку клітин з три пановим синім в камері Горяєва, Група 1- 0,1 

мкг/мл,  Група 2 – 1,0 мкг/мл, Група 3 – 10,0 мкг/мл, *,# р≤0,05. 
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 Результати отримані  під час інкубування моношарової та сфероїдної 

культур з доксорубіцином також продемонстрували знижену чутливість клітин в 

сфероїдній культурі, порівняно з моношаровою культурою. Так, при інкубації 

клітин протягом 48 годин за концентрації доксорубіцину 0,1 мкг/мл виживаність 

клітин в моношарі знижалася  до 77%, а в сфероїдній культурі – до 84%. При 

подальшому подовженні культивування спостерігається  статистично достовірна 

різниця кількості живих клітин в моношаровій та сфероїдній культурах (Рис.3.18). 

 

 

 

Рис.3.18 Порівняння виживаності пухлинних клітин в моношаровій та сфероїдній 

культурі в порівнянні з контролем при інкубуванні з доксорубіцином, рутинний 

метод підрахунку клітин з три пановим синім в камері Горяєва, Група 1- 0,1 

мкг/мл,  Група 2 – 1,0 мкг/мл, Група 3 – 10,0 мкг/мл,  *р≤0,05 – для моношарової 

культури клітин, в порівнянні з контролем, # р≤0,05 – для сфероїдної культури 

клітин, в порівнянні с контролем . 

 

Найпоширеніші хіміотерапевтичні препарати використовуються для лікування 

раку молочної залози шляхом пошкодження ДНК і індукування апоптозу. 

Одночасно препарати викликать зазначений клітинний ефект через різні 

молекулярні механізми. Так, біологічний ефект, характерний для дії 

доксорубіцину, який може бути відповідальним за гальмування росту пухлинних 
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клітин, це утворення ковалентного зв'язку з ДНК, зшивання ДНК, інгібування 

топоізомерази II, арешт пухлинної клітини у фазі G2 клітинного циклу, індукція 

апоптозу і утворення вільних радикалів [229]. Алкілюючий агент цисплатин 

зв'язується з ДНК-основами, що викликає внутрішньо- та міжланцюгові 

перехресні зв'язки та розриви ДНК-ланцюжків, і таким чином, перешкоджає 

реплікації ДНК [230]. Антиметаболіт Метотрексат пригнічує фермент 

дигідрофолат редуктазу, що запобігає нормальному синтезу нуклеозиду 

трифосфату [231]. Пухлинні клітини, стійкі до одного хіміотерапевтичного агента, 

демонструють чутливість до іншого. Але в деяких випадках спостерігається 

перехресна стійкість до препаратів внаслідок розвитку багатолікарняної 

резістентності. Така резістентність може бути пов'язаним з численними 

механізмами: 1) зменшенням накопичення лікарського засобу та/або змінами у 

внутрішньоклітинному розподілі лікарького засобу; 2) підвищена активність 

клітинної системи детоксикації; 3) зміни в клітинному циклі, накопиченні клітин у 

стані спокою; 4) високий антиапоптотичний потенціал пухлини клітини [232]. 

Мультирезистентная стійкість клітин MCF-7 за даними пов'язана з різними 

механізмами включаючи надмірну експресію Р-глікопротеїну, активність 

глутатіон-S-трансфераз і глутатіон-пероксидази, втрату естрогенної чутливості, 

гіпометилювання ДНК (втрата метилування цитозину MDR1, GSTp та MGMT 

хеморезистентні гени) [233], а також зміни в експресії регулятори клітинних 

циклів (зменшилися Ki-67, циклін D1 і рРb і збільшена експресія p21) [234]. 

Прикметно, що більшість перерахованих рис характерна для процесу 

епітеліально-мезенхімального переходу та набуття клітинами стовбурового 

фенотипу.  

Тестування протипухлинних препаратів в моношаровій культурі призводить 

до недооцінки їхніх цитотоксичних ефектів in vivo. Проліферація пухлинних 

клітин моношару більша, ніж в БПС, проявляє різні метаболічні профілі і зазвичай 

відображають високу чутливість до лікування, в тому числі хіміо-  і радіотерапії 

[235]. Відомо, що 3D клітинні культури мають більшу стабільність і тривалість 

життя, ніж 2D клітинні культури. Крім цього, на 3D клітинні агрегати можна 
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впливати довше  (близько двох тижнів), в порівнянні з 2D культурою (48 годин) 

через злиття клітин [236]. Таким чином, вони більше підходять для довготривалих 

досліджень і тестування протипухлинної терапії. 

Отже, отримані результати свідчать про те, що пухлинні клітини є менш 

чутливими до препаратів в БПС, ніж 2D культура. Цей ефект може бути 

викликаний зменшенням доступу препаратів до клітин або патофізіологічними 

відмінностями, зумовленими гіпоксією, або змінами клітинного циклу. 

 

 

3.5 Порівняння чутливості пухлинних клітин молочної залози до дії 

протипухлинних препаратів в БПС та зБПС 

 

 Звичайні хіміотерапевтичні агенти націлені на клітини, які активно 

проліферують. Хоча така терапія усуває більшу частину проліферуючих 

пухлинних клітин, залишаються стовбуровоподібні клітини, які здатні виживати і 

сприяти рецидиву раку, адже вони є причиною високої інвазивності і 

хіміорезитсентності. Збагачення культури багатоклітинних пухлинних сфероїдів 

СПК має бути відображеним також  чутливостю до дії протипухлинних 

препаратів, оскільки ці клітини здатні знаходитись у дормантному стані і 

відрізняються низькою чутливістю до діх протипухлинних препаратів. Оскільки 

наявність СПК має значний вплив на чутливість БПС до протипухлинної терапії, 

було порівняно вплив протиракових препаратів на моношарову культуру, БПС та 

зБПС, що містять більшу кількість клітин з характеристиками стовбурових. В 

залежності від умов росту клітин, їхнє функціонування буде суттєво відрізнятися, 

а отже вони по-різному повинні реагувати на терапію.  
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Рис.3.19  Порівняння впливу протипухлинних препаратів на об’єми БПС та зБПС 

клітин лінії  MCF-7: цисплатину: 0,01 – 0,1 – 1 мкг/мл; метотрексату: 0,1 – 1,0 – 

10,0 мкг/мл; доксорубіцину: 0,1 – 1,0 – 10,0 мкг/мл; 48 год інкубування, Stemi2000 

(Zeiss, Germany), *Р≤0,05 - для БПС в порівнянні з контролем БПС, **Р≤0,05 – для 

зБПС, в порівнянні з контролем зБПС.  

 

Порівняння середніх розмірів БПС та зБПС показало, що об’єми клітинних 

агрегатів мало змінюються під час інкубування з протипухлинними препаратами. 

Так, доксорубіцин впливав на зниження середнього об’єму сфероїдів на 12% та 

19% за концентрації 1 мкг/мл і 10 мкг/мл відповідно в культурі БПС, в порівнянні 

з контрольними зразками (Рис.3.18). Проте, доксорубіцин суттєво не вплинув на 

формування агрегатів в зБПС і не зменшив їхній об’єм. Цисплатин і доксорубіцин 

майже не впливали на розміри сфероїдів в культурі зБПС. Метотрексат також не 

впливав на зниження об’ємів сфероїдів в культурі зБПС на другу добу 

культивування (Рис.3.19). 
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Рис.3.20 Порівняння виживаності  клітин лінії  MCF-7 в БПС та зБПС під впливом 

протипухлинних препаратів: цисплатину: 0,01 – 0,1 – мкг/мл; метотрексату: 0,1 – 

1,0 – 10,0 мкг/мл; доксорубіцину: 0.1 – 1.0 – 10.0 мкг/мл; 48 год інкубування, 

підрахунок кількості клітин в камері Горяєва, *Р≤0,05 - для БПС в порівнянні з 

контролем БПС, **Р≤0,05 – для зБПС, в порівнянні з контролем зБПС.  

 

Порівяння виживаності пухлинних клітин лінії MCF-7 в БПС та зБПС 

показало, що культура зБПС є менш чутливою до дії протипухлинних препаратів, 

ніж БПС (Рис.3.20). Цисплатин  в концентрації від 0,01 до 0,1 мкг/мл майже не 

впливає на життєздатність клітин в культурі БПС та зБПС. За концентрації 

цисплатину 1,0 мкг/мл кількість живих клітин знижується на 22,5 % та на 25% в 

культурах БПС та зБПС відповідно, в порівнянні з контрольними зразками. 

Метотрексат достовірно знижував кількість живих клітин на 24% в культурі БПС, 

а в зБПС – на 10% за концентрації 10,0 мкг/мл, в порівнянні з контрольними 

зразками. При інкубуванні з доксорубіцином за максильної концентрації 

препарату – 10мкг/мл зменшувалась виживаність пухлинних клітин на 25% та 

20% в культурах БПС та зБПС відповідно, в порівнянні з контролем (Рис.3.20).  

Порівнюючи вплив цисплатину, метотрексату і доксорубіцину на 

життєздатність пухлинних клітин лінії MCF-7 в 2D-культурі, БПС та зБПС 

(Рис.3.14 і Рис.3.20) можна помітити, що ці клітинні моделі мають різну 
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чутливість до цих протипухлинних препаратів. Так, цисплатин за концентрації від 

0,01 до 0,1 мкг/мл практично не впливає на виживаність клітин в БПС та зБПС, 

хоча знижує її на 8% в моношаровій культурі клітин. За концентрації цього 

препарату 1,0 мкг/мл життєздатність в 2D культурі, БПС і зБПС знижується до 

77,5%, 75% і 80% відповідно, порівнюючи з контрольними зразками. Найбільш 

чутливою до дії метотрексату була 2D клітинна культура. Виживаність клітин в 

цій культурі за максимально концентрації препарату складала 73%, в той час як в 

БПС це значення досягало 76%, а в зБПС – 96%, в порівнянні з контролем. 

Максимальна концентрація доксорубіцину призводила до зниження виживаності 

пухлинних клітин до 67%, 75% та 80% в 2D, БПС та зБПС відповідно.  

Вцілому, отримані дані свідчать, що культура зБПС найменш чутлива до дії 

досліджуваних препаратів. Висока чутливість моношарової культури вказує на те, 

що така модель є малоефективною під час дослідження і тестування 

протипухлинних препаратів. Ми вважаємо, що нечутливість культури зБПС до 

протипухлинних препаратів визначається тим, що саме СПК зберігають високу 

стійкість завдяки активній експресії білків транспортерів, що забезпечують викид 

токсичних речовин з клітини. Оскільки культура зБПС має більшу подібність до 

первинної пухлинни на її безсудинній стадії, тестування протипухлинних 

препаратів на цій моделі може стати важливим етапом доклінічного тестування, 

яке дозволить отримати більш повну інформацію про  вплив на гетерогенну 

пухлинну популяцію. 

 

 

3.6 Дослідження здатності пухлинних клітин в БПС до адгезивного росту 

 

Однією із переваг БПС, які ростуть в умовах субстрат-незалежного росту, є 

клональний відбір клітин з агресивним фенотипом. Модель БПС імітує такі 

властивості метастазів, як міграція, інвазія, хіміорезистентність та наявність 

стовбуровоподібних клітин. Щоб продемонструвати метастатичний потенціал 

клітин в  сфероїдах, збагачених СПК,  зБПС генерували впродовж двох тижнів у 
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суспензійних умовах без прикріплення до субстрату, після чого їх перенесли на 

культуральний планшет, який не містив клітин. В суспензійній культурі клітинні 

агрегати не могли прикріпитися до пластику, тому що він був вкритий агаром. 

Після того, як зБПС посадили на культуральний планшет без агару, клітинні 

агрегати прикріпилися до його поверхні і клітини поверхневих шарів почали 

активно проліферувати (Рис.3.21). 

 

А 
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Рис.3.21 Мікрофотографія зБПС лінії MCF-7 після перенесення з суспензійних в 

адгезивні умови культивування: А -  моношарова культура, Б - зБПС на 14 день 

культивування, В – зБПС, перенесений в моношарову культуру (стрілками 

позначена зона активно проліферуючих клітин); темне поле, х 50. 

 

Особлива увага в данному дослідженні була зосереджена на експресії 

маркерів СПК в таких умовах. Після 48 годин культивування на субстраті було 

виявлено (рис.3.21), що клітини поверхневих шарів зБПС збагачені маркерами 

СПК (CD133, CD44, CD24, bmi-1, EpCAM, vim), а клітини які почали ділитись по 

периферії не експресують ці рецептори. Мабуть, клітини, що містяться в цих 

шарах дають початок пухлинним клітинам, для яких експресія відповідних 

маркерів не характерна. До того ж, цікавою виявляється експресія віментину, 

який експресується при ЕМП, і який пов’язують з міграційною здатністю 

пухлинних клітин і несприятливим прогнозом перебігу РГЗ.  Його поява в 

сфероїді може свідчити про початкові етапи ЕМП, що є критичною 

детермінантою поширення пухлинних клітин. Подібний дослід був проведений 
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R.Kunjithapatham та колегами. Вони показали, що сфероїд, перенесений з 

неадгезивної в адгезивну культуру володіє агресивним фенотипом, його клітини 

експресують маркери СПК і мають низьку чутливість до дії препаратів [237]. 
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Рис. 3.22 Експресія маркерів СПК клітинами БПС, перенесеного із суспензійної 

культури клітин MCF-7 в адгезивну: А - bmi-1, Б - CD44, В - CD133, Г - EpCAM, 

Д – Vim, Е – CD24, DAB – хромоген, коричневий колір), гематоксилін, х100. 

EpCAM 

 

Отже, результати цього дослідження демонструють, що популяція зБПС 

володіє агресивними фенотиповими характеристиками, такими як інвазія та 

експресія маркерів СПК.  Показано також пластичність пухлинних клітин в 

залежності від умов культивування, адже в експерименті використовували одні і 

ті самі клітини, не просто клітини однієї лінії. Тобто, клітини можуть набувати 

стовбурових ознак і втрачати їх в залежності від умов, в яких вони знаходяться. 

До того ж, показано, що після прикріплення клітин до субстрату вони набувають 

здатності активно проліферувати, втрачаючи при цьому ознаки стовбурових 

клітин.  
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3.7 Енергетичний стан клітин MCF-7 в моношаровій культурі, БПС та зБПС  

 

Новітні дослідження свідчать про те, що СПК, на відміну від 

диференційованих пухлинних клітин, які проявляють підвищений гліколіз, 

володіють різними метаболічними характеристиками, в тому числі посиленою 

активністю ПФШ [238]. Для дослідження енергетичного стану клітин за різних 

умов росту, ми вимірювали активність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази (Г6ФДГ) 

– цитозольного ферменту, що входить до ПФШ, метаболічного шляху, що 

забезпечує утворення клітинного НАДФН із НАДФ+, а також лактатдегідрогенази 

(ЛДГ) – ферменту, що використовує НАД для окиснення лактату до пірувату, або 

каталізує зворотню реакцію, в якій відновлює піруват до лактату з окисненням 

НАДН до НАД. Так, було встановлено, що активність Г6ФДГ пухлинних клітин 

за умов моношарового росту (рис.3.23) становить 934,6±148,3 мкмоль/мг білка за 

хв, що на 3-4 порядки перевищує  активність цього ферменту у нормальних, тобто 

не трансформованих тканинах [239].  

Отримані дані підтверджують відомості про інтенсифікацію реакцій 

пентозофосфатного шунта (ПФШ) у пухлинних клітинах і його значної ролі у 

антиоксидантному захисті клітин. За умов сфероїдного росту (у БПС) активність 

Г6ФДГ становила 882,4±228,9 мкмоль/мг білка за хв. (рис.3.23), тобто достовірно 

не відрізнялися від активностей за умов моношарового росту. Це свідчить про те, 

що енергетичний стан пухлинних клітин (принаймні активності Г6ФДГ як 

НАД(Ф) залежного ферменту) за умов росту у БПС принципово не змінюється 

порівняно з умовами моношарового росту. Однак, при збагаченні БПС СПК 

(рис.3.23) має місце зростання активності Г6ФДГ у 1,5 рази, що свідчить про 

інтенсифікацію реакцій ПФШ. НАДН, що утворюється як продукт реакції, 

використовується клітиною у тому числі для нейтралізації вільних радикалів. 

Тобто Г6ФДГ за умов окисного стресу можна розглядати як фермент 

антиоксидантного захисту [240]. Ми можемо припустити, що зменшення проявів 

окисного стресу у БПС, збагачених СПК, за умов пригнічення ферментів 
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антиоксидантного захисту, може бути наслідком саме підвищеної активності 

Г6ФДГ.  

Результати роботи знаходять підтвердження в роботі P.Jiang та колег [241], 

які показали, що під час оксидативного стресу ракові клітини відключають 

гліколітичний шлях і збільшують потік глюкози через ПФШ для того, щоб 

генерувати більше НАДФН для антиоксидантного захисту. Інші автори приводять 

дані про підвищення активності ПФШ як адаптивної реакції клітинами у 

відповідь на іонізуюче випромінювання, хіміотерапію чи окисний стрес, які 

підвищують рівень активних форм кисню (АФК) [242]. Так само популяція СПК 

збільшується у відповідь на іонізуюче випромінювання, радіацію, хіміотерапію чи 

оксидативний стрес [243]. Також було продемонстровано, що стійкість СПК до 

протипухлинної терапії супроводжувалась посиленням окислювальної активності 

ПФШ [244]. 

 

 

 

Рис.3.23 Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназна активність в клітинах аденокарциноми 

молочної залози лінії MCF-7 invitro в умовах моношарового, сфероїдного росту і в 

БПС, збагачених СПК, мкмоль/мг білка за хв, спектрофотометрія, *р≤0,05 для 

зБПС, в порівнянні з моно шаровою культурою клітин,  #р≤0,05 для зБПС, в 

порівнянні з БПС, культивованими за стандартних умов. 
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На наступному етапі роботи було встановлено, що активність ЛДГ у 

клітинах MCF-7 за умов моношарового росту (рис.3.24) становить 65,12±1,28 

мкмоль/мг білка за хв, що на 3 порядки більше за активність даного ферменту у 

нормальних тканинах [245]. Це може свідчити про високу інтенсивність гліколізу 

у цих клітинах. За умов сфероїдного росту (у БПС) активність ЛДГ складала 

63,06±0,32 мкмоль/мг білка за хв, тобто достовірно не відрізнялися від активності 

за умов моношарового росту. Як і у випадку з Г6ФДГ ці дані свідчать про те, що 

енергетичний стан пухлинних клітин за умов росту у БПС (рис.3.24) принципово 

не змінюється порівняно з умовами моношарового росту.  

 

 

 

Рис.3.24 Лактатдегідрогеназна активність в клітинах аденокарциноми молочної 

залози лінії MCF-7 in vitro в умовах моношарового, сфероїдного росту і в БПС, 

збагачених СПК, нмоль/мг білка, спектрофотометрія, *р≤0,05 для зБПС, в 

порівнянні з моно шаровою культурою клітин,  #р≤0,05 для зБПС, в порівнянні з 

БПС, культивованими за стандартних умов 

 

Активність ЛДГ за умов росту в БПС, збагачених СПК (рис.3.24), 

зменшується у 5,5 разів порівняно з незбагаченими БПС. Це може свідчити про 

пригнічення процесів гліколізу у пухлинних клітинах. Ми можемо припустити, 
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що за умов збагачення СПК енергетичний стан БПС частково «поліпшується», 

тобто гліколіз перестає відігравати ключову роль у енергетичному забезпеченні 

клітин [246]. 

За достатньої кількості кисню піруват, що утворився в процесі гліколізу, 

окиснюється далі в циклі Кребса в мітохондріях (основне джерело енергії  

аеробних організмів). За умов гіпоксії, що має місце у пухлинах,  основним 

джерелом енергії для пухлинної клітини є саме гліколіз (ефект Варбурга), а 

піруват, за наявності  кисню, перетворюється в лактат за участю ЛДГ, що 

призводить до закиснення середовища. Тому, очевидно, що активність ЛДГ у 

пухлинних клітинах значно підвищена порівняно з нормальними клітинами [247]. 

Багато робіт свідчать про нерегульовані рівні ЛДГ в новоутвореннях, в тому числі 

раку молочної залози [248], підшлункової залози [249], носоглотки [250], шлунку 

[251], сечового міхура [252] і ендометрію [253]. 

СПК відповідають за стійкість до протипухлинної терапії, пухлинну 

ініціацію, метастазування і рецидив, які співсталені з такими ознаками при 

посиленому ПФШ. Так, показано, що ракові клітини здатні переходити на цей 

метаболічний шлях після дії на них надлишкової кількості активних форм кисню 

(АФК). Окисний стрес виявляється сильним індуктором СПК, кількість цих 

клітин збільшується в пухлині після впливу АФК. Відповідно, збільшення 

надходження АФК може вказувати на збільшення популяції СПК, для якої 

характерна висока активність ПФШ. Тому, можна розглядати збільшення 

активності ПФШ і його метаболітів та зв’язаних  білків як маркери для виявлення 

збагачених СПК популяцій [254]. З іншого боку, метаболічні відхилення від 

гліколізу в сторону ПФШ  у ракових клітинах, можливо, може призводити до 

виникнення стовбуровоподібних клітин. СПК, на відміну від диференційованих 

пухлинних клітин, які проявляють підвищений гліколіз, володіють різними 

метаболічними характеристиками, в тому числі посиленою активністю ПФШ.  

Таким чином, можна зробити висновки про інтенсифікацію реакцій 

пентозофосфатного шунта у БПС, збагачених СПК, що, імовірно, може бути 

пристосувальною реакцією для захисту від надмірного окисного стресу, та 
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пригнічення гліколізу, що, імовірно, може бути наслідком часткової нормалізації 

реакцій окисного фосфорилювання в мітохондріях, внаслідок чого гліколіз 

перестає відігравати життєво необхідну роль у цих клітинах.  

 

 

3.8 Дослідження впливу розчинних факторів від мезенхімальних 

стромальних клітин на пухлинні клітини молочної залози лінії MCF-7 

 

Для підтримки росту пухлинних клітин та прогресування пухлини 

необхідна наявність різних стромальних клітин, щоб сформувати онкогенне 

мікрооточення. Особливу увагу викликають мезенхімальні стромальні клітини 

(МСК), що пов'язано з їхньою пластичністю, тропізмом до пухлинної тканини та 

імуномодулюючою активністю. Але, вплив МСК на розвиток пухлинних клітин 

остаточно не з’ясовано. МСК можуть як стимулювати, так і пригнічувати 

розвиток пухлин залежно від особливостей мікрооточення, генезису та стадії 

диференціювання клітин. Тому метою наступного етапу роботи було 

проаналізувати вплив МСК на пухлинні клітини молочної залози лінії MCF-7 в 

різних умовах росту: в моношаровій культурі, БПС та сфероїдах, збагачених СПК. 

На цьому етапі дослідження увага була зосереджена на паракринному ефекті 

продуктів, що секретуються МСК, уникаючи впливу живих клітин.  
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Рис.3.25  Виживаність клітин лінії MCF-7 моношарової культури під впливом 

кондиційованого середовища  від мезенхімальних стромальних клітин, кратність 

розведення: 1:4, 1:2, 1:1 до повного поживного середовища, МТТ-аналіз (540 нм), 

* - відносно контролю після 24 годин інкубування, Р≤0,05, # - відносно контролю 

після 48 годин інкубування, Р≤0,05. 

 

В результаті проведених досліджень було показано (рис.3.25), що при 

додаванні к-середовища від мезенхімальних стромальних клітин (МСК) 

спостерігається цитостатичний ефект на пухлинні клітин лінії моношарової 

культури лінії MCF-7. Так, при розведеннях к-середовища від МСК в кратності 

1:4, 1:2 та 1:1 до повного поживного середовища (ППС) спостерігалось 

пригнічення проліферації пухлинних клітин молочної залози після 48 годин 

інкубування, в порівнянні з контролем. При розведенні к-середовища в кратності 

1:4 до ППС зниження кількості клітин було незначним і кількість клітин 

достовірно не відрізнялась від контрольних зразків на першу і другу добу 

культивування. Проте, за концентрації к-середовища від МСК 1:2 до ППС 

спостерігалось зниження проліферації на 15% та на 31% після 24 годин і 48 годин 

інкубування відповідно, в порівнянні з контролем.  Найменша кількість клітин 

виявлялась при розведенні к-середовища 1:1 до ППС, при цьому проліферація 
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клітин знизилась на 32% і 42% після 24 годин і 48 годин інкубування відповідно, 

в порівнянні з контрольними зразками. 

 

 

А 

 

Б 

 

Рис.3.26  Кількість живих клітин лінії MCF-7 моношарової культури під впливом 

кондиційованого середовища (1:1 до ППС) від мезенхімальних стромальних 

клітин А - адгезивна фракція, Б - суспензійна фракція, підрахунок кількості клітин 

з трипановим синім в камері Горяєва, * - відносно контролю, Р≤0,05 
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Стан суспензійних фракцій клітинних культур важливий для дослідження 

біології пухлинних клітин, оскільки вони здатні до субстратнезалежного росту, 

міграції і формування метастазів. МТТ-аналіз дозволяє оцінити % живих клітин в 

досліджуваному зразку в адгезивній і суспензійній фракціях загалом. До того ж 

деякі суспензійні клітини можуть відбиратись разом із поживним середовищем 

перед додаванням барвника і розчинника в ході проведення МТТ-тесту. Тому, ми 

також здійснили підрахунок кількості живих клітин в суспензійній і адгезивній 

фракціях моношарової культури клітин лінії MCF-7 під впливом факторів, які 

продукуються МСК в поживне середовище. Наші результати свідчать про те, що 

продукти, які присутні у середовищі, кондиціонованому МСК, можуть 

пригнічувати міграцію пухлинних клітин в суспензійну фракцію клітин і 

формування пухлинних агрегатів. Так, кількість клітин в адгезивній фракції  через 

48 год після початку культивування показано на рис.3.26. Збільшення маси клітин 

у зразку МСК було нижчим, ніж у контрольному зразку на 15 %. Під впливом 

факторів, що входять до середовища, кондиціонованого МСК, виживання 

пухлинних клітин помітно зменшилося на 72-й і 96-й годинах культивування до 

29% і 41% відповідно, порівняно з контролем. В суспензійній фракції кількість 

живих пухлинних клітин під впливом розчинних факторів від МСК зменшилась 

до 65% порівняно з контролем після 48 год культивування. На 72-й годині 

культивування, за рахунок переходу частини клітин з адгезивної фракції, кількість 

пухлинних клітин в суспензійній фракції збільшилась. Аналіз виживання клітин 

показав, що продукти від МСК пригнічують проліферацію пухлинних клітин як в 

адгезивній, так і суспензійній фракціях. В той же час ці фактори більше сприяють 

адгезії клітин, ніж переходу пухлинних клітин до суспензійної фракції в культурі. 

Як було описано раніше, міграція пухлинних клітин пов’язана із явищем 

ЕМП, тому важливо проаналізувати, чи будуть впливати фактори, які 

продукуються МСК, на формування мезенхімального фенотипу, що є критичним 

процесом для набуття клітинами рухливості і посиленням їхньої міграції. Згідно з 

літературними даними, особливістю EMT є відсутність таких протеїнів, як E-



112 
 

кадгерин і цитокератини; в той же час є підвищена експресія N-кадгерину і 

віментину. Моноклональні антитіла  цитокератинів клону AE1/AE3 

використовуються як індикатори диференціації клітин епітеліального 

походження. З іншого боку, експресія віментину збільшується, коли клітини не 

диференційовані. Також віментин часто присутній в епітеліальних клітинах, які 

беруть участь у процесах міграції [255]. Інший важливий маркер EMT, молекула 

епітеліальної адгезії клітин (EpCAM), пов'язаний з процесами проліферації і 

міграції пухлинних клітин [256]. Через те, що ці маркери дуже важливі для 

виявлення явища ЕМП, було проаналізовано зміни їхньої експресії в клітинах 

лінії MCF-7 під впливом факторів, що продукуються МСК за різних умов 

культивування.  

 

Таблиця 3.2.  

Експресія пухлинних маркерів в присутності кондиційованого середовища 

від мезенхімальних стовбурових клітин 

 
CK, % EpCAM, % Vim, % 

2D контроль 31,5±1,5 24,5±1,2 0 

2D культура + МСК 46,9±2,6 72,0±3,6 0 

3D контроль 45,0±2,3 26,0±1,3 5,0±0,3 

3D культура + МСК 90,0±4,5 46,0±2,3 45,0±3,3 

 

 

Під впливом розчинних продуктів від МСК експресія CK і EpCAM 

збільшилася на 80 % і 65 % відповідно, порівняно з контролем, в моношаровій 

культурі пухлинних клітин (табл.3.2, рис.3.27). В сфероїдій культурі пухлинних 

клітин експресія CK, EpCAM і vim під впливом МСК збільшилася на 45%, 20% і 

40% відповідно, порівняно з контролем.  
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Рис. 3.27 Імуногістохімічне виявлення пухлинних маркерів (СK, EpCAM, Vim) 

клітинами моношарової  і сфероїдної (БПС) культур лінії MCF-7 під впливом к-

середовища від МСК (1:1 до ППС), А – контрольні зразки адгезивних клітин, Б – 

адгезивні клітини під впливом к-середовища від МСК, В - контрольні зразки 

клітин в БПС, Г - клітини в БПС під впливом к-середовища від МСК, 

мікрофотографія, гематоксилін, стрілками позначено клітини, що експресують 

рецептори, збільшення  х400. 

 

Отримані дані вказують на підвищення експресії епітеліального маркера 

EpCAM і цитокератинів як у моношарі (Рис. 3.27), так і у клітинах сфероїдів 

MCF-7 під впливом факторів, що спродукуються МСК. В той же час, експресія 

віментину як мезенхімального маркера збільшилася тільки в 3D культурі клітин 

MCF-7. Підвищення рівня цитокератинів, а також віментину може свідчити про 

наявність в культурі БПС різних популяцій клітин, які по-різному реагують на 

вплив розчинних факторів від МСК. 

Х400 Х400 

Х400 Х400 

Х400 Х400 

Х400 Х400 

Х400 Х400 

Х400 Х400 
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Судячи з результатів дослідження суспензійної і адгезійної фракції 

моношарової культури клітин MCF-7 під впливом МСК, міграційна активність 

пухлинних клітин зменшуються, проте викликає занепокоєння підвищена 

експресія віментину, який є маркером епітеліально-мезенхімального переходу. 

Як показано в роботі Ching-Yi Liu [257] надмірна експресія рецептору 

віментину в нечутливих до віментину клітинах MCF-7 призводить до 

прогресування раку. Зокрема, дослідження показало, що віментин відіграє 

визначальну в підтриманні архітектури цитоскелету і механічної міцності 

клітини, а також опосередковує організацію полярності мікротрубочок і викликає 

злоякісність пухлинних клітин.  Інші автори показали в своїх дослідженнях 

антипроліферативний ефект МСК на клітини SKBR3, який супроводжувався 

індукцією ЕМП, підвищеною міграцією і утворенням сфероїдів, збагачених СПК 

[258]. Виходячи з даних протиріч, можна зробити висновок, що пухлинні і 

стромальні клітини мають складні взаємодії, що змінюють властивості пухлинних 

клітин за рахунок гуморальних факторів, що виділяються цими клітинами в 

певних умовах. Подальше дослідження молекулярних механізмів впливу к-

середовища від МСК є необхідним для розуміння паракринного впливу на 

пухлинні клітини. 

Зважаючи на тісні взаємодії між МСК і СПК в пухлині, було проведено 

дослідження впливу кондиційованого середовища від МСК на БПС, збагачених 

СПК (зБПС). На рис.3.28 показано формування більших за розміром сфероїдів, у 

порівнянні з контрольними, під впливом к-середовища від МСК. Клітинні 

агрегати мають округлу рівну структуру і невелику кількість дрібних сфероїдів та 

окремих клітин. Визначено розміри зБПС, отриманих з клітин лінії MCF-7,  на 

другу і сьому добу культивування. Так, середній об’єм зБПС був більшим  на 35%, 

а медіана середніх об’ємів на 32%, в порівнянні з контрольними зразками при 

додаванні к-середовища від МСК у концентрації 1:1 до повного поживного 

середовища (ППС) на другу добу культивування (Рис.3.29). На сьому добу 

культивування ця різниця була менша. К-середовище впливало на збільшення 

середнього об’єму на 15%  і 19,5% за концентрації 1:2 та 1:1 до ППС відповідно. 
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Медіана середніх значень об’ємів також мала тенденцію до зростання на 25% та 

33% за концентрації 1:2 та 1:1 до ППС відповідно (Рис.3.29). 

 

А 

 

Б 

 

В 

 
 

Рис.3.28 Мікрофотографія зБПС під впливом к-середовища від МСК: А - 

контроль, Б – МСК у концентрації 1:2 до ППС, В - МСК у концентрації 1:1 до 

ППС, 7 днів культивування, темне поле, х16. 

 

Отримані результати співпадають з даними, отриманими  A.H. Kloop та 

колег. Вони виявили, що МСК стимулює утворення мамосфер із епітеліальних 

клітин людини (HMEC) в залежності від кількості цих клітин в культурі. Подібне 

збільшення розмірів сфероїдів під впливом МСК спостерігалось в клітинних 

лініях запального (SUM149) і незапального (MCF-7) раку молочної залози. Було 

показано, що сприяння до утворення мамофсер може бути опосередковане 

факторами, які секретують МСК, тому вони також використовували к-середовища 

від МСК. В клітинах сфероїдів, культивованих в кондиційованих середовищах від 

МСК, виявили більшу кількість білків клітинної адгезії; Е-кадгерину і N-

кадгерину в культурах клітина SUM149 і HMEC, що характерно для 

мезенхімального фенотипу [259].  
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Рис.3.29 Середнє значення і медіана об’ємів зБПС лінії MCF-7 під впливом К-

середовища від МСК за концентрацій 1:2 та 1:1 до ППС на 2-гу та 7-му добу 

інкубування, програмне забезпечення AxioVision  (Zeiss), *р≤0,05 – для 

розведення к-середовища від МСК 2:1 до повного поживного середовища, 

порівняно з контролем, #р≤0,05 – для розведення к-середовища від МСК 1:1 до 

повного поживного середовища, порівняно з контролем. 

 

Окрім вимірювання розмірів клітинних агрегатів важливим виявляється 

підрахунок кількості живих клітин як в самих агрегатах, так і в суспензійній 

фракції, в яку ці клітини можуть мігрувати чи переходити під час розпаду 

сфероїдів. Так, нами показано, що кількість живих клітин в суспензійній фракції 

також була збільшена на 15% відносно контролю за цієї ж концентрації к-

середовища від МСК після 48 годин інкубування (Рис.3.30).  
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Рис.3.30 Кількість живих і мертвих клітин в зБПС і суспензійній фракції клітин 

MCF-7  при дії К-середовища від МСК за концентрацій 1:2 та 1:1 до ППС на 2-гу 

добу інкубування, підрахунок кількості клітин в камері Горяєва, *р≤0,05 – для 

живих клітин, в порівнянні з контролем. 

 

За даними літератури взаємодія між МСК і СПК опосередковані цитокіновою 

петлею з позитивним зворотнім зв’язком, в якій інтерлейкін 6 (IL6) та хемокін  7 

(CXCL7) відіграють ключову роль. Ця петля потребує одночасної наявності обох 

типів клітин, але не потребує контакту клітина-клітина, тому для виявлення 

впливу МСК на пухлинні клітини можна використовувати кондиційоване 

середовище від цих клітин. Опосередкований IL6 хемотаксис може сприяти 

поверненню МСК в ділянки первинного росту пухлини, а також стимулювати 

продукування CXCL7 цими клітинами. CXCL7 від МСК, в свою чергу, взаємодіє з 

раковими клітинами через рецептор CXCR2, що індукує синтез ряду цитокінів, в 

тому числі IL6 та IL8 [260]. 

Мезенхімальні стромальні клітини (МСК) належать до мультипотентних 

клітин строми, що здатні диференціюватися в численні типи клітин, зокрема 

адипоцити, остеобласти, хондроцити, фібробласти, а також периваскулярні і 

судинні структури [261]. Відомо, що МСК допомагають в загоєнні пошкодженних 
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тканин і їх часто називають амбулаторними клітинами. Проте, ракові клітини 

залучають МСК в надання аналогічної допомоги під час росту і прогресуванню 

пухлини. МСК допомагають пухлинним клітинам уникати імунної атаки, 

сприяючи при цьому ангіогенезу пухлини та стійкості до протипухлинних 

препаратів. Крім того, ці клітини беруть участь у всіх етапах інвазії і 

метастазування, зокрема стимулюють ЕМП та підвищують рівень експресії 

маркерів СПК в пухлинній популяції. МСК також сприяють виживанню СПК 

[262]. Однак, існують дані на користь пригнічення пухлинного процесу МСК 

через підвищення запальної інфільтрації, що сприяє апоптозу і порушенню циклу 

поділу ракових клітин [263]. Такі дані свідчать, що вплив МСК на ріст пухлини 

дуже складний, тому що склад розчинних факторів значно відрізняється у різних 

пухлинах і в різних пацієнтів. Мігрування МСК з кісткового мозку до ділянки 

росту пухлини може засновуватись на подібних механізмах хомінгу цих клітин до 

ділянок пошкоджених тканин для регенерації. Існує припущення, що пухлини 

можуть рекрутувати МСК з кісткового мозку, де вони взаємодіють з СПК і 

сприяють їхньому самооновленню [265]. Якщо це так, то розробка стратегій, 

направлених на механізми такої взаємодії, може сприяти засобам елімінації СПК. 

Тому, системний підхід до дослідження впливу МСК на формування пухлин вкрай 

важливий. Важливо оцінювати вплив цих клітин на рівні індивідуальних 

пухлинних клітин (моношарова культура) та на первинній аваскулярній стадії 

розвитку пухлин (сфероїдна культура). 

В нашій роботі досліджувався вплив продуктів від МСК на пухлинні 

клітини. Використання живих клітин (МСК) має певні обмеження, адже деякі 

дослідження доводять, що їхнє введення в організм може посилювати ріст 

новоутворення, впливаючи на процесс ЕМП, а також може модифікувати 

мікрооточення пухлини шляхом формування міжклітинних контактів і 

ремоделювання цитоскелету. Дослідження останніх років показують, що МСК 

можуть викликати місцеву імуносупресію, ангіогенез і посилення пухлинного 

росту [266]. Як показують дослідження, МСК, які вводять в організм за 

допомогою ін’єкцій мають незначну тривалість життя, а їхні ефекти пов’язані із 
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продуктами, які вони секретують. МСК виділяють біологічно активні речовини, 

(цитокіни, фактори росту, мікро-РНК, протеасоми, екзосоми), що здатні 

регулювати велику кількість фізіологічних процесів. Використання 

кондиційованого середовища (к-середовища, або суміші розчинних факторів) від 

МСК має переваги надвикористанням живих клітин з точки зору одержання, 

зберігання, а також обробки  терапевтичного агенту [267]. МСК формують 

пухлинні ніші, які підтримують ріст трансформованих клітин за рахунок 

формування клітинних контактів. Однак біомолекули, які вони секретують, 

можуть мати інший вплив на розвиток пухлини. В даній роботі ми досліджували 

саме парактринний вплив розчинних факторів к-середовища від МСК на 

популяції пухлинних клітин. В роботі Cortes-Dericks L і колег було виявлено 

велику групу цитокінів, хемокінів, ростових, нейротрофічних, ендокринних, 

ангіогенних факторів та інших білків в к-середовищі від МСК, які пригнічували 

ріст пухлинних клітин мезотеліоми [268]. 

Отже, результати дослідження показали, що популяція клітин у 2D культурах 

відрізняється від популяції клітин, що формується в 3D культурах, за такими 

властивостями: морфологією, проліферацією, експресією маркерів епітеліально-

мезенхімального переходу. Очікувано, що різниця в проліферативній активності 

популяції клітин пов'язана зі змінами в рецепторному профілі клітин. Як 

результат, рівномірний дифузійний розподіл маркерів спостерігали в 2D культурі 

клітин (рис. 3.27). В протилежність цьому, різні клітинні шари в клітинних 

агрегатах експресують ці маркери (рис. 3.27). Такий розподіл клітин міг бути 

спричинений не тільки обмеженою дифузією речовин в певні шари сфероїдів, але 

і гетерогенністю популяцій і клітинних взаємодій. Отримані результати 

показують також, що к-середовище від МСК сприяє розростанню зБПС і 

формуванню ознак мезенхімального фенотипу. МСК виділяють фактори, що 

сприяють виживанню клітинних популяцій в зБПС і тому можуть впливати на 

прогресування РГЗ. Ми вважаємо, що СПК можуть реагувати на сигнали 

мікрооточення, зокрема МСК, що сприяють їхньому виживанню. В цьому 
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випадку СПК нагадують стовбурові клітини нормальної тканини, функціонування 

яких залежать від клітинної ніші [269].  

 

 

3.9 Дослідження впливу інтерферону альфа на пухлинні клітини 

молочної залози лінії MCF-7 

 

Інтерферони І типу, зокрема ІФНα-2b, беруть участь в процесах 

диференціювання клітин і протипухлинного захисту, а також здатні підвищувати 

чутливість пухлинних клітин до хіміо- та променевої терапії. Терапевтичний 

ефект від ІФНα-2b у великій мірі залежить від мікрооточенням пухлини, а також 

від наявності різних клітинних субпопуляцій в пухлині, зокрема СПК. Тому, 

необхідно проаналізувати роль ІФНα-2b у складній динамічній взаємодії між 

пухлинними клітинами і СПК. Для цього ми порівняли вплив ІФНα-2b на 

моношарову культуру клітин, БПС та зБПС. Моношарова культура містить більш 

менш однорідну популяцію пухлинних клітин, що підтверджується рівномірним 

розподілом рецепторів. Вона більш лабільна і чутлива до дії стромальних 

факторів. В той же час, культура БПС реагує із запізненням на сигнали від 

гуморальних факторів за рахунок клітинної гетерогенності та неоднорідного 

надходження речовин до всіх шарів сфероїда. БПС, збагачені СПК містять до того 

ж більшу кількість нечутливих до терапії клітинних популяцій. Тому, ми 

припустили, що у цих трьох системах росту пухлинні клітини реагуватимуть на 

дію ІФНα-2b по-різному.  

На першому етапі формування пухлинної популяції ми розглядали 

виживаність і проліферативну активність пухлинних клітин при інкубуванні з 

ІФНα-2b за допомогою МТТ-аналізу в моношаровій культурі клітин за різних 

концентрацій ІФНα-2b після 24, 48 і 72 годин інкубування (Рис.3.31). Кількість 

пухлинних клітин в контрольних зразках за стандартних умов культивування 

приймали за 100%.  Так, було показано цитотоксичну активність ІФНα-2b щодо 

пухлинних клітин і пряму лінійну залежність від концентрації препарату. 
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Найбільш виражений цитотоксичний ефект був показаний за концентрації 10
4 

МО/мл вже на першу добу інкубування. Зниження кількості живих клітин 

відносно контролю складало 32%, 45% і 59% після 24, 48 і 72 годин інкубування 

відповідно, в порівнянні з контролем.  

 

 

 

Рис.3.31 Виживаність пухлинних клітин лінії MCF-7 в моношаровій культурі за 

різної концентрації ІФНα-2b (10, 10
2
, 10

3
, 10

4
 МО/мл). МТТ-аналіз (540 нм), * 

відносно контролю після 24 годин інкубування,  p≤0,05, ** - відносно контролю 

після 48 годин інкубування,  p≤0,05, *** - відносно контролю після 72 годин 

інкубування,  p≤0,05. 

 

Здатність пухлинних клітин до субстрат-незалежного росту лежить в основі 

процесів міграції і метастазування. Дані, отримані на першому етапі роботи дають 

уявлення про загальну виживаність клітинної популяції моношарової культури. 

Проте, показником міграційної активності пухлинних клітин є зміни в адгезійній 

здатності.  Для того, щоб оцінити адгезійний потенціал пухлинних клітин ми 

аналізували, як змінюється склад адгезійної і суспензійної фракції моношарової 

культури впродовж 4 діб культивування. Так, клітини MCF-7 інкубували з IФНα-

2b в концентрації 2∙10
4
 МО/мл. Кожні 24 години проводився підрахунок живих 

клітин у суспензійній та адгезивній фракціях (рис.3.32 А, Б). Дослідження 
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показало, що IФНα-2b чинить цитостатичний вплив на пухлинну популяцію 

утримуючи кількість живих клітин як в суспензії, так і в адгезії на рівні нижче за 

контроль.  

 

 

А 

 

Б 

Рисунок 3.32 Виживаність клітин MCF-7 в присутності інтерферону альфа, 

підрахунок кількості клітин з трипановим синім в камері Горяєва, А - суспензійна 

фракція, Б - адгезивна фракція, * p≤0,05 -  відносно контролю. 
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Показано, що кількість живих клітин, які інкубували із IФНα-2b у адгезійній 

фракції свідчила про цитотоксичний ефект цитокіну на 3-4 дні культивування 

(рис.3.32 А), оскільки в цей період спостерігалось зменшення кількості клітин на 

29% і 59% відповідно в порівнянні з контролем. В суспензійній фракції на 4 добу  

культивування (рис.3.32 Б) кількість клітин була меншою на 40% в порівнянні з 

контролем. Отримані результати можуть свідчити про те, що IФНα-2b знижує 

міграційну здатність пухлинних клітин.  

За даними літератури антипроліферативна активність IФНα-2b здійснюється 

через гальмування росту ракових клітин шляхом зупинки клітинного циклу, 

апоптозу або диференціювання. Вона є результатом регуляції експресії генів, що 

ініціюється шляхами трансдукції сигналу і транскрипційної активації JAK-STAT 

сигнального шляху [270]. 

Здатність IФНα-2b пригнічувати злоякісність пухлинних клітин  в деякій 

мірі пов’язана з його здатністю стимулювати диференціювання пухлинних клітин.  

Саме тому нами було проаналізовано здатність пухлинних клітин експресувати 

маркери, характерні для клітин мезенхімального та епітеліального ґенезу. 

Виявилося, що IФНα-2b не впливає на посилення ознак, які характерні для клітин 

мезенхімального фенотипу, проте сприяє диференціації клітин і експресії 

маркерів епітеліального фенотипу. Так, виявилося, що в моношаровій культурі 

пухлинних клітин в присутності цитокіну (10
4
 МО/мл) експресія Ck і EpCAM 

збільшилася на 50,5 і 47,8 % відповідно порівняно з контролем, проте експресія 

віментину, в цій культурі не спостерігалася (рис. 3.33). 
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                         Моношарова культура                                  Багатоклітинні пухлинні сфероїди 
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Рисунок 3.33 Імуногістохімічне виявлення пухлинних маркерів (СK, EpCAM, 

Vim) клітинами моношарової  і сфероїдної (БПС) культур лінії MCF-7 під 

впливом інтерферону альфа (10
4
 МО/мл), А – контрольні зразки адгезивних 

клітин, Б – адгезивні клітини під впливом інтерферону альфа, В - контрольні 

зразки клітин в БПС, Г - клітини в БПС під впливом інтерферону альфа, 

мікрофотографія, гематоксилін, стрілками позначено клітини, що експресують 

рецептори, збільшення х400. 

 

В сфероїдній культурі пухлинних клітин експресія CK, EpCAM в 

присутності інтерферону альфа збільшилася на 33% і 34% відповідно (табл.3.3), 

порівняно з контролем. Проте, збільшення експресії віментину в незначному 

ступені відрізнялося від контролю (на 2%). Таким чином, інтерферон альфа 

підвищує експресію епітеліальних маркерів  EpCAM і цитокератинів як у 

моношарі, так і у клітинах сфероїдів MCF-7 (Рис. 3.33). Оскільки спостерігалось 

збільшення експресії епітеліальних маркерів і не спостерігалось підвищення 
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експресії віментину, можна припустити, що інтерферон альфа не призводить до 

явища ЕМТ, адже пухлинні клітини, навпаки, набувають виражені ознаки 

диференціації. 

 

Таблиця 3.3 

 Експресія пухлинних маркерів в присутності інтерферону альфа 

 CK, % EpCAM, % Vim, % 

2D контроль 33,5±1,7 25,2±1,3 0 

2D + IФНα-2b 84±4,2 73±3,7 0 

3D контроль 45±2,3 26±1,3 5±0,3 

3D + IФНα-2b 87±4,4 60±3 7±0,4 

 

 

В результаті дослідження було показано різну виживаність, здатність до 

міграції і експресію маркерів під впливом IФНα-2b в 2D і 3D культурах клітин 

лінії MCF-7. Зміна росту пухлинної популяції викликає зміни в експресії маркерів 

EMT (CK, EpCAM, Vim). IФНα-2b проявляє цитотоксичний вплив на пухлинні 

клітини, а також знижує їхню міграційну активність. В 2D культурі культурі 

пухлинних клітин IФНα-2b сприяє підвищенню експресії  Ck і EpCAM на 50,5% і 

47,8% (табл.3.3) відповідно, в порівнянні з контролем. В 3D культурі клітин це 

збільшення складало 33% і 34% відповідно (табл.3.3), в порівнянні з контролем. 

Оскільки спостерігалось збільшення експресії епітеліальних маркерів, а експресія 

віментину достовірно не відрізнялась від контролю, можна зробити висновок про 

те, що IФНα-2b позитивно впливає на набуття ознак диференціації, а також 

зниженню міграційної здатності пухлинних клітин на ранній стадії розвитку 

пухлини молочної залози. 

Сфероїдотвірна здатність пухлинних клітин корелює з фенотипом СПК, 

тому за допомогою визначення об’єму і кількості клітин у клітинних агрегатах 

можна визначити пухлинотвірну активність ракових клітин, які походять від 
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визначеної кількості висіяних клітин [271]. У роботі було досліджено вплив 

ІФНα-2b на зБПС. Для цього проводили вимірювання об’ємів клітинних агрегатів 

(метод морфометрії), а також підрахунок кількості живих і мертвих клітин в усій 

суспензійній фракції.  

 

А 

 

Б 

 

В 

 
 

Рис.3.34 Мікрофотографія зБПС при дії ІФНα-2b: А - контроль, Б – ІФНα-2b у 

концентрації 10
2
 МО/мл, В - ІФНα-2b у концентрації 10

4 
МО/мл, 7 діб 

культивування, метод темного поля, х16. 

 

Так, на рис. 3.34 показано вплив ІФНα-2b на формування БПС у середовищі, 

що є сприятливим для росту СПК. На мікрофотографіях показано дозозалежну 

дезагрегацію пухлинних сфероїдів. В присутності досліджуваного цитокіну 

контакти між клітинами руйнуються і утворюється велика кількість дрібних 

агрегатів та окремих клітин. Виявилося, що після 2 діб культивування середній 

об’єм зБПС зменшився на 16 та 25 % при інкубуванні з ІФНα-2b за концентрацій 

10
2
 і 10

4
 МО/мл відповідно, порівнюючи з контрольними зразками (рис. 3.34). У 

той же час кількість живих клітин знизилась на 13 % за концентрації ІФНα-2b 10
4
 

МО/мл порівняно з контрольними зразками. Кількість живих клітин у 

суспензійній фракції статистично не відрізнялась від контролю за концентрації 

10
2
 МО/мл, спостерігалось лише незначне збільшення кількості загиблих клітин – 

на 9 % – від початкового стану (рис. 3.35). 
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Рис.3.34 Середнє значення і медіана об’ємів зБПС лінії MCF-7 при дії ІФНα-2b за 

концентрацій 10
2
 МО/мл та 10

4 
МО/мл на 2-гу та 7-му добу інкубування, *p≤0,05 - 

ІФНα-2b у концентрації 10
2
 МО/мл в порівнянні з середнім об’ємом та медіаною 

об’ємів зБПС контрольної групи,  #p≤0,05 - ІФНα-2b у концентрації 10
4 

МО/мл в 

порівнянні з середнім об’ємом та медіаною об’ємів зБПС контрольної групи. 

 

Отже, після 2 діб культивування культура зБПС реагувала на дію ІФНα-2b  

зниженням проліферації клітин лише за концентрації 10
4
 МО/мл. Ми 

припускаємо, що збільшення кількості мертвих клітин на 10% за цієї ж 

концентрації ІФНα-2b відбувалося за рахунок цитотоксичної дії цього цитокіну 

саме на пухлинні клітини. Можна помітити (рис.3.35), що сумарна кількість 

живих і мертвих клітин за концентрації 10
4
 МО/мл виявляється меншою, ніж за 

концентрації 10
2
 МО/мл та в контрольній групі. Таке явище може бути 

характерним для культури БПС, адже пухлинні сфероїди містять зону 

некротичних клітин [272], до яких не надходять поживні речовини і кисень. Як 

відомо, клітини, які стають на шлях некрозу, втрачають характерну структуру 

внутрішніх органел і можуть розпадатися на окремі частини [273]. Оскільки в 

роботі використовували рутинний метод підрахунку кількості клітин із 

використанням гемоцитометра, то враховувались лише цілісні мертві клітини, 
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забарвлені барвником; пошкоджені фрагментовані клітини, які перейшли у 

клітинну суспензію при дезагрегації сфероїдів, підрахувати було неможливим. 

 

 

 

Рис.3.35 Кількість живих клітин і мертвих клітин в зБПС та суспензійній фракції 

клітин MCF-7 під впливом ІФНα-2b за концентрацій 10
2
 МО/мл та  10

4 
МО/мл на 

2-гу добу інкубування, *p≤0,05, в порівнянні з кількістю живих клітин в 

контрольній групі, # p≤0,05, в порівнянні з кількістю мертвих клітин в 

контрольній групі. 

 

Подальше інкубування зБПС із ІФНα-2b призводить до зниження 

середнього значення і медіани об’ємів сфероїдів на 48 та 74 % за концентрації 

цитокіну 10
2
 та 10

4
 МО/мл відповідно порівняно з контрольними зразками (рис. 

3.35). Такий ефект ІФНα-2b на зниження об’ємів клітинних агрегатів на 7-му добу 

інкубування можна пояснити його здатністю активувати сплячі стовбуровоподібні 

клітини, які збагачують пул пухлинних клітин [274]. 

Як відомо, інтерферони (ІФН) - це цитокіни, які здатні модулювати 

вроджений і набутий імунітет шляхом аутокринної та паракринної передачі 

сигналів [275]. Як свідчать літературні дані, інтерферони І типу (IФНα, IФНβ, 

IФНϖ) беруть участь в процесах протипухлинного захисту і диференціювання 
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клітин, а також здатні підвищувати чутливість пухлинних клітин до хіміо- та 

променевої терапії [276]. До того ж, ІФН І типу володіють інгібуючою дією на 

пухлинні клітини різного походження, оскільки вони обмежують їхню 

проліферацію, а також стимулюють старіння і апоптоз. Відомо, що це досягається 

шляхом зупинки клітинного циклу і загибелі клітин [277].  Проте, як показують 

новітні дослідження [278], при певних обставинах ІФН І типу також можуть 

викликати протилежні ефекти, що призводить до стимуляції розвитку пухлини.  

Добре відомо, що ефективність декількох терапевтичних стратегій 

лікування раку, як то цитотоксична і променева терапія, а також направлена 

імунотерапія, залежать від передачі сигналів від ІФН І типу [279]. Порушення 

такої сигналізації в мікрооточенні пухлини або в імунних клітинах може бути 

причиною терапевтичної резистентності в онкологічних хворих. З іншої сторони, 

ІФН І типу можуть опосередковувати імуносупресивні ефекти, як і у випадку 

розвитку інфекції, коли хронічна персистенція патогенну запускає негативні 

регуляторні шляхи ІФН [280]. Подібні негативні ефекти можуть також 

спостерігатись при хронічному запаленні, пов’язанному з раком, де повторювана 

передача сигналів, що активуються ІФН І типу, може братии участь у стійкості до 

лікування [281].  

Деякі публікації показали, що IФНα-2b пригнічує проліферацію пухлинних 

клітин молочної залози в системі 2D та 3D клітинного росту. Такий 

антипроліферативний ефект може здійснюватися шляхом зупинки клітинного 

циклу, апоптозу або диференціації. В організмі ж його дія може бути 

опосередкована активацією імунних клітин (Т-клітин і натуральних кілерів), 

інгібуванні васкуляризації (ангіогенезу) та індукцією цитокінів, які контролють 

різноманітні процеси в клітині, такі як проліферація, диференціація, виживаність і 

апоптоз [282]. В порівнянні з моношаровою культурою клітин БПС є менш 

чутливими до дії IФНα-2b, що пов’язано з гетерогенністю клітинних популяцій 

цієї моделі, адже зовнішні шари БПС складаються із активно проліферуючих 

клітин, а ядро агрегата збагачено клітинами, що знаходяться в стані спокою або 

гіпоксії, тому що отримують менше кисню, факторів росту і поживних речовин. 
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Відомо також, що  БПС містять близько 1% стовбурових пухлинних клітин, які 

здатні поновлювати популяцію пухлинних клітин. До того ж, у 2D і 3D культурах 

ракових клітин відрізняється рівень експресії генів, інтенсивність проліферації, 

здатність клітин до міграції і метастазування [283].  

Коли клітини епітеліального походження, в даному випадку пухлинні 

клітини молочної залози, набувають ознак мезенхімального фенотипу, вони 

набувають здатності пригнічувати протипухлинні захисні сили організму, 

мігрувати по організму, стають нездатними до апоптозу та нечутливими до дії 

протипухлинних препаратів і діють як резервуар, який поповнює та розширює 

популяцію пухлинних клітин [284]. Пухлинні клітини, які зазнають EMT, активно 

проліферують і самооновлюються, що призводить до збільшення кількості 

гетерогенних популяцій. В результаті поповнюється пул мігруючих клітин 

посилюється рухливість клітин, що призводить утворення метастатичних колоній 

у віддалених місцях [285]. 

         Результати нашої роботи показали також, що ІФНα-2b пригнічує ріст 

пухлинної популяції, до якої входять як власне пухлинні клітини, так і СПК. Ця 

здатність ІФНα-2b може посилювати вплив цільової протипухлинної терапії, 

спрямованої на СПК. Важливо змусити СПК виходити із G0 фази клітинного 

циклу. Саме тому виникає потреба в пошуку методів комплексної 

диференціальної терапії. Ідея полягає в тому, щоб змусити СПК перезавантажити 

клітинний цикл, тобто перевести їх в активний стан і одразу ж знищити 

протипухлинними агентами, коли вони вже не ―сплять‖, проте ще ―не захищені‖. 

Наслідком активації СПК є асиметричний поділ і диференціація у власне 

пухлинні клітини та збільшення об’єму пухлини. Диференціація СПК у ракові 

клітини підтверджена для різних типів раку, в т.ч. раку підшлункової залози [286], 

простати [287], легень [288] і печінки [289]. СПК можуть диференціюватися в 

пухлинні клітини, і цей процес регулюється зовнішніми та внутрішніми 

факторами, зокрема запальним мікрооточенням. Зважаючи на дані літератури 

щодо активації СПК інтерфероном-α [186], ми припускаємо, що ІФНα-2b 

проявляє подвійний вплив на популяцію зБПС, а саме виводить популяцію СПК зі 
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стану спокою і одразу ж впливає на ці та пухлинні клітини в зБПС, тому об’єм 

клітинних агрегатів не збільшується за рахунок цитотоксичної дії цитокіну. Отже, 

ІФНα-2b можна розглядати як допоміжний агент для розробки і тестування 

комплексної протипухлинної терапії, що спрямована на активацію СПК з 

одночасним впливом хіміотерапії на моделі багатоклітинних пухлинних сфероїдів 

лінії MCF-7, збагачених цими клітинами in vitro. 

         За літературними даними застосування ІФН-терапії при солідних 

новоутвореннях, таких як меланома, карцинома нирок, саркома Капоши, рак 

грудної залози, дало позитивний результат [182]. ІФНα-2b має плейотропну дію: 

не лише стимулює протипухлинну імунну відповідь, але і напряму впливає на 

проліферацію та виживаність пухлинних клітин. Проте, як виявилось, це ще не всі 

позитивні ефекти, якими характеризується цей цитокін. Показано також здатність 

ІФНα-2b посилювати експресію маркерів СПК. Нами було виявлено, що ІФНα-2b 

може збагачувати СПК пухлину, в той же час вбиваючи основну частину 

пухлинних клітин. Іншою групою вчених було показано, що в гематопоетичних 

клітинах гранулоцитарний колонієстимулювальний фактор, триоксид миш’яку та 

ІФНα-2b ефективно активують ―сплячі‖ стовбурові клітини і тим самим можуть 

послаблювати резистентність до протипухлинної терапії [186].           

            Отже, отримані результати показали, що при збільшенні концентрації 

ІФНα-2b відбувається посилення розпаду зБПС та утворюється велика кількість 

дрібних сфероїдів та поодиноких клітин лінії MCF-7. ІФНα-2b чинить 

цитотоксичну дію після 48 год культивування клітин  MCF-7 за концентрації 10
4
 

МО/мл. Після продовження строку інкубування зБПС із ІФНα-2b призводить до 

зниження середнього значення і медіани об’ємів клітинних агрегатів на 48% та на 

74% за концентрації 10
2
 МО/мл та  10

4
 МО/мл відповідно після 7 діб 

культивування, в порівнянні з контрольними зразками. ІФНα-2b можна 

розглядати як допоміжний агент для розробки та тестування комплексної 

протипухлинної терапії, направленої на знищення популяції стовбурових 

пухлинних клітин на моделі багатоклітинних пухлинних сфероїдів лінії MCF-7, 

збагачених цими клітинами in vitro.  
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Сучасна протиракова терапія направлена на основну масу ракових клітин в 

пухлині, які активно проліферують. Проте, клітини пухлини знаходяться на 

різних стадіях росту і диференціювання. Серед них є клітини, що знаходяться в 

стадії спокою та здатні відновлювати пухлину після хірургічного втручання, 

радіо- чи хіміотерапії. До таких клітин належать стовбурові пухлинні клітини 

(СПК). СПК – це субпопуляція пухлинних клітин, що відповідає за ріст 

новоутворення, метастазування, стійкість до терапії [13].  

Їхня здатність уникати цитотоксичних впливів протипухлинних препаратів і 

регенерувати пухлину після лікування обумовлена декількома механізмами: 

перебуванням у стані спокою, високою активністю антиапоптичних білків та 

білків АВС-транспортерів, низьким рівнем активних форм кисню [290]. Ніша 

СПК відіграє важливу роль в підтримці стовбурових властивостей, а також в 

дедиференціюванні власне пухлинних (не-СПК) клітин через явище епітеліально-

мезенхімального переходу (ЕМП) [291]. Після того, як пухлинні клітини йдуть 

шляхом ЕМП вони мають багато спільних з СПК властивостей, таких як висока 

інвазивність, міграційна здатність, підвищена експресія мезенхімальних маркерів 

(наприклад, віментин) і маркерів СПК [292]. 

 Насьогодні доступно декілька методів виділення СПК [54-55]. 

Культивування клітин без прикріплення до субстрату в поживному середовищі за 

відсутності сироватки, але збагаченому факторами росту, дає можливість 

здійснювати клональний відбір клітин, що мають стовбуровий фенотип. 

Дослідження останніх років показали, що цей метод є ефективним в підтримці 

пухлинних клітин молочної залози в недиференційованому стані в культурі [293-

294]. В таких умовах клітини ростуть у вигляді тривимірних багатоклітинних 

клонів, які називають пухлинними сфероїдами. Цей метод довів свою 

ефективність в збагаченні і підтримці СПК на декількох клітинних лініях [295].  

Методика збагачення клітинної культури СПК викликає практичний інтерес 

для пошуку терапії, направленої на популяції пухлинних клітин і СПК у 
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безпосередній  взаємодії. Тому, в даній роботі було використано багатоклітинні 

пухлинні сфероїди для отримання збагаченої СПК клітинної популяції та 

вивчення її взаємодії з клітинним мікрооточенням, зокрема його розчинних 

стромальних факторів, таких як кондиційоване середовище від мезенхімальних 

стромальних клітин кісткового мозу та інтерферону альфа-2b. 

Результати, отримані на першому етапі роботи, показали, що, на відміну від 

клітин моношарової культури, в клітинах багатоклітинних пухлинних сфероїдів 

(БПС) молочної залози лінії MCF-7 послаблюється експресія епітеліальних 

маркерів (EpCAM, СК) і посилюється експресія мезенхімального маркеру – 

віментину (Vim), що характерно для явища епітеліально-мезенхімального 

переходу (ЕМП). З процесом ЕМП та нерівномірним надходженням поживних 

речовин і кисню до внутрішніх шарів сфероїдів може бути пов’язане виникнення 

в культурі БПС гетерогенних клітинних популяцій.  

Оскільки клітини MCF-7 в культурі БПС виявляють деякі ознаки ЕМП, що 

тісно пов'язаний із набуттям стовбурового фенотипу, то важливим виявляється 

дослідження наявності популяцій СПК на цій моделі. Тому нами було оцінено 

співвідношення кількості СПК за різних умов клітинного росту за допомогою 

методу імуногістохімії, спектрофотометрії та проточної цитометрії. Так, було 

порівняно рівень експресії маркерів стовбурових клітин (CD133, CD44, CD24, 

bmi-1), характерних для раку молочної залози [67], клітинами моношарової 

культури, БПС та сфероїдів, збагачених СПК.  Було показано, що сфероїди, які 

культивували за відсутності сироватки з додаванням факторів росту, у більшому 

ступені експресують маркери СПК, в порівнянні з моношаровою культурою та 

культурою БПС. Активність АЛДГ, ще одного маркеру СПК [40], відрізнялась в 

досліджуваних системах клітинного росту. Нами було показано, що найбільшою 

активністю АЛДГ володіли клітини в зБПС, в порівнянні з моношаровою 

культурою та БПС. Підвищення рівенів активності АЛДГ в культурах БПС і 

зБПС, в порівнянні з моношаровою культурою клітин,  може бути пов'язаний із 

наявністю популяцій СПК в цих моделях.  Довготривале культивування клітин 

моношарової культури, БПС та зБПС із заміною повного поживного середовища 
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кожні 48 годин призвело до значного збільшення відсотку СПК. Найбільшою 

експресією CD133 та нестину володіли клітини культури зБПС. Літературні дані 

свідчать, що клітини, які одночасно експресують високі рівні CD133 і нестину, 

виявляються в різних типах епітеліальних пухлин. До того ж, відібрані за цими 

маркерами клітини викликають утворення нових пухлин in vivo [217-219]. 

Експериментальні роботи останнього десятиліття свідчать про те, що СПК 

молочної залози мають багато механізмів резистентності до протипухлинної 

терапії, в тому числі підвищену експресію АТФ-зв’язуючих білків-переносників, 

підвищену активність АЛДГ, посилене поглинання АФК, шляхи обходження 

апоптозу, індукцію спокою, аутофагію, і, можливо, інші ще не досліджені 

механізми [296]. Тому ми порівняли чутливість пухлинних клітин молочної 

залози лінії MCF-7 до протипухлинних препаратів різного механізму дії в 

моношаровій культурі клітин, БПС та сфероїдах, збагачених СПК. Отримані 

результати свідчать про різну чутливість цих систем клітинного росту до хімічних 

агентів. Показано, що культура зБПС найменш чутлива до дії досліджуваних 

доксорубіцину, цисплатину і метотрексату. Ми вважаємо, що зниження 

чутливості пухлинних клітин в цій моделі пов’язано із збільшенням популяцій 

СПК. Отже, за допомогою методів імуногістохімії, проточної цитометрії, 

спектрофотометрії та дослідження чутливості клітин до протипухлинної терапії 

було показано, що культивування клітин у поживному середовищі за відсутності 

сироватки та додавання факторів росту сприяє збагаченню культури 

стовбуровими клітинами. 

Останнім часом у літературі активно оговорюються відмінності 

метаболічного фенотипу СПК від такого у диференційованих пухлинних 

клітинах. Виявляється, що СПК характеризуються підвищеною активністю 

пентозофосфатного шляху (ПФШ), на відміну від пухлинних клітин, для яких 

характерним є підвищений рівень гліколізу [297].  За активністю ключових 

ферментів гліколізу і ПФШ, таких як лактатдегідрогеназа (ЛДГ) та глюкозо-6-

дегідрогеназа (Г6ФДГ), відповідно, можна судити про енергетичний стан 

пухлинних клітин, а також про наявність СПК. Отримані нами дані 
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підтверджують відомості про інтенсифікацію реакцій пентозофосфатного шунта 

(ПФШ) у пухлинних клітинах і його значної ролі у антиоксидантному захисті 

клітин. За умов сфероїдного росту (у БПС) активність Г6ФДГ і ЛДГ достовірно не 

відрізнялися від активностей за умов моношарового росту. Це свідчить про те, що 

енергетичний стан пухлинних клітин  за умов росту у БПС принципово не 

змінюється порівняно з умовами моношарового росту. Однак, при збагаченні БПС 

СПК має місце зростання активності Г6ФДГ у 1,5 рази та  зменшення активності 

ЛДГ у 5,5 разів, в порівнянні з моно шаровою культурою клітин що свідчить про 

інтенсифікацію реакцій ПФШ і пригнічення реакцій гліколізу.  

Функціонування СПК залежить від мікрооточення, в якому вони 

знаходяться. Ці клітини можуть адаптуватись до різних умов, що впливає на зміну 

їхнього фенотипу. Нами було показано, що клітини культури зБПС можуть 

набувати стовбурових ознак і втрачати їх в залежності від умов росту. Після 

прикріплення клітин до субстрату вони набувають здатності активно 

проліферувати, втрачаючи при цьому ознаки стовбурових клітин. Після 

перенесення клітинних агрегатів, збагачених СПК, із суспензійних умов росту в 

адгезивні умови було виявлено, що клітини поверхневих шарів експресують 

маркераи СПК (CD133, CD44, bmi-1, EpCAM, vim), на відміну від клітин, які 

почали ділитись по периферії. Отримані результати підкріплюються роботою 

R.Kunjithapatham [237], який показав, що сфероїд, перенесений з неадгезивної в 

адгезивну культуру володіє агресивним фенотипом, а його клітини мають низьку 

чутливість до дії лікарських препаратів. 

Для існування і функціонування СПК потребують специфічного 

мікрооточення, яке називають нішею. Така ніша являє собою організовану сітку 

різних типів клітин, які активно між собою взаємодіють через позаклітинний 

матрикс і розчинні фактори, такі як цитокіни, хемокіни і різноманітні метаболіти. 

Клітинні популяції мікрооточення пухлини можуть прямо або опосередковано 

взаємодіяти з пухлинними клітинами шляхом взаємної зміни властивостей і 

функцій. Мезенхімальні стромальні клітини відіграють важливу роль під час 

канцерогенезу, проявляючи різноманітні типи міжклітинної комунікації [298]. 
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Тому, ми досліджували вплив факторів, що секретуються цими клітинами, на 

збагачену СПК культуру багатоклітинних сфероїдів, а також порівнювали із 

ефектом на звичайну моношарову і сфероїдну культуру клітин. В результаті 

дослідження було виявлено, що к-середовище від МСК підвищує експресію 

мезенхімального маркеру віментину в БПС, в порівнянні з моношаровою 

культурою клітин, а також стимулює формування більших за розміром зБПС та 

сприяє зростанню виживаності пухлинних клітин MCК. Ми припускаємо, що 

МСК виділяють фактори, що сприяють виживанню клітинних популяцій в 

культурі багатоклітинних сфероїдів, збагачених СПК. 

Окрім продуктів від МСК, фактори росту, які виділяються клітинами у зоні 

запального процесу є невід’ємною складовою регуляції стану СПК. Деякі 

дослідження продемонстрували тісний зв’язок між розвитком СПК й інтерферону 

І типу (ІФНα-2b) під час проліферації та прогресії пухлини. Насьогодні багато 

онкологів вважають ІФНα «мертвим препаратом», який замінюють новими 

сучасними хімічними агентами. Проте, слід зауважити, що ІФНα використовували 

для лікування онкохворих, коли механізми його дії були недостатньо відомими. 

Цей препарат використовували як цитотоксичний препарат, але вводили його у 

високих дозах і безперервно, що викликало високу його токсичність. За останню 

декаду було проведено декілька робіт, що  підкреслюють несподіваний зв'язок 

ІФНα із СПК. Показано, що лікування цим цитокіном призводить до неперервної 

цитогенетичної ремісії, навіть, після припинення лікування. Такий ефект 

обумовлений як імуномодуляцією, так  і обмеженим функціонуванням СПК [299]. 

Тому ми оцінили чутливість популяції СПК до дії ІФНα-2b в зБПС як моделі 

первинної пухлини, збагаченої цими клітинами. В результаті експериментальних 

досліджень було виявлено, що ІФНα-2b чинить цитотоксичну дію на клітини лінії 

MCF-7 та спричинює розпадання клітинних агрегатів на окремі клітини з 

утворенням великої кількості поодиноких клітин. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі було порівняно ключові морфологічні, ростові, 

біохімічні та рецепторні характеристики 2D та 3D моделей клітинного росту за 

умов модифікації мікрооточення. 

1. Показано, що культура багатоклітинних пухлинних сфероїдів (БПС) в більшій 

мірі характеризує процеси епітеліально-мезенхімального переходу (ЕМП), ніж 

моношарова культура клітин лінії MCF-7 за рахунок послаблення експресії 

епітеліальних маркерів (EGFR, CK, EpCAM) та набуття клітинами ознак 

мезенхімального ґенезу (ексресії Vim). 

2. Виявлено підвищену експресію маркерів стовбурових пухлинних клітин (СПК), 

характерних для раку молочної залози (CD44, CD133, bmi-1) та збільшення 

активності АЛДГ в зБПС, в порівнянні з адгезивною культурою клітин та БПС 

лінії MCF-7, культивованих за стандартних умов в повному поживному 

середовищі. 

3. Виявили одночасне підвищення рівнів експресії CD133 та нестину в клітинах 

культури зБПС після довготривалого культивування, що свідчить про збагачення 

культури зБПС популяціями СПК. 

4. Визначено, що культура зБПС є менш чутливою до дії протипухлинних 

препаратів (цисплатину, метотрексату та доксорубіцину) після 48 год інкубування 

в порівнянні із БПС, культивованих за стандартних умов. 

5. Встановлено, що клітини можуть набувати стовбурових ознак і втрачати їх в 

залежності від умов, в яких вони знаходяться. Після прикріплення клітин до 

субстрату вони набувають здатності активно проліферувати, втрачаючи при 

цьому ознаки стовбурових клітин.  

6. Показано інтенсифікацію реакцій пентозофосфатного шунта та пригнічення 

реакцій гліколізу у БПС, збагачених СПК, в порівнянні з клітинами моношарової 

культури і БПС, які культивували за стандартних умов. 
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7. ІФНα-2b чинить цитотоксичний ефект на пухлинні клітини лінії MCF-7, сприяє 

диференціації клітин та дозозалежно сприяє розпаду зБПС і формуванню великої 

кількості дрібних клітинних агрегатів і поодиноких клітин.  

8. К-середовище від МСК сприяє зниженню проліферації пухлинних клітин лінії 

MCF-7 в моношаровій культурі, проте сприяє збільшенню відсотку віментину в 

БПС, а також впливає на зростання виживаності пухлинних клітин і формування 

більших за розміром сфероїдів, в культурі збагаченій СПК. 
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