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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Ембріональні стовбурові клітини це – унікальні 

клітини, які характеризуються здатністю проліферувати протягом тривалого 

періоду в культурі і диференціюватися в будь-який тип тканин в організмі. 

Можливість підтримувати лінії цих клітин миші в культурі дозволила дослідити 

ранні стадії кардіогенезу ссавців [91], у тому числі отримати інформацію про 

експресію генів [64], утворення міофібрил [38], розвиток і функціонування 

іонних та кальцієвих каналів [111], розвиток  рецепторів [48]. Однак висока 

антигенність ксеногенних клітин, небезпека їхнього інфікування під час 

використання, етичні проблеми та висока вірогідність формування імунної 

відповіді організму реципієнта при трансплантації ембріональних стовбурових 

клітин сприяли розвитку нових технологій їхнього отримання [3, 5]. Індукована 

плюрипотентна стовбурова клітина вперше була отримана із соматичних клітин 

миші у 2006 році [107]. У 2012 році за це відкриття S. Yamanaka та G. Gurdon 

було присуджено Нобелівську премію з медицини та фізіології. Виявлено, що 

індуковані плюрипотентні стовбурові клітини подібні до ембріональних 

стовбурових клітин за морфологією, експресією генів, епігенетичним статусом 

генів, які відповідають за плюрипотентність клітин; вони можуть 

диференціюватись у клітини трьох зародкових шарів, як in vivo так і in vitro [45, 

83]. Концептуально, диференціювання ембріональних стовбурових клітин не 

відрізняється від диференціювання індукованих плюрипотентних стовбурових 

клітин  і залежить від спрямування сигнальних шляхів, які впливають на 

ембріональний розвиток в природних умовах і вимагають виконання одних і 

тих самих процедур [14, 54]. Тим не менше, було показано, що лінії 

індукованих плюрипотентних стовбурових клітин  мають вищу мінливість 

фенотипу, що може бути пов’язано з широким спектром методів індукції 

плюрипотентності, а також джерел соматичних клітин та умов культивування 

клітинних ліній [8, 102, 126]. Перевагою індукованих плюрипотентних клітин є 
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те, що вони після індукції і диференціювання в заданому напрямку можуть 

бути повернені до хазяїна [1, 10, 107]. 

Майже одразу після народження серце ссавців втрачає велику частину 

своїх регенеративних можливостей. Через постійну боротьбу зі стресом і 

пошкодженням клітин відбувається втрата функціональних кардіоміоцитів 

[115]; як наслідок, спостерігається гіпертрофія вже існуючих клітин та їх заміна 

клітинами сполучної тканини, які нездатні до скорочення [128]. Важливість цієї 

проблеми підтверджується тим, що у світі серцево-судинні захворювання 

знаходяться на першому місці серед хвороб, які призводять до смерті пацієнта, 

а в Україні вони  є причиною смертності 6 з 10 мешканців країни [4]. 

Відновлення функції серцевого м’яза можливе завдяки застосуванню 

методів клітинної терапії, які дозволяють отримувати кардіоміоцити в культурі 

клітин in vitro [2]. Одержання великої кількості кардіоміоцитів є необхідною 

умовою подальшого розвитку клітинних технологій. Найбільш перспективними 

джерелами отримання кардіоміоцитів є стовбурові клітини з плюрипотентними 

властивостями, а саме, ембріональні стовбурові клітини та індуковані 

плюрипотентні клітини. Способи їхнього диференціювання, які на даний час 

використовуються, мають ряд недоліків, головними з яких є недостатня 

кількість диференційованих клітин, їхня функціональна незрілість, відсутність 

стабільності у ефективності диференціювання та інші [53, 70, 73]. Тому 

перспективним вважається дослідження процесів диференціювання 

індукованих плюрипотентних стовбурових клітин  та ембріональних 

стовбурових клітин для отримання ефективних способів накопичення 

функціонально спроможних кардіоміоцитів. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів наукових досліджень 

кафедри лабораторної діагностики біологічних систем на факультеті 

природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

за темою «Особливості диференціювання плюрипотентних клітин миші в 
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кардіоміоцити в залежності від умов культивування» № д/р 0112U000066 

(07.2011 – 09.2013 р.р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи було визначення 

особливостей проліферації та диференціювання ембріональних та індукованих 

плюрипотентних стовбурових клітин миші в кардіоміоцити в умовах впливу 

факторів диференціювання. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Отримати ембріоїдні тільця в культурі клітин in vitro для 

подальшого визначення особливостей процесів проліферації та 

диференціювання ембріональних стовбурових та індукованих плюрипотентних 

клітин миші в кардіоміоцити. 

2. Вивчити потенційні можливості використання ембріоїдних тілець у 

якості моделі для дослідження процесу диференціювання в кардіоміоцитарному 

напрямку. 

3. Дослідити вплив умов на процес диференціювання ембріональних 

стовбурових клітин та індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в 

культурі тканин in vitro, враховуючи розмір ембріоїдних тілець,  наявність їх 

адгезії  до поверхні  та рухливість. 

4. Порівняти ефективність диференціювання плюрипотентних 

стовбурових клітин методом «висячої краплі», в суспензійній культурі з 

постійним перемішуванням та в спеціальних планшетах, які забезпечують 

гомогенність сформованих ембріоїдних тілець. 

5. Провести аналіз впливу малих молекул (QS11, циклоспорину, 

ДМСО, дорзоморфіну, кардіодженолу та аскорбінової кислоти) на процес 

диференціювання плюрипотентних стовбурових клітин. 

6. Визначити найбільш ефективну схему підвищення ефективності 

диференціювання плюрипотентних клітин в кардіоміоцити миші. 

Об’єкт дослідження – ембріональні стовбурові клітини та індуковані 

плюрипотентні стовбурові клітини миші. 
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Предмет дослідження – особливості диференціювання плюрипотентних 

стовбурових клітин миші в кардіоміоцити в умовах впливу різних факторів 

диференціювання. 

Методи дослідження – культуральні, світлова та флуоресцентна 

мікроскопія, проточна цитофлуориметрія, електрофізіологічні, методи 

математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено вплив на 

процес диференціювання  ембріональних та індукованих плюрипотентних 

стовбурових клітин in vitro розміру ембріоїдних тілець, адгезії ембріоїдних 

тілець до поверхні та рухливості клітин. Виявлено, що найбільш ефективним 

методом диференціювання,  як для ембріональних стовбурових клітин, так і для 

індукованих плюрипотентних стовбурових клітин,  є  метод диференціювання в 

суспензійній культурі з постійним перемішуванням. Вперше доведено 

синергічний ефект додавання до культурального середовища  аскорбінової 

кислоти разом з QS11. Одержано пріоритетні дані щодо оптимальних термінів 

додавання циклоспорину. Розроблено схему підвищення ефективності 

диференціювання плюрипотентних клітин в кардіоміоцити миші. 

Практичне значення одержаних результатів. У зв’язку з тим, що  

розроблена схема отримання кардіоміоцитів суттєво підвищує  ефективність 

диференціювання, її використання може  стати підґрунтям для базового 

протоколу отримання кардіоміоцитів. Застосування циклоспорину або QS11 

разом з аскорбіновою кислотою на перших етапах підтримки культури 

кардіоміоцитів з ембріональних плюрипотентних стовбурових клітин та 

індукованих стовбурових клітин забезпечить удосконалення як процесу 

створення моделей серцево-судинних захворювань і методів їхнього лікування, 

так і дослідження  токсичності дії нових ліків.  

Результати досліджень захищені патентом України № 75876 від 10.02.12 

«Спосіб диференціювання стовбурових клітин в кардіоміоцити» і 

використовуються при читанні курсів лекцій та під час проведення практичних 

занять студентам на кафедрі лабораторної діагностики біологічних систем 
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Національного університету «Києво-Могилянська академія» із дисциплін 

«Молекулярно-клітинні основи самовідновних систем», «Фізіологія 

кровотворення». 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в 

отриманні наукових результатів, викладених у дисертації, у проведені 

патентно-інформаційного пошуку, підборі і обробці даних літератури, 

проведенні експериментальних досліджень, дослідженні особливостей 

проліферації та диференціювання ембріональних та індукованих 

плюрипотентних стовбурових клітин миші в кардіоміоцити в умовах впливу 

різних диференційних факторів, аналізі результатів та їх статистичній обробці, 

написанні та оформленні дисертації. У наукових працях, що оформлені у 

співавторстві, відображено результати спільного планування, проведення 

експериментів та обговорення результатів. Формулювання мети, основних 

завдань роботи, інтерпретація отриманих результатів та обґрунтування 

наукових висновків зроблені  разом з науковим керівником. 

Автор висловлює глибоку вдячність професору Heschler J. та доктору 

Saric T. (Інститут нейрофізіології, Кельнський університет, м. Кельн, 

Німеччина) за координацію ключових етапів роботи та надану можливість для 

продуктивної співпраці. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідались і обговорювались на 6-й Міжнародній конференції 

молодих науковців «Біологія від молекули до біосфери» (Харків, 2011), 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Роль інновацій у 

підвищенні наявного потенціалу країни» (Тернопіль, 2011), на конференції, 

присвяченій «Дням науки НаУКМА» (Київ, 2011), Науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми регенеративної медицини (Київ, 2012), VIII 

Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ 

біології» (Львів, 2012), конференції-конкурсі робіт молодих учених «Актуальні 

проблеми біохімії та біотехнології» (Київ, 2012), Науковій конференції з 

міжнародною участю, присвяченій 40-річчю Інституту проблем кріобіології і 
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кріомедицини НАН України (Харків, 2012), VII Міжнародній конференції 

молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» (Харків, 2012), ІІ 

Всероссийской с международным участием школе-конференции молодых 

ученых «Биология будущего: традиции и новации» (Екатеринбург, Россия, 

2012), конференції, присвяченій «Дням науки НаУКМА» (Київ, 2012), Науковій 

школі МАН (Київ, 2012), BREATH summer school (Hannover, Germany,  2015), 

конференції, присвяченій «Дням науки НаУКМА» (Київ, 2016), ІV 

 Міжнародній науковій конференції "Фундаментальні та прикладні 

дослідження в біології та екології" (Вінниця, 2016), International Symposium on 

Cell Biology jointly with 5th Ukrainian Congress for Cell Biology (Odesa, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18  наукових праць, з 

яких 7 статей,  серед яких 3 представлено в наукометричній базі даних 

SCOPUS, в тому числі 1 стаття в іноземному міжнародному журналі, 4 статті 

опубліковано в спеціалізованих фахових виданнях, рекомендованих ДАК 

України, 1 патент України на винахід, 10 тез доповідей у матеріалах 

міжнародних та національних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, списку 

використаних джерел, який містить 131 найменування, з них 10 – кирилицею та 

121 – латиницею). Матеріали дисертаційної роботи викладені на 132 сторінках 

друкованого тексту (з яких основна частина займає 118 сторінок, ілюстрована 

43 рисунком і 2 таблицями). 
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РОЗДІЛ 1. 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1.1. Характеристика плюрипотентних стовбурових клітин – 

ембріональних стовбурових та індукованих плюрипотентних 

стовбурових клітин  

 

 

Стовбурові клітини (СК) – це клітини, які фенотипово відрізняються від 

всіх відомих зрілих клітин дорослого організму, однак мають властивість 

de novo продукувати будь-які диференційовані клітини. Розрізняють два типи 

СК, які існують на різних стадіях життя організму: ембріональні стовбурові 

клітини (ЕСК) та стовбурові клітини дорослого організму [9, 45]. Окремий тип 

стовбурових клітин – сконструйовані або «індуковані» плюрипотентні 

стовбурові клітини (ІПСК). Крім того деякі загальні характеристики зі 

стовбуровими клітинами мають патологічні клітини пухлин [24]. Основними їх 

властивостями є здатність відтворювати себе та диференціюватись у будь-який 

тип клітин дорослого організму.  

ЕСК отримують з внутрішньоклітинної маси бластоцисти на пре-

імплантаційній стадії. На молекулярному рівні в цих клітинах неможливо 

визначити ознаки належності до будь-якого з зародкових шарів. Саме цей тип 

СК є найбільш дослідженим. Завдяки ним були виявлені інші типи СК [48, 107]. 

Вперше ЕСК миші були отримані паралельно двома групами вчених в 1981 

році. А ЕСК людини  вдалось отримати групою науковців під керівництвом 

Томпсона лише у 1998 році. Це відкриття дало надію на застосування клітин в 

регенеративній медицині [27, 33]. В культурі ЕСК ростуть як круглі компактні 

колонії невеликих клітин [66, 116]. ЕСК миші можна підтримувати в 

недиференційованому стані, культивуючи їх на підложці з фідерних клітин, яка 

складається з клітин ембріональних мишачих фібробластів, та/або додаючи в 
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середовище культивування ростовий фактор LIF. [99] В 2004 році була 

розроблена методика більш простого та ефективного отримання ЕСК  людини 

зі застосуванням факторів bFGF та активіну [25]. Недиференційовані ЕСК 

активно проліферують та зберігають нормальний каріотип [42]. Зміна умов 

культивування ЕСК спричиняє їх спонтанне диференціювання та утворення  

багатоклітинних агрегатів, які називають ембріоїдні тільця (ЕТ). Через деякий 

час, всередині ембріоїдних тілець формуються елементи всіх трьох зародкових 

шарів. Під час трансплантації ЕСК в генетично ідентичних мишей або тварин з 

ослабленим імунітетом утворюються  пухлини, в складі яких ідентифікують 

клітини трьох зародкових шарів, так звані тератоми [13]. Існуючі на сьогодні 

лінії ЕСК людини можуть мати хромосомні аномалії і схильні до формування 

тератом та небажаних типів тканин після трансплантації.  

Чітко визначені ЕСК існують in vivo дуже короткий проміжок часу під час 

розвитку преімплантаційних ембріонів. З часом після кількох мітотичних 

поділів клітини ембріону стають комітованими і втрачають плюрипотентність.  

Цим клітинам притаманні певні стабільні властивості: експресія генів 

плюрипотентності  (OCT4, Sox2, Klf4, Rex, ABCG2, алкалін фосфатази та 

інших), взаємозалежність рівнів експресії інших транскрипційних факторів в 

точно визначених межах (наприклад, непряма регуляція експресії гену  Oct4 

транскрипційним фактором Sox2), гетеродимеризація як фактор 

плюрипотентності (гетеродимер Oct4+Sox2 дозволяє конкурентне зв’язування 

двох ДНК-зв’язуючих доменів Oct4), переключення алелів (для стадії ЕСК 

характерним є перемикання від моно- до біалельної експресії Nanog), репресія 

кількох специфічних генів (метилювання локусів HLA, CDKH1B (p27), 

RASSF-1) та інші епігенетичні механізми [24].  

Незважаючи на те, що застосування ЕСК, отриманих з ембріонів, є 

надійним джерелом необхідних клітин для регенеративної медицини, їх 

клінічне застосування для лікування захворювань людини на сьогодні 

заборонене через етичні та наукові перепони [80]. Основними не вирішеними 

проблемами є: необхідність знищення людських ембріонів для створення нових 
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ліній ЕСК, безпечність застосування клітин, недиференційований стан яких 

підтримується культивуванням на фідерних клітинах тваринного походження 

та відторгнення трансплантованих клітин імунною системою пацієнта. Багато 

науковців зосередили свою увагу на пошуках нових методів отримання ЕСК 

[77].  

Альтернативними підходами у вирішенні вищезгаданих проблем є 

репрограмування дорослих соматичних клітин в клітини з плюрипотентними 

властивостями. Сьогодні технічно здійснити таке репрограмування можливо за 

допомогою таких методів, як переніс ядра соматичних клітин (SCNT) [55, 58], 

отримання ЕСК з окремих бластомерів без руйнування цілого ембріону [77, 

113] та перетворення фібробластів дорослого організму в плюрипотентні 

клітини за допомогою генетичних маніпуляцій [103, 112]. На відміну від 

перших двох методів отримання плюрипотентних клітин методом генетичних 

маніпуляцій не потребує використання ані людських ооцитів, ані 

фертилізованих ембріонів. Плюрипотентні клітини отримані цим методом були 

названі індуковані плюрипотентні стовбурові клітини [83]. 

Індуковані плюрипотентні клітини вперше були отримані в лабораторії 

K. Takahashi та S. Yamanaka, які в 2006 році застосували 4 транскрипційні 

фактори (cMyc, Oct 3/4, SOX 2, Klf 4) для ретровірусної трансдукції  мишачих 

фібробластів [107]. Ці клітини були здатні формувати дорослі химери [63, 78, 

117]. Наступного року були отримані ІПСК людини [98, 106]. ІПСК були 

подібні до ЕСК за морфологією, експресією генів, епігенетичним статусом 

генів, які відповідають за плюрипотентність клітин, вони можуть 

диференціюватись в клітини трьох зародкових шарів як in vivo так і in vitro. На 

сьогодні отримані ІПСК з фібробластів [71, 82, 127], кератиноцитів [11], 

мобілізованих попередників гемопоетичних клітин [59], диференційованих Т-

клітин периферичної крові та інших клітин [60, 96, 102]. 

Від початку ІПСК одержували за допомогою ретровірусної або 

лентівірусної трансдукції транскрипційних факторів. Однак за таких методів 

відбувалось випадкове вбудовування генів в геном клітини-хазяїна, що може 
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призвести до інтеграції трансгенів і, як результат, до трансформації клітин. В 

химерах та нащадках, отриманих з ІПСК, спостерігали підвищену кількість 

випадків новоутворень. Були розроблені новітні методи доставки 

транскрипційних факторів – за допомогою аденовірусів, віруса Сендай, 

плазмідних векторів, та систем транспозонів [47, 79, 101, 118, 129]. Більш того, 

ІПСК людини та миші можна отримати за допомогою безпосередньої доставки 

рекомбінантних репрограмуючих білків [50, 131]. Перспективним методом 

отримання ІПСК є застосування синтетичних мРНК [23, 114].  

Багато зусиль докладається для того, щоб підвищити ефективність 

репрограмування соматичних клітин без застосування або з меншою кількістю 

генетичних маніпуляцій. Було знайдено кілька ростових факторів та хімічних 

речовин, які сприяють ефективному репрограмуванню. Серед них інгібітори 

ДНК метилтрансфераз – 5-азитицидін, RG108, інгібітори гістонових деацитилаз 

(наприклад вальпуроєва кислота), інгібітори метилтрансфераз гістонів, 

інгібітори WNT3A та  ALK5 [43, 62, 93, 97]. Культивування клітин за умов 

гіпоксії, а також додавання аскорбінової кислоти полегшує процес отримання 

цих клітин [26, 39, 101, 124].  

Однією з суттєвих переваг застосування ІПСК є те, що вони не 

викликають імунної відповіді реципієнта, адже можуть бути створені з власних 

клітин пацієнта [107]. Ці клітини можуть використовуватись в регенеративній 

медицині замість ЕСК без ризику виникнення процесу відторгнення 

трансплантованих клітин імунною системою реципієнта [67, 69].  

Однак, перш ніж ІПСК технології будуть застосовані в медицині, 

необхідно вирішити декілька проблем. В  класичному методі отримання ІПСК 

доставка транскрипційних факторів відбувається за рахунок ретровірусних 

векторів, з вбудовуванням трансгену в геном хазяїна. Теоретично ці трансгени 

можуть зупинити або змінити експресію рідних генів пацієнта.  І хоча, 

експресія таких екзогенних генів зупиняється після того, як відбувається повне 

репрограмування ІПСК, невелика трансгенна експресія або реактивація цих 

трансгенів може вплинути на диференціювання або підтримання 
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недиференційованого стану клітин [14]. Також застосування таких онкогенів, 

як с-Мус, може підвищити ризик утворення злоякісних пухлин після 

трансплантації ІПСК [78]. Детальний механізм процесу репрограмування ще не 

вивчений, і ефективність репрограмування дуже низька. Тож, перш ніж ІПСК 

отримають схвалення для клінічного застосування, ці проблеми мають бути 

значно мінімізовані [22, 84]. 

Завдяки появі пацієнт-специфічних плюрипотентних стовбурових клітин, 

медицина стає персоніфікованою: ІПСК можуть бути використані для 

аутологічної трансплантації, для моделювання хвороб in vitro, тестування 

терапевтичних засобів у випадку кожного окремого пацієнта тощо. Крім того, 

ІПСК розкривають нові можливості дослідження фундаментальних питань 

біології розвитку, старіння, регуляторних механізмів набуття і підтримання 

плюрипотентного стану, індукції диференціювання тощо. 

 

 

1.2. Диференціювання плюрипотентних стовбурових клітин в 

кардіоміоцити  

 

 

З клітинними технологіями пов’язується вирішення проблеми лікування 

захворювань органів та систем організму. Серед них серцево-судинні 

захворювання знаходяться на першому місці. Причиною смертності 6 з 10 

мешканців України є саме серцево-судинні захворювання [4]. Серцево-судинні 

захворювання та серцева недостатність часто супроводжуються втратою 

функціональних кардіоміоцитів [115]. Оскільки поділ та диференціювання  

клітин серця ссавців припиняється ще в ранньому постнатальному періоді, їх 

здатність до відновлення є дуже низькою. Враховуючи невпиннне зростання 

рівня серцево-судинних захворювань в усьому світі та постійну нестачу донорів 

вже зараз, необхідно розвивати альтернативні методи лікування захворювань 
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серцево-судинної системи.  Серед них клітинна терапія посідає одне з перших 

місць [61]. 

Розвиток клітинних біотехнологій, а саме трансплантація кардіоміоцитів 

є альтернативним методом лікування. Трансплантація клітин - це  нова 

перспективна стратегія відновлення пошкоджених тканин серця [88]. 

Дослідження багатьох лабораторій показали, що трансплантація донорських 

клітин, серед яких клітини фетального походження, клітини серця, 

диференційовані з ЕСК, міобласти скелетних тканин, гладеньких м’язових 

клітин, та стовбурових клітин дорослого організму, можуть покращити серцеву 

діяльність пошкодженого органу [95]. Паракринні фактори, які секретуються 

донорними клітинами,  відіграють провідну роль у відновленні процесів 

ангіогенезу та покращенні функціональних властивостей трансплантованих 

клітин.  Однак на сьогодні одним з найперспективніших джерел для лікування – 

є застосування кардіоміоцитів, диференційованих з ембріональних стовбурових 

та/або індукованих плюрипотентних клітин.  

Коли 1985 року  вперше in vitro були отримані кардіоміоцити миші, 

диференційовані з ЕСК, було встановлено, що диференціювання в клітини 

серця може відбуватись спонтанно [25]. У 1996 році було встановлено, що 

відносно чисту культуру кардіоміоцитів можна отримати за допомогою 

стабільної трансфекції ЕСК кДНК аміноглікозидфосфотрансферазою під 

промотором важкого α-ланцюга міозину серця [42]. Це дослідження дало 

поштовх початку пошуку методів застосування ЕСК в регенеративній 

медицині,  та методів селективного та ефективного диференціювання ЕСК в 

кардіоміоцити, використовуючи різні транскрипційні фактори.  

Один з важливих етапів застосування ПСК для лікування – це отримання 

бажаного типу клітин шляхом їх диференціювання. І хоча вже описані 

багаточисленні ключові фактори та етапи направленого диференціювання, 

природа складної культуральної системи повністю ще не досліджена. Тому 

визначальним фактором  для широкого застосування ПСК в клінічній практиці 



19 
 

є оптимізація існуючих протоколів та/або розробка нових методів 

контрольованого диференціювання [41, 104].  

Існує три основні методичні підходи для диференціювання ЕСК в 

кардіоміоцитарному напрямку, схематично зображені на рис. 1.1.  Перший 

метод – це формування ембріоїдних тілець (ЕТ). Другий метод – це ко-

культивування з фідерними клітинами, коли диференціювання проходить в 

постійному контакті з цими клітинам [49, 120]. Третій метод – це 

диференціювання в моношаровій культурі у визначених культуральних умовах 

[35, 70]. 

 

 

 

Рис 1.1. Основні методи індукції диференціювання ЕСК in vitro [49]  

 

 ЕТ – це агрегати клітин, які відображають ранні етапи розвитку ембріону 

[24]. Вперше ЕТ були застосовані для того, щоб спричинити диференціювання 

клітин ембріональної карциноми. Основна ідея застосування ЕТ це –  імітувати 

процеси формування зародкових листків під час ембріогенезу [75, 65]. Згодом 

було встановлено, що даний процес може однаково відбуватись як в клітинах 

ембріональної карциноми, так і ЕСК [51, 110].  
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Після вилучення факторів LIF або bFGF зі середовища культивування, 

ЕСК формують агрегати клітин – ембріоїдні тільця, зовні вкриті  шаром 

вісцеральної ендодерми, внутрішній шар яких заповнений клітинами 

примітивної ектодерми. Така організація схожа на ранні етапи  розвитку 

ембріону. Однак ЕТ набагато більше дезорганізовані в порівнянні зі справжнім 

ембріоном. Незважаючи на відмінності просторової організації було доведено, 

що всередині ЕТ формуються більшість типів клітин, серед яких нервові 

клітини, кардіоміоцити, гемопоетичні клітини та інші [32]. В 2003 році 

Y. Toyooka разом з коллегами показав також і формування попередників 

статевих клітин [110]. Крім того, час експресії деяких важливих 

транскрипційних факторів під час розвитку ЕТ повністю співпадає з етапами 

розвитку ембріона. На сьогодні метод диференціювання через утворення ЕТ є 

найбільш дослідженими і найчастіше застосовується для отримання не лише 

кардіоміоцитів, а й клітин всіх трьох зародкових шарів [121]. 

Основними методами отримання ЕТ для подальшого диференціювання в 

кардіоміоцити є метод «висячої краплі» та метод суспензійної культури. При  

застосуванні методу «висячої краплі» клітини розміщують у краплинах рідини 

визначеного об’єму на поверхні кришки чашки Петрі. Цей метод дає 

можливість отримати ЕТ однакових розмірів, у яких кількість 

диференційованих клітин певного типу більша, ніж в ЕТ, отриманих методом 

суспензійної культури. Однак цей метод є обмеженим у кількості утворених 

краплин з ЕТ і трудомістким.  

Під час диференціювання в суспензійній культурі суспензію поодиноких 

клітин переносять в неадгерентні чашки Петрі з живильним середовищем, де 

клітини можуть вільно «злипатись», утворюючи ЕТ [16]. Цей метод дає 

можливість отримувати велику кількість ЕТ, однак вони гетерогенні, що є 

значним його недоліком [87]. Внаслідок формування різних за формою та 

розмірами тілець у кожному окремому експерименті кількість отриманих 

кардіоміоцитів у однакових культуральних умовах значно варіює [74]. Це 

суттєво погіршує ефективність диференціювання в цілому.  
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З метою покращення ефективності диференціювання на сьогодні 

використовують дві основні стратегії: перша – це додавання факторів, про які 

відомо, що вони задіяні у процесах утворення, дозрівання і проліферації 

певного типу клітин. Друга стратегія – це контроль фізичних параметрів, які 

впливають на утворення клітинних агрегатів, таких як розмір і форма агрегатів 

[65, 75]. Згідно з роботами Avolio E. і співавторів [13], доведено, що 

гомогенізація популяції ЕТ може істотно підвищувати ефективність процесу 

диференціювання ПСК в кардіоміоцити. Однак, на сьогодні залишається 

невідомим, які механізми є в основі взаємозв'язку розміру і форми ЕТ та 

розвитку ПСК у певному напрямку. 

Коли комбінація факторів, які забезпечують диференціювання достовірно 

невідома, СК культивують з фідерними клітинами тканини того напрямку, в 

якому намагаються диференціювати СК. В ролі фідерних клітин 

використовують моношарові свіжоізольовані клітини або клітинні лінії [75]. За 

даними C. Mummery та співавторів під час диференціювання  ЕСК разом  з 

лінією мишачих вісцеральних ендодермальних клітин END2, 15-20% клітин 

формують колонії клітин серцевого м’язу, які спонтанно скорочуються. 

Отримані клітини серця експресують  кардіоспецифічні маркери – α-MHC, 

ANF, cTnT та транскрипційні маркери Nkx2.5, GATA4, MEF3 [53]. Даний метод 

диференціювання підходить для застосування за умови, що спеціалізовані 

клітини або тканини можна ідентифікувати серед суміші культур за 

морфологічними ознаками, такими як смугастість м’язових клітин, 

скоротливість клітин серця [75].  

Однією з задач диференціювання ЕСК є відтворити процес специфікації 

клітин в повністю визначених умовах та отримати визначений тип зрілих 

клітин високої чистоти. Хоча досягнуто певного прогресу у вирішенні цієї 

задачі, однак для багатьох типів клітин вона досі не вирішена. Основною 

перепоною є складний скринінг та ідентифікація оптимальних умов, 

необхідних для диференціювання певних типів клітин. Крім того, дуже важко 

повністю контролювати культуральні умови. Такі фактори як різноманітність 
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клітин, збільшення їх щільності, формування нових міжклітинних взаємодій, 

важко піддаються контролю. Крім того, будь-які міжклітинні взаємодії, які 

виникають як між вистилаючим матриксом, так і між клітинами, привносять 

нові фізичні взаємодії, які можуть суттєво вплинути на виживання та 

диференціювання клітин [92, 100]. Отримання клітин серця під час 

застосування безфідерного середовища та додавання BMP4 та активіну А було 

розроблено C. Mummery та співавторами. Ефективність процесу 

диференціювання становила 80% [86]. Однак такий підхід виявився  не 

відтворюваним і коштовним. Іншим підходом до покращення 

диференціювання, який можна поєднувати з будь-яким з раніше наведених 

методів є додавання в середовище  культивування індукторів диференціювання. 

Таких як інсулін, трансферин, BMP4,  активін А, аскорбінова кислота, 

ретиноєва кислота, WNT3 та інші [122, 123].  

Всі наведені підходи для диференціювання плюрипотентних стовбурових 

клітин є ефективними і мають свої власні переваги та недоліки. Превагою 

застосування ЕТ є те, що вони формують тривимірні структури, які 

покращують міжклітинні взаємодії, що може бути важливим для певних 

програм розвитку. Однак, комплексність ЕТ може бути і недоліком, адже 

наявність цитокінів та інших факторів, які утворюються в процесі формування 

ЕТ, можуть ускладнити інтерпретацію результатів експерименту, в якому 

науковець намагається дослідити та зрозуміти сигнальні шляхи спрямованого 

диференціювання. Ко-культивування з клітинами строми має переваги для 

певних напрямків диференціювання. Проте під час диференціювання з 

додатковими клітинами виділяються фактори, які можуть спрямувати процес в 

небажаному напрямку. Іншою проблемою є процес розділення клітин 

диференційованих з ЕСК та власне клітин строми. Диференціювання в 

моношарі у визначених умовах, може мінімізувати вплив супутніх клітин. З цієї 

точки зору цей метод є одним з найпростіших для застосування. Проте під час 

його застосування критичним є досконале знання складу всіх компонентів 
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середовища, зміна хоча б одного з них може суттєво вплинути на ефективність 

диференціювання та виживання необхідних клітин [72, 76]. 

 

1.3. Фактори, що сприяють диференціюванню плюрипотентних 

стовбурових клітин в кардіоміоцити 

 

На процес диференціювання ПСК впливають різноманітні фактори, такі 

як розчинні фактори росту,  малі молекули, компоненти матриксу, сигнальні 

молекули, які забезпечують міжклітинні контакти [70]. У процесі спрямованого 

диференціювання ПСК в організмі під час ембріонального розвитку одним із 

важливих факторів є точне положення клітини одна відносно одної. Подібні 

процеси також відбуваються під час диференціювання in vitro [88]. Таким 

чином, для того, щоб знайти фактори, які впливають на спрямування 

диференціювання стовбурових клітин в кардіоміоцити та можуть бути 

застосовані в терапевтичних цілях необхідно звернути увагу на сигнальні та 

транскрипційні мережі, які контролюють ранній розвиток серця [19]. 

Розвиток серця є однією з найбільш важливих та ранніх  подій 

ембріогенезу хребетних. Протягом останніх десятиліть було виявлено багато 

ключових генів і молекулярних механізмів, які регулюють процеси 

диференціювання клітин. Проте, незважаючи на успіхи у розкритті 

молекулярних основ розвитку серця і диференціювання, досі мало відомо про 

механізми, які призводять до утворення різних типів клітин серця 

(кардіоміоцитів, клітин передсердя та шлуночків, кардіостимуляторів, гладкої 

мускулатури судин, ендотеліальних та інших типів клітин). Так само досі мало 

відомо про принципи, що лежать в основі їх об’єднання в окремі компартменти 

та структури. Ще менше відомо про механізми кардіогенезу людини, про 

ключові події розвитку, що мають вирішальне значення для розуміння 

виникнення вроджених пороків  серця, а також багатьох захворювань дітей та 

дорослих, які виникають через дефекти на наступних етапах серцево-судинного 

розвитку [128].  
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У зв'язку з цим, роботи багатьох лабораторій присвячені виявленню ряду 

ранніх попередників клітин серця. Здатність ідентифікувати та ізолювати ці 

клітини-попередники як на моделях ембріонів, так і в плюрипотентних 

системах клітин, значно розширили наші знання про процеси кардіогенезу 

ссавців, та зокрема людей. Для таких досліджень використовують лінії 

ембріональних стовбурових клітин та лінії індукованих плюрипотентних 

стовбурових клітин [120]. 

Деталі специфікації  різних клітин серця залишаються нерозкритими, є 

кілька груп доказів на підтвердження думки, що ці процеси відбуваються за 

тією ж логікою, як розвиток кровотворної системи. Тобто існує мультипотентна 

клітина попередник, яка дає початок різним типам спеціалізованих клітин 

шляхом їх послідовного дозрівання (рис. 1.2). Експресія різних активаторів 

транскрипції і пригнічення генів-мішеней протягом диференціювання створює 

основні нормативні програми, які визначають подальшу долю клітин серця 

[103].  
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Рис. 1.2. Схема розвитку клітин серця від ранніх попередників 

кардіоміоцитів до комутованих клітин серця [31].  

 

Дослідження,  проведені з метою прослідкувати походження різних 

клітин міокарду виявили, що різні типи клітин утворюються в основному з двох 

ділянок мезодерми, які присутні на ранніх етапах розвитку ембріонів. Їх 

називають перше та друге поля серця (ППС та ДПС відповідно). Гени, які вони 

експресують, відрізняються [103]. 70% клітин міокарда формуються з ДПС, в 

той час як клітини ППС є єдиним джерелом для утворення клітин лівого 

шлуночка. Невелику участь у формуванні клітин серця беруть такі ділянки 

ембріона як серцевий нервовий гребінь і проепікардіум. Перший призводить до 

утворення гладкої мускулатури судин аорти, артеріальної протоки і 

магістральних судин, а також важливих компонентів вегетативної нервової 

системи серця, в той час як другий формує тканини епікарду, який оточує серце 

і коронарні судини. Крім того, проепікардіум є  додатковим джерелом 

кардіоміоцитів [1, 21]. 

Формування серця відбувається незабаром після початку гаструляції 

хребетних з передньої мезодерми. Процес стимулює взаємодія індукуючих і 

репресивних сигналів [1, 2]. Відповідаючи на сигнали від сусідніх ентодерми і 

ектодерми, ППС і ДПС визначають долю мезодерми, кожне з яких формує різні 

регіони серця [3, 4, 5, 7]. Клітини ДПС залишаються недиференційованими, на 

відміну від ППС, поки вони не мігрують в зону серця, що вже почало 

формуватися [2]. 

Мезодермальні клітини-попередники проходять через кілька етапів 

розвитку, перш ніж вони стають повністю диференційованими 

кардіоміоцитами. На першому етапі, мезодермальні попередники експресують  

основний комплекс необхідних факторів транскрипції і факторів, які 

ремодулюють хроматин: Gata4, Brg1 і Baf60c, які в свою чергу індукують 

транскрипційні фактори:  Nkx2-5, Tbx5/20 і Isl1. Наявність останніх факторів є 

ознакою того, що клітини є попередниками кардіоміоцитів [5, 7]. В період 
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диференціювання клітин-попередників серця в клітини кардіобласту, ці 

фактори транскрипції індукують експресію MEF2C і Hand1/2, а також ранніх 

специфічних генів серцевого м'яза, наприклад, генів, які кодують білки легких 

ланцюгів актиніну 2А та міозину серця [6, 8, 9, 10].  

На сьогоднішній день більшість досліджень молекулярних і клітинних  

основ кардіогенезу були отримані з досліджень процесів  розвитку серцево-

судинної системи мишей. Програми, які керують серцевим розвитком людини, 

досить істотно відрізняються від програм миші, оскільки серце людини в 10000 

разів більше, ніж у миші. Кардіогенез миші майже повністю завершується 

протягом 48 годин, у той час як кардіогенез людини  відбувається протягом 

декількох тижнів. Однак останні дослідження в якості центральної парадигми 

підтримують модель розвитку серця зі стовбурових клітин для всіх ссавців 

включаючи людину  [3]. 

Після народження під впливом змін, спричинених циркуляцією крові та  

необхідністю виконувати функції притаманні серцю дорослого, відбувається  

значна реорганізація структур серця ссавців. Ця перебудова включає 

макроскопічні зміни в структурі серця, а також значне ремоделювання програм 

експресії генів кардіоміоцитів, що призводить до переходу від ембріональних 

до генів дорослого організму, крім того відбувається зміна ізоформ білків, які 

впливають на клітинні структури і різноманітні функції, від забезпечення 

скорочування волокон до  забезпечення функціонування енергетичних шляхів.  

Таке перемикання відбувається одночасно з майже повним припиненням 

клітинної проліферації [22, 23]. Тому, майже одразу після народження,  серце 

ссавців втрачає велику частину своїх регенеративних можливостей. Через 

постійну боротьбу зі стресом і пошкодженнями також відбувається значна 

втрата кардіоміоцитів. Причинами втрат найчастіше є гіпертрофія вже 

існуючих кардіоміоцитів, та їх заміна клітинами сполучної тканини, які 

нездатні до скорочення. Регуляторні механізми, що лежать в основі 

перемикання генів ембріону на гени дорослого і, навпаки, перемикання на 

експресію генів ембріону для забезпечення процесів відновлення під час 
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пошкодження, тільки починають визначати. Однак саме вони мають велике 

значення для розуміння механізмів, які забезпечують регенерацію серця у 

відповідь на пошкодження. Розуміння механізмів біогенезу і механізму дії 

транскрипційних факторів має вирішальне значення для дослідження 

молекулярних подій, які є основою відновлення та правильного 

функціонування серця [17].  

В 1999 році вперше кардіоміоцити були отримані in vitro з 

мезенхімальних клітин кісткового мозку. Цей факт відкривав неймовірні 

можливості для регенеративної медицини. Згодом було показано, що 

диференціюватись можуть не лише МСК кісткового мозку, а й ембріональні 

стовбурові клітини, стовбурові клітини тканин серця, стовбурові клітини 

жирової тканини та інші. Основні проблеми терапевтичного використання 

стовбурових клітин включають ефективне вирощування  та експансію клітин in 

vitro в достатній кількості і достатньої чистоти, вдосконалення методів селекції 

кардіоміоцитів від інших клітин серця, оптимізація маршруту адміністрації 

стовбурових клітин та інші [128]. 

 

1.3.1. Основні сигнальні шляхи, задіяні в процесах розвитку серця  

Ембріональні стовбурові клітини людини та миші використовуються для 

виявлення сигнальних шляхів необхідних і достатніх для диференціювання цих 

клітин в кардіоміоцити. Серед найбільш важливих є β-wnt катеніновий шлях, 

BMP опосередкований шлях, сигнальний шлях Notch.  Сигнальні молекули 

родини BMP, очевидно, відіграють важливу роль як у самооновленні 

стовбурових клітин, так і в їх диференціюванні в кардіоміоцити [4, 128]. 

Формування кардіоміоцитів можна розділити на чотири етапи (рис. 1.3): 

перший - формування плюрипотентних стовбурових клітин з МСК, другий - 

етап прекардіобласту, третій – етап кардіобласту і четвертий - етап 

кардіоміоцитів [109].  
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Рис. 1.3. Вплив білків родини BMP на процес диференціювання 

плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити [109].  

 

На кожному з цих етапів BMP відіграють важливу роль. На стадії 

плюрипотентних стовбурових клітин спостерігається експресія Oct4, SOX2 і 

NANOG, а процеси самовідновлення цієї популяції клітин регулюються BMP. 

Фактори родини BMP стимулюють експресію інгібітора генів диференціювання 

[123]. Ці гени, у свою чергу, зменшують рівень MAPK1 і MAPK14, які беруть 

участь у підтримці клітин в недиференційованому стані. Для того щоб 

розпочалось диференціювання в клітини прекардіобласту, відбувається 

тимчасове пригнічення BMP факторами NOG [128]. Після цього перехідного 

гальмування BMP, самі ж білки родини BMP розпочинають стимулювати 

регуляцію серцевих транскрипційних факторів, як Nkx2-5 і GATA4. Таким 

чином відбувається перехід від клітин прекардіобласту до клітин кардіобласту. 

Використання клітин ембріональної карциноми P19CL6 для дослідження 

сигналізації BMP, дало можливість дослідити, що індукція експресії Nkx2-5 і 

GATA4  відбувається через сигнальні шляхи SMAD і MAP3K7. На кінцевій 

стадії диференціювання в кардіоміоцити з кардіобласту знову задіяна 

сигналізація BMP. Було встановлено, що за допомогою SMAD та MAP3K71, 

активують експресію саркомерних білків, таких,  як MYH7 (β-MHC). Сигнали, 

опосередковані лігандами BMP виконують різноманітні ролі протягом усього 

життя хребетних тварин [44]. Білки родини BMP є ключовими регуляторами 
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гаструляції, індукції мезодерми, органогенезу і формування ендохондріальної 

кістки, регулюють долю мультипотентних клітин [109]. Сигнали BMP також 

відіграють  вирішальну роль у фізіології та процесах виникнення хвороб 

серцево-судинної системи [119]. 

Родина сигнальних молекул  BMP є окремою частиною  суперродини 

білків трансформуючого фактора росту бета (TGF-β). Більше 20 відомих 

лігандів BMP розпізнаються трьома різними рецепторами ІІ типу (BMPRII, 

ActRIIa і ActRIIB) і щонайменше трьома рецепторами І типу (ALK2, ALK3 і 

ALK6). Крім того, сигнали BMP можуть активувати внутрішньоклітинні 

ефектори, такі як протеїнкіназа МАРК p38 незалежним від SMAD сигнального 

шляху чином. Розчинні антагоністи BMP, такі як noggin, Chordin, gremlin та 

follistatin лімітують BMP сигналізацію [109].  

Фармакологічні засоби, які селективно інгібують сигналізацію BMP, але 

не TGF-β або інші шляхи, можуть допомогти з'ясувати ролі сигналізації BMP в 

різних фізіологічних процесах, у тому числі і в кардіогенезі. Конкретні 

інгібітори рецепторів BMP ще не визначені, можливо, це пов’язано з тим, що 

важко індентифікувати набір унікальних рецепторних кіназ BMP, уникаючи 

при цьому сотень структурно подібних кіназ. Так, під час скринінгу 

різноманітних хімічних бібліотек для малих молекул, які впливають на 

розвиток ембріонів рибки Danio в дорзальному напрямку група дослідників 

визначили речовину, яка блокує сигналізацію BMP шляхом інгібування 

рецепторів І типу ALK2, ALK3 і ALK6. Ця речовина згодом отримала назву 

дорзоморфін [44].  

Дорзоморфін за своєю структурою ідентичний «речовині С» - молекулі, 

яка раніше в дослідах in vitro показала властивості антагоніста АМФ-

активованої кінази (AMPK). Також дорзоморфін структурно пов'язаних з 

серією сполук, які здатні інгібувати активність рецепторної тирозинкінази 

KDR. Він інгібує активацію SMAD, в той самий час не впливаючи на 

можливість BMP активувати МАРК p38 в PASMCs. Цей факт дає можливість 

припустити, що дія дорзоморфіну може бути незалежною від SMAD активації . 
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Дорзоморфін може допомогти з'ясувати механізми дії BMP та їх вплив на 

процеси кардіогенезу. Оскільки BMP може регулювати регенерацію в зрілих 

тканинах та диференціювання стовбурових клітин, можливість керувати 

сигналами BMP може виявитися корисною для маніпуляцій клітинами 

попередниками [44]. 

128Wnt/β-катеніновий шлях (канонічний WNT шлях) регулює клітинну 

адгезію, морфологію, проліферацію, міграцію та ремоделювання структур [85]. 

Основними компонентами цієї мережі є ліганди WNT, які зв'язуються з 

рецепторами Frizzled на поверхні клітин. WNT ліганди включають більше 17 

членів, частина з яких активує канонічний шлях, а інші активують 

неканонічний шлях. Цитозольний β-катенін асоціюється з кадгеринами на 

внутрішньоклітинній стороні плазматичної мембрани для поліпшення адгезії з 

клітинами або з мікрофіламентами актиніну, щоб контролювати форму клітини. 

Активація сигналізації WNT пригнічує внутрішньоклітинне руйнування 

β-катеніна, що дозволяє переміщення до ядра та активацію фактора 

транскрипції в поєднанні з ко-транскрипцією факторів Lef та TCF. 

Неканонічний WNT шлях не відіграє ніякої ролі в деградації β-катеніну, але 

може активувати с-Jun N-кінцеві кінази (JNK) та інші сигнальні шляхи. Які 

саме інші сигнальні шляхи – поки залишається не встановленим. Wnt 

сигналізація також може виступати в ролі інгібітора індукції кардіоміоцитів 

[94]. Встановлено, що в курей інгібітори WNT Crescent та DKK-1  

експресуються в атріальній ентодермі під час гаструляції, викликаючи 

утворення клітин серцевого м'яза, придатних до скорочення. Крім того, 

ектопічна експресія  WNT сигналів може пригнічувати утворення клітин серця 

з передньої мезодерми як in vitro, так і in vivo. Індуцибельна експресія WNT3a 

або WNT8 сприяє розвитку примітивних еритроцитів з прекардіальних регіонів 

[128]. Schneider V.A. та співавтори показали, що в Xenopus антогоністи WNT 

можуть викликати утворення серця в експлантах черевної маргінальної зони 

мезодерми. WNT3a і WNT8, але не WNT5a або WNT1, інгібують ендогенну 

індукцію клітин серця [94]. Ці дані свідчать про те, що інгібування передачі 
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сигналів WNT шляхом застосування в передній бічній мезодермі Dkk-1 та 

Crescent  сприяє формуванню клітин серця, в той час, як активація WNT 

сигналізації в задній бічній мезодермі сприяє розвитку клітин крові [128]. 

На відміну від вищезгаданих результатів, недавні звіти говорять про те, 

що  члени родини білків WNT сприяють диференціюванню ЕСК в 

кардіоміоцити. У курячого ембріона, WNT11 експресується на початку 

формування мезодерми в регіоні, який відповідає за кардіогенез. Екзогенний 

WNT11 може сприяти диференціюванню некардіогенних тканин в клітини 

серця [128]. Експерименти з втратою та набуттям функцій показали, що WNT11 

потрібний для формування серця в ембріонах Xenopus. Саме цей фактор 

необхідний для утворення експлантів зі здатністю до скорочення завдяки дії 

неканонічного WNT сигнального шляху. Ввідомо, що застосування WNT11-

кондиційованого середовища на лінії клітин Р19 мишачої карціноми викликає 

кардіогенез. Ці данні, дають можливість припустити що функція WNT11 у 

процесі  розвитку клітин серця зберігається у всіх вищих хребетних. Крім того, 

Terami H. та співавтори [108] повідомили, що екзогенний WNT11 сприяє 

диференціації мишачих ЕСК в кардіоміоцити. Ці результати показують, що 

розвиток серця вимагає застосування факторів  WNT сигналінгу. 

Участь WNT і β-катеніна в процесах міогенезу серця ссавців 

досліджували з використанням клітинної лінії P19CL6 карциноми миші, які 

можуть бути індуковані до диференціювання в кардіоміоцити під час 

застосування ДМСО. Використання  ДМСО активує WNT3a і WNT8A, які, у 

свою чергу, активують WNT/β-катенінову сигналізацію і тим самим 

відбувається індукція міогенезу серця в P19CL6 клітинах. На транскрипційному 

рівні ДМСО відіграє важливу роль у збільшенні експресії продинорфіну  та 

динорфіну В.  Що в свою чергу впливає на експресію GATA4 і Nkx2.5 [20]. 

Інше дослідження показало, що ДМСО може опосередковувати звільнення 

кальцію з внутрішньоклітинних депо саркоплазматичного ретикулуму. Рівень 

концентрації кальцію може відігравати важливу роль в індукції 

диференціювання клітин. Дія ДМСО на процес кардіогенезу потребує 
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подальшого дослідження. Ці дані свідчать про те, що в плюрипотентній 

модельній системі, WNT/β-катениніновий шлях передачі сигналів активується 

на початку розвитку міогенезу серця ссавців і є необхідним для серцевого 

диференціювання [128]. Отже, WNT сигнальний шлях відіграє вирішальну роль 

в індукції кардіоміоцитів, хоча питання розкриття детальних механізмів, яким 

чином фактори беруть участь в індукції кардіоміогенезу, залишається 

невизначеним і потребує подальшого дослідження [108].  Крім того, важливим 

є встановлення термінів дії цих факторів. 

До активаторів WNT/β-катенінового сигнального шляху можна віднести 

також і  невелику хімічну сполуку QS11. Вона була ідентифікована Zhang та 

співавторами в 2007 році як синергіст wnt/β-катенінового сигнального шляху. 

Було підтверджено, що QS11 діє як інгібітор ARFGP, який регулює ARF-

фактори. Ця сполука є потенційним фактором, який може підвищити 

ефективність процесу диференціювання ПСК в кардіоміоцити [130]. 

Сигнальний шлях Notch задіяний в процесах диференціювання, 

комітування клітин попередників, як під час ембріонального, так і 

постнатального розвитку, також приймає участь в процесах самооновлення 

органів [128]. Цей сигнальний шлях відіграє важливу роль у процесах розвитку 

серця. Мутації в Notch шляху були виявлені у людей з вродженими вадами 

серця і, зовсім недавно, в осіб, які страждали від кардіоміопатії лівого 

шлуночка. Відомо, що клітини-попередники кардіоміоцитів експресують високі 

рівні активного Notch1 необхідного для їх  проліферації.  Первинні культури 

кардіоміоцитів новонароджених щурів, які були  ізольовані при народженні, 

експресують високі рівні активного Notch1 і активно проліферують, але після 

декількох пасажів в культурі, експресія  Notch1 припиняється, і ці клітини 

втрачають здатність до проліферації.  Ці дані показують, що активація передачі 

сигналів Notch1 потрібна для експансії незрілих клітин серця, однак для 

подальшого диференціювання необхідним є зниження рівнів їхньої експресії 

[128]. 
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Трансмембранні рецептори Notch активуються  на клітинній мембрані 

двома родинами лігандів: Jagged і Delta. На клітинах людини та миші є 4 типи 

рецепторів Notch (Notch1 до Notch4) і 5 лігандів (Jagged1, jagged2, delta-like-1, 

delta-like3 та delta-like-4). Сигналізація Notch ініціюється через взаємодію 

лігандів та рецепторів сусідніх клітин. Після активації рецептор зазнає 

протеолітичного розщеплення за допомогою гамма-секретази, і вивільнює 

внутрішньоклітинний домен Notch, який, у свою чергу, переміщується в ядро, 

де відбувається тримерізація  транскрипціїним фактором RBP-Jκ. Як результат 

білок з репрессора транскрипції перетворюється в її активатора [128]. 

Timmerman та співвавтори повідомляють, що діяльність Notch сприяє 

епітеліально-мезенхімальним перетворенням під час розвитку серця.  Також 

відомо, що в ЕСК з відсутнім білком RBP-J відбувалось утворення мезодерми з 

підвищеним кардіоміогенезом.  Пригнічення кардіогенезу відбувалось у 

випадку відновлення рівнів білку RBP-J [105]. Ці дані свідчать про те, що Notch 

сигнальний шлях за допомогою RBP-J є негативним регулятором індукції 

кардіоміоцитів і може спрямовувати диференціювання мезодермальних клітин 

в інші (не кардіогенні) клітинні лінії. Тому для потреб регенеративної 

медицини необхідним є подальше дослідження ролі сигналізації Notch в 

процесах розвитку серця [128].  

Під час розвитку багатьох органів і систем, не існує єдиного фактору 

росту, який діє протягом усього процесу індукції (рис. 1.4).  
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Рис. 1.4.Індукційний вплив різних сигнальних шляхів під час кардіогенезу 

[128]. 

 

Замість цього є комплекс факторів, які діють в певний час та на певних 

етапах. Один і той самий фактор, наприклад, BMP, Wnt, Notch може виконувати 

протилежні функції в різних процесах розвитку клітин та органів. 

Використання в комбінаціях факторів росту дозволить спрямовано 

диференціювати плюрипотентні клітини в кардіоміоцити [15]. 

Не дивлячись на те, що додавання стимулюючих факторів може 

підвищити ефективність диференціювання, їх широке застосування може бути 

ускладненим через такі перепони, як збереження активності фактору та 

доставки фактору в чітко визначений проміжок часу, коли його дія 

регулюватиме диференціювання. В деяких випадках важко відтворити і 

повторити вплив фактору через різницю застосованих систем та індивідуальних 

властивостей кожної окремої клітинної лінії. На сьогоднішній день більшість з 

застосованих методів дають можливість отримати необхідну кількість 

кардіоміоцитів для невеликих експериментів, однак застосування цих клітин в 

регенеративній медицині та подальших досліджень фундаментальних процесів 
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кардіогенезу вимагатиме отримання значно більшої кількості клітин. Тому, 

необхідними є як вдосконалення існуючих методів, так і пошук стимулюючих 

факторів, які б з одного боку були безпечними для застосування, а з іншого 

досить дешевими [56]. 

 

 

1.4. Порівняння особливостей диференціювання ембріональних 

стовбурових клітин та індукованих плюрипотентних 

стовбурових клітин 

 

 

 Концептуально диференціюванння ЕСК в кардіоміоцити не відрізняється 

від диференціювання ІПСК. Диференціювання обох типів плюрипотентних 

стовбурових клітин залежить від спрямування сигнальних шляхів, які 

впливають на ембріональний розвиток в природних умовах (Activin/Nodal, 

TGFβ, GSK3, Wnt, BMP, і т.д.) і вимагає виконання одних і тих самих процедур 

[77]. Тим не менш, було показано, що ІПСК мають більш високу мінливість 

фенотипу від лінії до лінії, що може бути пов’язано з широким спектром 

методів індукції плюрипотентності наявних в даний час, а також джерел 

соматичних клітин та умов культивування клітинних ліній [103, 113]. Крім 

того, більшість протоколів диференціювання використовують компоненти з 

неідентифікованим хімічним складом  (наприклад, конденсоване середовище 

мишачих ембріональних фібробластів) або речовини,  вплив на стовбурові 

клітини яких ще не повністю вивчені (наприклад, додаток до середовища B27), 

результатом чого є змінна ефективності диференціювання. Наприклад, є деякі 

протоколи диференціювання, які високоефективні для певного кола клітинних 

ліній (зазвичай конкретні лінії, які були використані для розробки цих 

протоколів), але повністю потерпіли невдачу під час диференціювання інших 

клітинних ліній [66, 77]. Тому доцільним є порівняння ефективності 
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диференціювання лінії ІПСК та ЕСК в однакових умовах з застосуванням 

різних факторів диференціювання. 

Частина досліджень показують, що відмінності транскрипційних профілів 

між ЕСК і ІПСК мінімальні і незначні [112]. В той самий час інші дослідження 

вказують на цілком протилежне [83]. Це дозволяє припустити, що 

кардіоміоцити, отримані з ЕСК і ІПСК можуть показати відмінності у власному 

фенотипі через відмінності в експресії генів плюрипотентних клітин з яких їх 

було отримано. На підтвердження цього факту, Zhang і співавтори [130] 

виявили, що кардіоміоцити отримані з ЕСК мають більш швидку частоту 

скорочення і більший відсоток клітин, що спонтанно скорочуються. Вони також 

повідомили, що в залежності від методу, який було використано для індукції 

ІПСК, кардіоміоцити отримані з ІПСК можуть мати залишкову експресію генів  

плюріпотентності OCT4 і NANOG, які можуть викликати небажані ефекти, такі 

як формування тератоми та спонтанне диференціювання. Ще одне дослідження 

C. Li та співавторів [58] показало, що використання  Са2+ в кардіоміоцитах 

людини, отриманих з ЕСК, більш подібне до фенотипу кардіомоіцитів 

дорослого організму  в порівнянні з незрілими кардіоміоцитами отриманими з 

ІПСК. На противагу цим фактам M. Gupta та співавторів [36] повідомили, що 

незважаючи на відмінності в транскрипційних профілях ЕСК та ІПСК, 

транскрипційні профілі обох типів кардіоміоцитів, отриманих з 

плюрипотентних клітин, схожі. Було показано, що обидва типи кардіоміоцитів 

мають схожу будову саркомерів, відповідь на хімічні подразники і здатність до 

диференціювання в різні підтипи клітин [83]. Зрештою, було показано, що 

ефективність диференціювання ІПСК,  а також зрілість отриманих з них 

кардіоміоцитів, може значно залежати від типу соматичних клітин, з яких були 

отримані ІПСК [49]. Зокрема, ІПСК отримані з кардіоміоцитів, як правило, 

більш ефективно диференціюються в кардіоміоцити, утворюючи більш зрілі 

клітин в порівнянні з ІПСК, які отримані з інших тканин. Таким чином, 

походження кардіоміоцитів має враховуватись при порівнянні фенотипу клітин 

та профілів експресії їх генів. Ці результати показують, що ІПСК може з 
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успіхом замінити ЕСК в якості джерела клітин для створення тканини серця і 

клітинної терапії. Однак, можливі ризики використання ІПСК та порівняння з 

диференціюванням ЕCК все ще потребують подальшого вивчення [19]. 

 Підсумовуючи наведені вище дані, можна зазначити, що відкриття 

клінічного потенціалу регенерації серця породила великі надії як в лікарів, так і 

в пацієнтів. Перспективною вважається методика, коли для трансплантації 

використовують не власне СК, а клітини певного типу, які були 

диференційовані з СК.  Необхідно розвивати методи підвищення селективності 

індукції кардіоміоцитів, забезпечити її масове виробництво, і формування 

необхідних тканин, у тому числі і для серцево-судинної системи. Реалізація 

застосування регенеративної медицини  серця залежить від результату 

фундаментальних досліджень. Ретельні клінічні випробування з використанням 

різних джерел стовбурових клітин можуть значно просунути розробки в цьому 

полі, однак такі дослідження необхідно виконувати разом зі з’ясуванням 

основних механізмів дії факторів диференціювання [24]. Перевірка різних 

фізичних параметрів, таких як рухливість ембріоїдних тілець під час їх 

дозрівання, їх прикріплення до поверхні, початкові розміри та умови дозрівання 

ембріоїдних тілець потребують ретельного дослідження. Не менш важливим є 

поєднання найкращих фізичних умов з пошуком речовин індукторів 

диференціювання, які можуть впливати на різні сигнальні шляхи. Зважаючи на 

результати описані в літературі серед найбільш перспективних речовин, дію 

яких варто перевірити, є ДМСО, QS11, циклоспорин, дорзоморфін. Також 

необхідним є дослідження можливості поєднання застосування відомих 

індукторів, наприклад аскорбінової кислоти, та нових факторів, які сприяють 

диференціюванню. 
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РОЗДІЛ 2. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Клітинні лінії, використані у роботі, та умови їх культивування 

 

 

В роботі були використані лінія ембріональних стовбурових клітин миші 

αPIG44 та лінія індукованих плюрипотентних клітин миші АТ25. Ембріональна 

стовбурова клітинна лінія була отримана E. Kolossov (Institute of 

Neurophysiology, University of Cologne, Germany), а лінія ІПСК була отримана з 

фібробластів кінчика хвоста миші під дією індукуючих факторів c-myc, Klf4, 

Sox2, Oct4, Nanong  в лабораторії R. Jänisch (Whitehead Institute, USA) та 

А. Meissner (Harvard Stem cell institute, USA). Обидві лінії стовбурових клітин 

були генетично модифікованими. Вони експресували пуроміцин-N-ацетил 

трансферазу  та IRES-зв’язаний (Internal Ribosome Entry Site) GFP (green 

fluorescent protein) під контролем кардіоспецифічного α-міозинового 

промотора. Генетичну модифікацію лінії  αPIG44 було проведено E. Kolossov, а 

модифікація лінії АТ25 була виконана A.Fatima (Institute of Neurophysiology, 

University of Cologne, Germany) [28, 52]. 

Даний промотор було обрано тому, що він є кардіоспецифічним. 

Транскрипцію α-MHC виявляють на ранніх етапах (E7.5)  розвитку серця миші 

ще до початку спонтанного скорочення кардіоміоцитів. E. Kolossov та 

співавторами було доведено що GFP флуоресценція була наявною саме в тих 

частинах ембріоїдного тільця, де спостерігалось спонтанне скорочення клітин 

(рис. 2.1) [52].  
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Рис. 2. 1. Експресія GFP під час диференціювання ЕСК під контролем 

промотора α-MHC. Ембріоїдні тільця на 5-ту добу диференціювання (А, В) 

виявляють низький рівень флуоресценції GFP (B).  На 9-ту добу 

диференціювання лише ЕТ (C, D), які спонтанно скорочувались демонстрували 

високий рівень флуорисценції GFP (D). 

 

Ще одним фактом на підтвердження можливості використання GFP 

флуоресценції як індикатора кардіоміоцитів було порівняння GFP 

флуоресценції та імуногістохімічного забарвлення α-актиніну в кардіоміоцитах, 

яке повністю корелювало (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2.  Порівняння GFP флуоресценції та імуногістохімічного 

забарвлення α-актиніну в кардіоміоцитах. (A,  B) Кардіоміоцит ранньої стадії 

дозрівання типової круглої форми з низьким співвідношенням цитоплазми до 

ядра. (A) Флуоресценція GFP поширювалась в межах всієї клітини.  (B)  

Імунофлуоресценція α-актиніну спостерігалась в зоні навколо ядра. (C, D) 

Порівняння експресії  GFP під контролем α-актинінового промотора та 

імуноцитохімічне забарвлення витягнутого кардіоміоцита пізньої стадії 

дозрівання. (C) Флуоресценція GFP поширювалась в межах всієї клітини. (D) 

Імунофлуоресценція α-актиніну відображала типову сакромерну будову 

кардіоміоцита. 

 

Для того, щоб підтвердити, що GFP-позитивні клітин  7-9-ої доби 

диференціювання дійсно мали кардіоміоцитарне походження було проведено 

забарвлення ANP (atrial natriuretic peptide). Відомо, що ANP експресується на 

ранніх стадіях кардіоміогенеза,  але не експресується під час скелетного 

міогенезу. Всі GFP-позитивні клітини були ANP позитивними, що однозначно 

доводить їх кардіогенну природу. 
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На 15-ту та 18-ту добу повністю дифернційовані кардіоміоцити, які були 

GFP+, проявляли однакові морфологічні та електофізіологічні властивості як і 

пренатальні кардіоміоцити миші. 

Для підтримання недиференційованого стану ліній стовбурових клітин 

використовували фідерні клітини отримані з лінії мишиних фібробластів MEF-

Neo (Mouse embryonic fibroblasts - MEFs). Лінія фідерних клітин була неоміцин 

резистентною. MEF-Neo – первинна культура ембріональних фібробластів 

миші, отримана від інбредних тварин лінії c57Bl6/N. Інбредних мишей лінії 

c57Bl6N отримано із Charles River Laboratories (Sultzfeld, Німеччина). Первинну 

культуру ембріональних фібробластів миші отримували як описано у Garfield 

[34]. 

 

 

2.2. Культивування та підтримання недиференційованого стану 

ембріональних стовбурових та індукованих плюрипотентних 

стовбурових клітин 

 

 

Недиференційовані лінії стовбурових клітин підтримували на фідерних 

клітинах MEF-Neo в живильному середовищі, яке складалось з  середовища 

DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium, Invitrogen, Німеччина), до якого 

додавали 15% фетальну телячу сироватку (FBS-fetal bovine serum, Invatrogen, 

Німеччина), 1% незамінні амінокислоти (NEAA – nonessential amino acids, 

Invitrogen, Німеччина), 50 µM 2-меркаптоетанол ( 2-mercaptoethanol, Invitrogen, 

Німеччина), та 1000 Од/мл LIF (Leukemia Inhibitory factor, Millipore, USA), а 

також G418 (Geneticin, Invitroge, Німеччина).  Стовбурові клітини 

пересаджували в розрахунку 0,5х106 клітин в 5 мл повного живильного 

середовища на 6 см чашку Петрі з підложкою з фідерних клітин. Обов’язково 

додавали LIF. Пасажування проводили кожні 2 доби. Перед пасажуванням 

колонії СК перевіряли під інвертованим мікроскопом на наявність колоній, які 
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складались з недиференційованих клітин. Для пасажування використовували 

лише суспензію недиференційованих клітин. Її отримували під дією 0,05% 

трипсину (Trypsin-EDTA, Sigma, Німеччина). Стан дезагрегації колоній 

перевіряли під світловим мікроскопом. Дію трипсину інгібували, додаючи 

середовище культивування, до складу якого входила FBS. Осадження та 

відмивання клітин проводили після центрифугування протягом 4 хв при 980g. 

Використовували центрифугу Verifuge RF  (Heraues Sepatech). Підрахунок 

клітин виконували в гемацитометрі (Камера Нойбауера). 

Для приготування фідерних клітин використовували мишині ембріони віком 

13-14 діб. Вагітну самку миші забивали методом зміщення шийних хребців. 

Черевну порожнину голили, обробляли 70% спиртом, пошарово розрізали. 

Ембріони виймали з черевної порожнини, переносили в стерильний розчин PBS 

(Phosphate-buffered saline, Invitrogen, Німеччина),  з антибіотиком. 

Використовували 100х суміш антибіотиків пеніциліну та стрептоміцину 

(Penstrep – penicylin streptomicyn, Invitrogen, Німеччина). Отримані ембріони 

тричі промивали в розчині PBS з антибіотиком та звільняли від плаценти плоду. 

Стерильними ножицями відсікали голову та кінцівки кожного ембріону. 

Обережно за допомогою стерильного пінцету та голки звільняли ембріон від 

печінки, серця, нирок та інших органів.  Очищені ембріональні тканини знов 

промивали тричі і переносили в стерильну чашку Петрі з 0,25% розчином 

трипсину. Тканини щільно подрібнювали ножицями та залишали в СО2 

інкубаторі за температури 37ºС для подальшої дисоціації на 10-15 хвилин. 

Ембріональні клітини ресуспендували в живильному середовищі 

культивування MEF-Neo, переносили в 15 мл центрифужні пробірки, 

центрифугували 4 хв при 980g, забирали надосадову рідину, і знову 

ресуспендували в середовищі культивування MEF.  Отриману клітинну 

культуру переносили в флакони Т75 з розрахунку 3 ембріони на 1 флакон, 

додавали живильне середовище та залишали в СО2 інкубаторі на ніч. Після того 

як культура вкривала одноклітинним шаром більше ніж 90% поверхні флакону, 

MEF-Neo дисоціювали, підраховували і переносили в новий культуральний 
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посуд. Кожен флакон розділили на 3 нові. Після того, як клітини досягали стану 

конфлюентності, їх заморожували в рідкому азоті. Перш ніж використовувати, 

MEF-Neo інактивували мітоміцином С або витримували  під впливом 

радіаційного гама випромінення дозою 4000-6000 рад протягом 1 хв. В якості 

фідерних клітин  використовувати MEF-Neo 1-5-ого пасажів. Середовище 

культивування MEF складалось з DMEM, 10% FBS, 1% NEEA, 50 µM 2-

меркаптоетанолу та 200 mM L-глютаміну. 

Для інактивації фідерної підложки розчин мітоміцину С готували так: 2 

мг мітоміцину С розводили в 100 µл ДМСО та 1,9 мл PBS. Концентрований 

розчин мітоміцину С розливали в аліквоти об’ємом 100 мкл і зберігали за 

температури -20º С. Приготовлені раніше і заморожені клітини MEF-Neo, 

розморожували і висаджували на вкриті 0,01% желатином (Sigma, Німеччина)  

флакони Т75. Додавали середовище культивування MEF, залишали клітини в 

СО2 інкубаторі для прикріплення до поверхні флаконів. Клітини залишали 

культивуватись на ніч. Після того, як клітини вкривали 90%  флакону 

моношаром, до середовища культивування додавали мітоміцин С з розрахунку 

100 µл розчину на 10 мл середовища культивування. Інкубували протягом 6 

годин. Потім фідерні клітини тричі промивали розчином PBS, трипсинізували 

за стандартною методикою, підраховували кількість клітин, додавали 1-3х106 

клітин на кожну кріопробірку і заморожували для подальшого використання. 

Готували середовище заморожування до складу якого входили: ДМСО – 

10 %, FBS – 40 %, та 50% середовища DMEM. Середовище заморожування 

завжди готували безпосередньо напередодні використання і додавали до 

суспензії клітин останнім. Клітини MEF трипсинізували за стандартною 

методикою, рахували і розливали в кріопробірки з розрахунку  1-3 х 106 клітин 

в кожну пробірку. До суспензії клітин додавали середовище заморожування у 

співвідношенні 1:1, швидко перемішували і ставили в холодильник за 

температури -80°С для швидкого заморожування. На наступний день 

кріопробірки переносили в рідкий азот для довготривалого зберігання. 
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Для розморожування фідерних клітин пробірку з рідкого азоту 

переносили в водяну баню за температури 37º С. Обробляли кріопробірку 70% 

спиртом і встановлювали під ламінарну шафу, де суспензію клітин переносили 

в 15 мл центрифужну пробірку з живильним середовищем. Центрифугували 4 

хв при 980g. Відбирали надосадову рідину і ресуспендували в середовищі 

культивування MEF. По закінченню культивування фідерні клітини рахували і 

переносили на 6 см чашки Петрі з денцем вкритим заздалегідь 0,01% 

желатином в розрахунку 0,8х106 клітин на 5 мл середовища культивування 

MEF. Фідерні клітини використовували протягом 7-10 діб.  

 

 

2.3. Спосіб диференціювання ембріональних стовбурових клітин та 

індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити в 

суспензійній культурі з постійним перемішуванням 

 

 

Відбирали середовище культивування, промивали клітини розчином PBS. 

Обережно піпеткою додавали 5 мл PBS на кожну 6 см чашку Петрі, так щоб не 

пошкодити клітини і не від’єднати їх від поверхні чашки Петрі. Рухаючи чашку 

по колу  перемішували PBS, відбирали рідину. Потім додавали 4 мл 0,05% 

трипсину і залишали чашки Петрі в СО2 інкубаторі за температури 37ºС на 5 хв. 

Процес відкріплення клітин від поверхні спостерігали під мікроскопом. Коли 

80-90% клітин починали плавати на поверхні чашки Петрі, трипсин 

інактивували, додаючи середовище диференціювання, яке містило FBS. 

Обережно перемішували суспензію плюрипотентних клітин і переносили в 

центрифужну пробірку. Центрифугували 4 хв при 980g. Надосадову рідину 

відбирали і ресуспендували клітини в 5 мл середовища диференціювання. 

Рахували концентрацію живих клітин. 1х106 ЕСК або ІПСК ресуспендували в 

14 мл середовища диференціювання і переносили в неадгерентні 10 см чашки 

Петрі. Залишали для подальшого культивування з постійним  перемішуванням 
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в горизонтальному напрямі на шейкері GFL 3006 (GFL, Braunschweig, 

Німеччина) за температури 37º С та 5% СО2 потягом двох днів для утворення 

ембріоїдних тілець. Середовище диференціювання  складалось з середовища 

IMDM ( Iscove’s modified Dulbecco’s medium, Invitrogen, Німеччина), до якого 

додавали 20% FBS, 1х NEEA, 50 µM 2-меркаптоетанол.  

Через два дні сформовані ЕТ перевіряли під світловим мікроскопом, 

контролювали розмір утворених ЕТ, та відсутність бактеріальної або грибної 

контамінації середовища. ЕТ переносили в 50 мл центрифужну пробірку, 

давали ЕТ осісти на дно пробірки і обережно відбирали середовище 

диференціювання, ЕТ промивали PBS і ресуспендували в новому середовищі 

культивування. Проводили підрахунок кількості отриманих ЕТ.  В кожну нову 

10 см неадгерентну чашку Петрі переносили 2000 ЕТ, розводили  в 14 мл 

середовища диференціювання. Середовище культивування замінювали через 7 

діб на 9-ту добу формування ЕТ.  

Починаючи з 6-ї доби формування ЕТ кожен день їх перевіряли під 

світловим та флуоресцентним мікроскопом. Під флуоресцентним мікроскопом 

перевіряли наявність GFP+ клітин, а під світловим мікроскопом спостерігали 

наявність ЕТ, що спонтанно скорочуються. Після 9-ї доби від початку процесу 

диференціювання перевірку і підрахунок ЕТ, що містять кардіоміоцити 

проводили кожної другої доби, на 9-ту, 11-ту, 13-ту, 15-ту, 17-ту добу 

диференціювання.  

Фактори, дію яких перевіряли, застосовували за такими схемами 

представленими на рисунку (рис. 2.3): 
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Рис. 2.3. Схема застосування індукторів диференціювання в суспензійній 

культурі з постійним перемішуванням. 

Примітка: Д – доба культивування. 

 

Застосовували такі фактори, які сприяють диференціюванню ЕСК та 

ІПСК в кардіоміоцити: 

 Аскорбінову кислоту (L-ascorbic acid phosphate, Wako Pure Chemicals 

Industry Ltd, Японія) у концентрації 30 мМ додавали з першої до другої доби 

диференціювання, з четвертої до дев’ятої доби диференціювання та з першої 

доби диференціювання до 9-ї доби диференціювання. Під час розподілу ЕТ на 

другий день утворення агрегатів плюрипотентних клітин розчин аскорбінової 
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кислоти поновлювали. Готували з розрахунку 3 мг аскорбінової кислоти на 1 

мл середовища IMDM. 

Циклоспорин (Cyclosporine, Sigma, Німеччина) додавали за такими 

схемами: схема 1: за три дні до початку формування ЕТ і до 3-ї доби їх 

формування; схема 2: з 1-ї доби культивування ЕТ до 3-ї доби; схема 3: з 4-ї 

доби до 9-ї доби культивування ЕТ.  Для отримання  концентрації 30 мг/мл 5 мг 

циклоспорину розводили в 166 µл ДМСО. Концентрація циклоспорину в 

середовищі диференціювання становила 2 мг/мл.  

Кардіоженол (Cardiogenol, Sigma, Німеччина) у концентрації 0,25 µМ 

додавали з першої доби протягом 72 годин. Для приготування стокового 

розчину (100 мМ)  5 мг кардіоженолу розводили в 168 µл ДМСО. Аліквоти 

зберігали за температури -20ºС. 

Дорзоморфін (Dorsomorphine, Sigma, Німеччина) у концентрації 2 µМ 

додавали протягом 48 годин з першої доби диференціювання. Розводили в 

ДМСО. 

1% ДМСО (DMSO, Invitrogen, Німеччина) використовували за такими 

схемами: схема 1 – ДМСО додавали в живильне середовище за 3 доби до 

початку диференціювання до 3-ї доби диференціювання, схема 2 – з 1-ї до 3-ї 

доби, схема 3 – з 4-ї доби диференціювання до 9-ї доби, схема 4 – з 5-ї доби 

диференціювання до 9-ї доби. 

QS11 (Sigma, Німеччина) концентрацією 2,5 µМ додавали з першої до 

другої доби дифернеціювання, з четвертої до дев’ятої доби диференціювання та 

з першої до 9-ої доби диференціювання. Під час розподілу ЕТ на другу добу 

утворення агрегатів плюрипотентних клітин QS11 поновлювали.  

Перш ніж провести аналіз кількості GFP+ клітин методом проточної 

цитофлуориметрії (FACScan , BD Pharmingen) проводили їх гомогенізацію. ЕТ 

в кожній чашці Петрі концентрували в центрі чашки, для цього обережно 

рухаючи чашку за траєкторією невеликого кола, спрямовували всі ЕТ в 

середину чашки Петрі. Попередньо підготовленими носиками для піпеток 

об’ємом 1000 µл зі зрізаною верхівкою набирали в центрифужну 15 мл 
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пробірку аліквоту об’ємом 1000 µл суспензії ЕТ.  Давали ЕТ осісти на дні 

пробірки. Обережно відбирали середовище диференціювання і промивали ЕТ в 

5 мл PBS. Знову давали ЕТ осісти на дні пробірки і відбирали PBS. Додавали 1 

мл 0,25% трипсину і залишали на 20 хв в СО2 інкубаторі за температури 37ºС. 

Час від часу струшуючи пробірку, перевіряли стан дезагрегацій ЕТ. Для 

інактивації дії трипсину додавали 4 мл середовища диференціювання, яке мало 

в своєму складі FBS. Ретельно перемішували суспензію клітин. 

Центрифугували 4 хв при 980g. Відбирали надосодову рідину, і ресуспендували 

отриману одноклітинну суспензію в 2 мл PBS. Безпосередньо перед 

використанням для проточної цитофлуориметрії, одноклітинну суспензію 

отриману з ЕТ фільтрували з метою позбутись агрегатів клітин.  

Для того, щоб підрахувати кількість отриманих ЕТ, агрегати клітин з двох 

чашок Петрі переносили в 50 мл центрифужну пробірку. Доводили середовище 

диференціювання до  50 мл. Ретельно перемішували, і до того, як ЕТ почнуть 

осідати на дно пробірки, відбирали 1 мл суспензії в 2 мл ампулу. Суспензію 

ретельно перемішували в ампулі перевертаючи її вгору-вниз мінімум 5 разів і 

попередньо підготовленим носиком (у носиків розрахованих на об’єм  200 мл 

відрізали нижню частину) формували краплі розміром 30 µл. Краплі наносили 

на кришку чашки Петрі і під мікроскопом рахували кількість ЕТ в 5 краплях. 

Отримавши середнє арифметичне кількості ЕТ, що містились в 5 краплях, 

рахували кількість ЕТ в 50 мл середовища.   

 

 

2.4. Диференціювання в кардіоміоцити методом «висячої краплі» 

 

 

Для того, щоб розпочати диференціювання стовбурових клітин методом 

«висячої краплі», отримували суспензію поодиноких недиференційованих ЕСК 

або ІПСК. Спочатку відбирали середовище культивування, промивали 

плюрипотентні клітини 5 мл PBS, трипсинізували 4 мл 0,05% трипсину 
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протягом 5 хв. Від’єднання клітин від поверхні культурального пластику 

контролювали під мікроскопом. Дію трипсину зупиняли, додаючи середовище 

диференціювання з FBS. Осаджували клітини центрифугуванням протягом 4 хв 

за 980g.  Рахували кількість живих клітин і готували одноклітинну суспензію з 

розрахунку, щоб кожні 20 µл суспензії містили 500 клітин. З отриманої 

суспензії клітин  формували краплі розміром 20 µл. Кожну окрему краплю 

розміщували на кришці 96-лункового планшета. Лунки планшета заповнювали 

середовищем, для того щоб запобігти випаровуванню краплі. Кришку обережно 

перевертали і накривали планшет, так щоб не пошкодити утворені краплі, 

залишали на 2 доби в СО2-інкубаторі за температури 37º С для формування ЕТ.  

Якщо прикріплення сформованих ЕТ відбувалось на 5-у добу формування 

ЕТ, то на 2-гу добу сформовані ЕТ переносились в лунки планшета з 

неадгерентного пластику і продовжували культивувати в середовищі 

диференціювання в СО2-інкубаторі за температури 37º С на шейкері. Якщо ж 

прикріплення ЕТ відбувалось на 2-гу добу диференціювання, то 

використовували планшет з адгерентного пластику попередньо вкритий 0,01% 

желатином. Планшет залишали нерухомим. 

На 5-ту добу формування ЕТ проводили їх прикріплення до поверхні 

планшета з адгерентного пластику, попередньо вкритого 0,01% желатином. 

Планшет з желатином залишали мінімум на 1 годину за температури 37º С. 

Через годину желатин відбирали, а лунки планшета заповнювали середовищем 

диференціювання. Під мікроскопом в стерильних умовах кожне сформоване ЕТ 

переносили в окрему лунку підготовленого планшета з середовищем 

диференціювання і залишали в СО2 інкубаторі. Забезпечували такі умови, щоб 

планшети не мали можливості рухатись протягом наступної доби.  

Якщо прикріплення відбувалось на 2-гу добу диференціювання, то з 1-ї 

доби формування ЕТ використовували планшет з адгезивного пластику. На 2-гу 

добу культивування ЕТ осаджували з кришки планшета в лунки методом 

центрифугування протягом 3 хв за 150g. Поновлювали середовище 
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диференціювання і залишали планшет нерухомим протягом 1-ї доби в СО2 

інкубаторі. 

Починаючи з 6-ої доби культивування відслідковували появу ЕТ, що 

спонтанно скорочуються. З 9-ої доби проводили підрахунок кількості ЕТ, що 

скорочуються та GFP+ ЕТ. 

 

 

2.5. Диференціювання в кардіоміоцити в спеціальних планшетах 

AggreWell, які забезпечують гомогенність ембріоїдних тілець 

 

 

Щоб розпочати диференціювання стовбурових клітин, готували 

суспензію одиночних недиференційованих клітин. Спочатку недиференційовані 

колонії плюрипотентних клітин промивали PBS, додавали 1 мл 0,05% 

трипсину, залишали за температури 37º С в СО2 інкубаторі на 5 хв. Коли 

починало від’єднуватись більше 80%  клітин, дію трипсину інгібували 

середовищем диференціювання з FBS. Центрифугували 4 хв при 980g, 

відбирали надосодову рідину, рахували кількість клітин і ресуспендували 6х105 

клітин в 2 мл середовища диференціювання. Такий об’єм суспензії поодиноких 

клітин заливали в кожну лунку AggrеWell планшета, який містив мікролунки. З 

кожної такої лунки можна отримати до 1200 ЕТ. Клітини залишали 

культивуватись в планшетах 48 годин в СО2-інкубаторі за температури 37º С та 

5% СО2.  

На 2-гу добу формувались ЕТ. Під світловим мікроскопом проводили 

підрахунок сформованих ЕТ. Замінювали середовища диференціювання, потім 

обережно перемішували ЕТ в лунці, переносили  суспензію ЕТ в неадгерентні 

чашки Петрі з середовищем диференціювання. Додатково промивали лунки 

планшета для, того щоб зібрати всі утворені ЕТ.   ЕТ залишали в СО2-

інкубаторі на шейкері для подальших експериментів. 
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Починаючи з 6-ї доби формування ЕТ всі маніпуляції з ЕТ проводили так 

само як і для ЕТ, отриманих методом диференціювання в суспензійній культурі 

з постійним горизонтальним перемішуванням. 

 Застосовували такі фактори, які сприяють диференціюванню ЕСК та 

ІПСК в кардіоміоцити: аскорбінову кислоту, дорзоморфін, ДМСО та G-CSF. 

 

 

2.6. Селекція диференційованих кардіоміоцитів 

 

 

Починаючи з 9-ї доби культивування, коли з’являються GFP+ клітини, 

змінювали середовище диференціювання і додавали до нього пуроміцин 

(Puromycin, PAA, США), концентрація якого становила 8µг/мл. Середовище з 

пуроміцином змінювали кожні 2 доби. На кожну другу добу після додавання 

пуроміцину відбирали мертві ЕТ. На 16-ту добу диференціювання отримували 

чисту культуру ЕТ, що скорочуються. Для подальшого аналізу кластери 

дисоціювали під дією трипсину до стану одноклітинної суспензії на 7-у добу 

додавання пуроміцину. 

 

 

2.7. Підрахунок кількості живих клітин 

 

 

Підрахунок кількості живих клітин проводили в гемоцитометрі за 

стандартною методикою. В якості гемоцитометра використовували камери 

Нойбауера. 
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2.8.  Визначення GFP+ клітин методом проточної цитофлуориметрії 

 

 

ЕТ з диференційованими кардіоміоцитами, які експресували GFP, 

дисоціювали, використовуючи 0,25% трипсин. Одноклітинну суспензію 

відфільтровували з метою позбавитись від агрегатів, та промивали рідиною для 

відмивання клітин (CellWash, BD, Pharmingen). Проточну цитофлуориметрію 

проводили на проточному цитофлуориметрі FACScan (BD Pharmingen). 

Набирали популяцію з 10000 клітин. Аналіз даних проводили за допомогою 

програмного забезпечення FSC Express 4 Flow Research Edition (De Novo 

Software, США). Кількість нежиттєздатних клітини визначали за забарвленням 

пропідій йодидом (Propidium iodide, Sigma, Німеччина). Кількість GFP+ клітин 

корелювала з кількістю диференційованих кардіоміоцитів. 

 

 

2.9. Світлова та флуоресцентна мікроскопія 

 

 

Морфологічне дослідження і прямий підрахунок кількості ЕТ, що 

скорочуються та GFP+ ЕТ проводили за стандартними методиками світлової та 

флуоресцентної мікроскопії. Використовували мікроскоп Axiovert 10 (ZEISS, 

Німеччина). Об’єктиви зі збільшенням х10, х20, х40. 

 

 

2.10. Вимірювання трансмембранних струмів 

 

 

Для аналізу функціональних властивостей кардіоміоцитів, які отримували 

з додаванням та без додавання факторів, використовували очищену популяцію 

кардіоміоцитів. Для того, щоб отримати культуру поодиноких клітин, 
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ембріоїдні тільця дисоціювали під дією 0,05% трипсин/ЕДТА. Кардіоміоцити 

висівали на  вкриті желатином покривні скельця та культивували протягом 

24-48 годин, перш ніж були проведені вимірювання. Покривні скельця 

розміщували в камеру для запису (37° C). Використовували програмне 

забезпечення PULSE (HEKA Elektronik). Потенціали дії (AP) кардіоміоцитів, які 

спонтанно скорочувались були записані в конфігурації «цілих клітин» методом 

«current-clamp» з використанням підсилювача електричних сигналів EPC-9 та 

програми PULSE. Гормональну регуляцію кардіоміоцитарної відповіді 

оцінювали шляхом введення ізопретеренолу концентрацією 1 µм та  карбахолу 

концентрацією 1 µм (обидва Sigma-Aldrich, Німеччина). Дані представлені у 

вигляді середнього значення ± стандартна помилка середнього. 

 

Кожен експеримент проводили тричі в трьох повторах. 

Цифрові данні аналізували з використанням програмного забезпечення  

Microsoft Office Excel 2007. Кожен експеримент проводили в трьох біологічних 

та трьох технічних повторах. За допомогою t-критерію Стьюдента статистичну 

достовірність визначали на рівні р<0,05. Всі данні представлені у вигляді 

середніх арифметичних та стандартних відхилень. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ПЛЮРИПОТЕНТНИХ 

СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В КУЛЬТУРІ ТКАНИН IN VITRO  В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ 

 

 

3.1. Вплив щільності посіву  плюрипотентних стовбурових клітин 

миші на ефективність  їхнього диференціювання в кардіоміоцити 

 

Основним методом початкового ефекту диференціювання стовбурових 

клітин в кардіоміоцити є формування ембріоїдних тілець (ЕТ) – агрегатів з ЕСК 

та ІПСК, які відображають ранні етапи розвитку ембріона (рис. 3.1). Ззовні ЕТ 

вкриті шаром ектодермальних клітин, всередині містять ядро з ендодермальних 

клітин, а між двома цими шарами знаходяться мезодермальні клітини.  

 

 

 

Рис. 3.1. Ембріоїдне тільце отримане з ІПСК на 11-ту добу 

диференціювання в культурі in vitro, інвертований мікроскоп. 

 

Однак, кількість клітин в кожному окремому агрегаті відрізняється. Тому 

сформовані  ЕТ є гетерогенними за розміром та формою; процес 

диференціювання всередині кожного ЕТ відбувається спонтанно. Змінюючи 
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початкові умови формування ЕТ, ми дослідили вплив цих параметрів на 

ефективність утворення кардіоміоцитів. 

У нашій роботі для отримання гомогенних ЕТ певного визначеного 

розміру було застосовано спеціальні планшети AggreWell. Кожна лунка такого 

планшету містить визначену кількість мікролунок (рис. 3.2), що дає можливість 

сформувати однакові за розміром ЕТ. 

 

Рис. 3.2. Схематичний вигляд планшету AggreWell. Кожна лунка 

планшету містить визначену кількість мікролунок. 

Примітки: 1 – схематичне зображення AggreWell планшету; 2 –мікролунки 

планшету; 3 – ембріоїдні тільця в AggreWell планшеті; 4 – ембріоїдні тільця 

після культивування в AggreWell планшеті.  

 

Після перенесення суспензій клітин різної концентрації у кожній такій 

комірці формується ЕТ визначених розмірів у залежності від заданої кількості 

клітин в суспензії. Для того щоб сформувати ЕТ, наприклад, розміром 500 

клітин кожне, використовували суспензію клітин, яка містила 6х105 клітин в 2 

мл середовища диференціювання (табл. 3.1), ЕТ розміром  2000 клітин – 

2,4 x 106 клітин. В кожну лунку додавали по 2 мл середовища. 



56 
 

Таблиця 3.1.  

Розрахунок кількості клітин в суспензії з метою отримання ЕТ певного 

визначеного розміру в культурі клітин in vitro 

Щільність посіву клітин /ЕТ Кількість клітин/лунку 

250 3x105 

500 6x105 

750 9 x105 

1000 1,2x106 

2000 2,4x106 

 

Таким чином, культивування у планшетах дало можливість отримати ЕТ 

різного розміру – від 250 до 2000 клітин та дослідити залежність ефективності 

диференціювання ЕТ від їх розміру.  

 

3.1.1.  Вплив щільності посіву  індукованих плюрипотентних 

стовбурових клітин миші на ефективність  їхнього диференціювання в 

кардіоміоцити. На першому етапі перевіряли ефективність диференціювання 

ЕТ розміром 250, 1000 та 2000 клітин. На 2-гу добу формування ЕТ у 

планшетах AggreWell у кожній лунці були сформовані однакові за розміром ЕТ 

(рис.3.3). Проте при цьому ЕТ розміром 2000 клітин мали неправильну форму 

без чітко окреслених гладеньких країв, темного непрозорого кольору.  

250 клітин 1000 клітин 2000 клітин 

   

Рис 3.3. Ембріоїдні тільця з різною щільністю посіву  в лунках 

планшетів AggreWell на 2-гу добу культивування, зб. ×4. 
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На 3-тю добу після перенесення ЕТ з планшетів у чашки Петрі виявилось, 

що більшість ЕТ розміром 2000 клітин були зруйновані (рис. 3.4) – кількість 

нежиттєздатних клітин становила понад 95 %.  

 

250 клітин 1000 клітин 2000 клітин 

   

 

Рис. 3.4. Ембріоїдні тільця з різною щільністю посіву  в чашках Петрі 

на 3-тю добу культивування, зб. ×4. 

 

ЕТ розміром 250 та 1000 клітин мали типову форму із сформованим 

поверхневим шаром ектодермальних клітин та внутрішнім шаром 

ентодермальних клітин. Перші GFP+ клітини спостерігали під флуоресцентним 

мікроскопом на 8-му добу диференціювання. При цьому кількість 

диференційованих клітин була вищою в ЕТ, розмір яких становив 1000 клітин в 

кожному. На 9-ту добу методом проточної цитофлуориметрії було виявлено 

0,19 ± 0,02% клітин, у яких відбувалась флуоресценція GFP (рис. 3.5) На 11-ту 

добу їх кількість збільшилась до 0,58 ± 0,01% і продовжила зростати до 13-ї 

доби формування ЕТ, становлячи 0,6 ± 0,03%. Надалі кількість 

диференційованих клітин поступово зменшилась і становила 0,5 ± 0,02% 

станом на 15-ту добу диференціювання.  
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 Рис. 3.5. Ефективність диференціювання ЕТ розміром 250 та 1000 клітин. 

Примітка: Д – доба культивування, ЕТ – ембріоїдне тільце 

 

Для ЕТ розміром 250 клітин кількість кардіоміоцитів починала зростати з 

9-ї до 13-ї доби диференціювання (рис. 3.5) На 9-ту добу формування ЕТ вона 

становила 0,04 ± 0,01% кардіоміоцитів, а на 13-ту – 0,34 ± 0,02%. З 15-ї доби 

диференціювання кількість GFP+ клітин зменшувалась та складала 

0,23 ± 0,01% від загальної кількості клітин в суспензії.  

В ЕТ розміром 2000 клітин утворення GFP+ клітин не було зафіксоване.  

Наступним етапом було визначення ефективності диференціювання ІПСК 

у кардіоміоцити в ЕТ розміром 500, 750 та 1000 клітин (рис. 3. 6). 
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Рис. 3.6. Ефективність диференціювання ПСК в кардіоміоцити залежно  

від щільності посіву ПСК в ЕТ. 

Примітка: * р< 0,05 відносно значень в групах. Д – доба культивування; 

ЕТ – ембріоїдне тільце. 

 

У результаті проведених досліджень було з’ясовано, що ефективність 

диференціювання ЕТ розміром 250 та 1000 клітин менша в порівнянні з ЕТ 

розміром 500 та 750 клітин (рис. 3.7). Так, на 13-ту добу диференціювання, 

коли спостерігався максимум отриманих кардіоміоцитів, кількість отриманих 

GFP+ клітин з ЕТ зі щільністю посіву 500 клітин в порівнянні з ЕТ розміром 

250 клітин була у 8,5 раза більшою (отримано 2,86 ± 0,3% кардіоміоцитів з ЕТ 

розміром 500 клітин і лише 0,34 ± 0,01% з ЕТ, які містили 250 клітин); у 

порівнянні з ЕТ розміром 1000 клітин різниця була в 4,7 раза більшою (із них 

отримали 0,6 ± 0,03% диференційованих клітин). Різниця між ЕТ розміром 750 

клітин та ЕТ розміром 250 та 1000 клітин була більшою в 6,4 та 3,6 раза, 

відповідно (кількість GFP+ клітин перших ЕТ становила 2,16 ± 0,02%, ЕТ 

розміром 250 клітин – 0,34 ± 0,02%, а розміром 1000 клітин – 0,6 ± 0,03%).  
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100 µm

 

100 µm

 

250 клітин 500 клітин 

100 µm

 

100 µm

 

750 клітин 1000 клітин 

 

Рис. 3.7. Ембріоїдні тільця отримані з ІПСК з різною щільності посіву 

клітин на ЕТ в лунках планшетів AggreWell на 11-ту добу культивування 

 

При порівнянні ефективності диференціювання ЕТ розміром 500 та 750 

клітин було виявлено, що різниця між ними варіювала в межах від 1,3 раза на 

13-ту добу диференціювання до 1,8 на 15-ту добу. З ЕТ розміром 500 клітин 

отримали 2,07 ± 0,012% кардіоміоцитів на 11-ту добу, 2,86 ± 0,3% на 13-ту добу 

та 2,53 ± 0,04% на 15-ту добу диференціювання. Кількість кардіоміоцитів, 

отриманих з ЕТ розміром 750 клітин, була достовірно меншою (р < 0,05) і 

становила 1,25 ± 0,01% на 11-ту добу, 2,16 ± 0,02% на 13-ту добу та 

1,41 ± 0,03% клітин на 15-ту добу диференціювання.  
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Отже, розмір сформованих ЕТ залежить від щільності посіву  та суттєво 

впливає на ефективність диференціювання. Найбільший відсоток GFP+ клітин 

отримали з ЕТ зі щільністю посіву 500 клітин; він становив 2,86 ± 0,3% 

кардіоміоцитів від загальної кількості клітин у суспензії. 

 

3.1.2. Вплив щільності посіву  ембріональних стовбурових клітин 

миші на ефективність їхнього диференціювання в кардіоміоцити. При 

застосуванні планшетів AggreWell для диференціювання лінії ЕСК на 2-гу добу 

культивування в лунках планшета спостерігалось утворення різних за формою 

та розміром ЕТ (рис. 3.8), тобто утворення гомогенної популяції ЕТ не 

відбувалась.  

Подальше культивування отриманих ЕТ не призводило до утворення 

кардіоміоцитів. Жодної GFP+ клітини не було ідентифіковано, ані методом 

флуоресцентної мікроскопії, ані методом проточної цитофлуориметрії. 

Додавання речовин, які сприяють диференціюванню, таких як, 

наприклад, аскорбінова кислота, разом із застосуванням планшетів AggreWell, 

не призводило до диференціювання ЕСК в кардіоміоцити. Отже, даний метод 

було визначено непридатним для диференціювання ЕСК в кардіоміоцити. 

 

Під час застосування спеціалізованого планшета можна отримати 1200 ЕТ 

в кожній лунці планшета. Загалом планшет містить 8 таких лунок. 

Максимальний вихід з одного планшета 9600 ЕТ. 
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Рис. 3.8. Ембріоїдні тільця отримані з ЕСК з різною щільністю посіву 

клітин на ЕТ в лунках планшетів AggreWell.  

 

Отже, розмір сформованих ЕТ залежить від щільності посіву (250, 500, 

750, 1000 та 2000 клітин) та суттєво впливає на ефективність диференціювання. 

Таким чином, щільність посіву ембріональних стовбурових клітин в кількості 

500 клітин виявилась оптимальною для отримання кардіоміоцитів з ЕТ. 

 

 

3.2. Залежність ефективності диференціювання плюрипотентних 

стовбурових клітин миші від часу прикріплення ЕТ методом «висячої 

краплі» 
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Наступним ми дослідили вплив адгезії ЕТ під час їх дозрівання на 

ефективність процесів диференціювання. Ми використовували метод «висячої 

краплі», який полягає в тому, що забезпечується утворення однакових за 

розміром ЕТ в кожній окремій краплі, яка містить однакову кількість клітин та 

середовища (500 клітин в 20 µл середовища). Через визначену кількість днів ЕТ 

з краплин переносились в желатинізовані лунки планшетів, де відбувалось їх 

прикріплення до поверхні планшета. Даний метод застосовується для 

спонтанного диференціювання ЕСК (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Схема диференціювання ПСК в кардіоміоцити методом «висячої 

краплі». 

Примітка: Д – доба культивування. 

 

Для того, щоб довести, що методи, розроблені для ЕСК, можуть бути 

застосовані для диференціювання ІПСК, було проведено диференціювання ЕСК 
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та ІПСК в однакових культуральних умовах.  Перші ЕТ що скорочуються, 

отримані з ЕСК, з’явились на 7-му або 8-му добу (рис. 3.10), більшість 

прикріплених ЕТ почали спонтанно скорочуватись до 11-ї доби. Загалом ми 

зафіксували скорочення від 75% до 85% ЕТ отриманих з ЕСК. 

 

 

 

 Рис. 3.10. Диференціювання ЕСК та ІПСК в кардіомоцитарному 

напрямку методом «висячої краплі» в присутності аскорбінової кислоти. 

Примітка: Д – доба диференціювання; АА – аскорбінова кислота; ctrl – 

контроль, без додавання фактору 
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Схожа картина спостерігалась під час диференціювання  ІПСК: кількість 

ЕТ, що скорочуються зростала до 15-ї доби диференціювання. Однак загальна 

кількість ЕТ, що скорочуються, була значно меншою і становила 18 % на 9-ту 

добу культивування, 22% на 11-ту, 41% на 13-ту добу та 47% на 15-ту добу. 

 

Під флуоресцентним мікроскопом на ділянках, де спостерігалось 

скорочення (рис. 3.11, 3.12), виявили флуоресценцію GFP, яка відбувалась під 

контролем  кардіоспецифічного промотора α-MHC. Для ЕСК типовим було, що 

ділянка ЕТ, яка скорочувалась, охоплювала майже всю площу прикріпленого 

ЕТ. Скорочення відбувалось синхронно на всій ділянці. Для ІПСК більш 

властивою була наявність декількох окремих зон, що скорочувались з різною 

частотою.  

 

 

Рис. 3.11. Експресія GFP в ЕТ, що спонтанно скорочуються, отриманих 

методом «висячої краплі» з ЕСК. Примітка: Д – доба культивування. 



66 
 

 

Рис. 3.12. Експресія GFP в ЕТ, що спонтанно скорочуються, отриманих 

методом «висячої краплі» з ІПСК.  

Примітка: Д – доба культивування. 

 

Було виявлено, що час прикріплення ЕТ до поверхні культурального 

пластику, суттєво впливав на кількість утворених кардіоміоцитів. В обох лініях 

спостерігали, що ЕТ прикріплені на ранніх етапах диференціювання, тобто, на 

другу добу формування ЕТ, в порівнянні з 5-ю добою, продукували меншу 

кількість GFP+ клітин (рис. 3.13, 3.14) . 

 

Рис. 3.13. Частка ЕТ з ЕСК, що скорочувались, в залежності від часу 

прикріплення ЕТ в культурі in vitro.  
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Примітка: * р< 0,05 відносно значень в групах. Д – доба культивування. 

 

 

Рис. 3.14. Частка ЕТ  з ІПСК, що скорочувались, в залежності від часу 

прикріплення ЕТ в культурі in vitro.  

Примітка: * р< 0,05 відносно значень в групах. Д – доба культивування. 

 

 ЕТ першого типу починали скорочуватись на 8-му добу 

диференціювання, тоді як ЕТ, які адгезувались до поверхні на 5-ту добу, 

починали скорочуватись вже на 7-му добу диференціювання. Максимальну 

кількість ЕТ, що скорочувались, прикріплених на другу добу, спостерігали на 

13-ту добу, а для тих, що кріпились на 5-ту добу найбільшу кількість 

кардіоміоцитів фіксували вже на 11-ту добу диференціювання.  

Для ЕСК, прикріплених на другу добу диференціювання, на 9-ту добу 

отримували 36,0  ± 3,4% ЕТ, що скорочувались, на 11-ту – 45,0 ± 5,5%, на 13-ту 

– 56,0 ± 4,9% і на 15-ту – 53 ± 3,2%. Для ІПСК прикріплених в цей же день 

числові значення були меншими. На 9-ту добу отримували 20,0 ± 6,2%, на 11-ту 

– 25,0 ± 5,8%, на 13-ту – 34,0 ± 2,1%, а на 15-ту – 30,0 ± 3,1%. Кількість ЕСК, 

яка містила ділянки, що скорочуються, була більшою, якщо прикріплення 

відбувалось на 5-ту добу диференціювання. Різниця на 9-ту добу 

диференціювання була у 1,4  раза більшою, на 11-ту добу в 1,5 раза, а на 13-ту 

та 15-ту добу у 1,2 раза більшою. Кількість ЕТ, що скорочувались, у порівнянні 

з ЕТ, що прикріплювались на 5-ту добу, становила на 9-ту добу – 47,0 ± 5,3%, 
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на 11-ту та 13-ту добу – 68,0 ± 4,7%, на 15-ту добу – 65,0 ± 3,6%. Для ІПСК 

спостерігалась така ж тенденція, кількість ЕТ зі спонтанним скороченням була 

в 1,5 раза більшою на 9-ту добу диференціювання, у 1,8 раза більшою на 11-ту 

добу, у 1,3 та у 1,4 раза більшою на 13-ту та 15-ту добу диференціювання. 

Числові значення кількості отриманих ЕТ, що скорочуються, прикріплених на 

5-ту добу диференціювання були такі: на 9-ту добу – 30,0 ± 4,3%, на 11-ту – 

добу 45, ± 3,7%, на 13-ту та 15-ту добу становили 44,0 ± 3,0% та 43,0 ± 2,5% 

відповідно. 

 

Таким чином, під час диференціювання методом «висячої краплі» 

отримували ЕТ з великою площею ділянок, що скорочуються. Отже той факт, 

що під час дозрівання ЕТ адгезують до поверхні культуральних планшетів, 

збільшує ефективність диференціювання СК в кардіоміоцити. Проте, 

прикріплення ЕТ на більш ранніх етапах їх формування сповільнює процес 

диференціювання. 

 Недоліком даного методу є його трудомісткість. З однієї 100 мм чашки 

Петрі отримуємо не більше 100-120 крапель, з 96-лункового планшету лише 96 

крапель, кожна крапля містить лише одне ЕТ. Крім того, в разі подальшого 

використання метода «висячої краплі» для отримання окремих кардіоміоцитів 

необхідно ще відкріпити ЕТ від поверхні пластику і провести селекцію, що 

ускладнить процес. 

 

 

3.3. Диференціювання ембріональних стовбурових клітин та індукованих 

плюрипотентних стовбурових клітин в культурі тканин in vitro за 

умови постійного перемішування 

 

 

Наступним методом, який ми дослідили, було отримання кардіоміоцитів в 

суспензійній культурі на шейкері з постійним горизонтальним 
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перемішуванням. Суспензію ПСК ресуспендували в середовищі 

диференціювання (1х106 ПСК на 14 мл середовища в неадгерентних 10 см 

чашках Петрі), і залишали для подальшого культивування з постійним  

перемішуванням в горизонтальному напрямі на шейкері за температури 37º С 

та 5% СО2 для утворення ембріоїдних тілець (рис. 3.15).  

Для того, щоб довести, що методи диференціювання розроблені для ЕСК, 

можуть бути застосовані для диференціювання ІПСК,  було отримано криві 

диференціювання двох типів клітин – ЕСК та  ІПСК в суспензії культивованих 

клітин з постійним перемішуванням на шейкері. Максимальну кількість 

диференційованих кардіоміоцитів фіксували, вимірюючи кількість GFP+ 

клітин, яка корелює з кількістю диференційованих кардіоміоцитів, на 

проточному цитофлуориметрі.  

 

 

Рис. 3.15. Схема процедури диференціювання ПСК в кардіоміоцити в 

суспензійній культурі на шейкері з постійним горизонтальним 

перемішуванням. 
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Ідентифікувати кардіоміоцити у популяції всіх клітин можливо за зміною 

експресії генів, які відіграють важливу роль в процесах кардіогенезу, серед них 

αMHC, cTnT,  GATA4 та 6, Nkx-2,5. Для того, щоб візуалізувати наявність цих 

маркерів і спостерігати за прижиттєвим розвитком диференційованих 

кардіоміоцитів клітинні лінії ЕСК та ІПСК генетично модифікували так, щоб 

разом з експресією вибраних генів відбувалась і експресія білка, наявність 

якого спостерігали під флуоресцентним мікроскопом і вимірювали методом 

проточної цитофлуориметрії. У якості такого білка використовували зелений 

флуоресцентний протеїн eGFP. Ділянки флуоресценції, утворені 

кардіоміоцитами, що скорочуються (рис. 3.16, 3.17), спостерігали під 

флуоресцентним мікроскопом. 

 

 

Рис. 3.16.  Експресія GFP в ЕТ, що спонтанно скорочуються, отриманих з 

ЕСК методом диференціювання в суспензійній культурі з постійним 

перемішуванням на 9-ту та 15-ту доби диференціювання, флуоресцентний 

мікроскоп.  

Примітка: Д – доба культивування.  
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Рис. 3.17.  Експресія GFP в ЕТ, що спонтанно скорочуються, отриманих з 

ІПСК методом диференціювання в суспензійній культурі з постійним 

перемішуванням на 9-ту та 15-ту добу диференціювання, флуоресцентний 

мікроскоп. 

Примітка: Д – доба культивування. 

 

Для обох типів клітин притаманна подібна  крива залежності 

диференціювання від терміну культивування. Перші флуоресціюючі клітини 

можна було помітити під флуоресцентним мікроскопом на 8-му добу 

диференціювання (рис. 3.18), в поодиноких випадках скоротливі ділянки ЕТ 

з’являлись на 6-ту добу культивування. Максимальну кількість GFP+ клітин 

фіксували на 11-ту добу культивування, починаючи з 13-ї доби культивування 

кількість клітин поступово скорочувалась. 
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Рис. 3.18.  Порівняння диференціювання ЕСК та ІПСК в культурі тканин 

in vitro за умови постійного перемішування. 

Примітка: Д – доба культивування. 

 

Диференціювання в суспензійній культурі з постійним перемішуванням 

було більш ефективним в ЕСК ніж в ІПСК. Так на 9-ту добу диференціювання 

отримали 1,15 ± 0,03% GFP+ клітин з ЕСК в порівнянні з 0,7 ± 0,02% 

кардіоміоцитів з ІПСК. Що було в 1,7 раза більше. На 11-ту добу 

диференціювання отримали в 2,1 раза більше бажаних клітин. 3,06 ± 0,01% з 

ЕСК та 1,46 ± 0,02% з  ІПСК. На 13-ту добу отримали у 1,4 раза більше 

кардіоміоцитів з ЕСК – 1,49 ± 0,02% в порівнянні з 1,04 ± 0,01% з ІПСК. В 

наступні дні кількість GFP+ клітин поступово зменшувалась до 0,61 ± 0,01% 

для ЕПСК та 0,68 ± 0,02% для ІПСК на 17-ту добу диференціювання.  

Застосований метод дає можливість провести пошук та ідентифікувати 

речовини, які сприяють диференціюванню в кардіоміоцити. Так, на прикладі, 

диференціювання в присутності аскорбінової кислоти отримували дані, які 

свідчать про те, що вона покращує процес диференціювання, однак ЕСК 

клітини піддаються більш ефективному диференціюванню в порівнянні з ІПСК. 
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Крім того, оскільки культивування ЕТ відбувається в суспензійній культурі, цей 

метод зручніше буде застосовувати до умов отримання кардіоміоцитів в 

біореакторах в великих масштабах. Проблемою даного методу була 

гетерогенність утворених ЕТ, і як наслідок значні варіації рівня 

диференціювання від експерименту до експерименту. 

 

 

3.4. Порівняння ефективності диференціювання плюрипотентних 

стовбурових клітин методом «висячої краплі», в в культурі тканин in vitro 

за умови постійного перемішування та в спеціальних планшетах, які 

забезпечують гомогенність сформованих ембріоїдних тілець 

 

 

Під час диференціювання клітин у планшетах AggreWell спостерігалося 

подовження часу диференціювання у порівнянні з часом диференціювання в 

суспензійній культурі (рис. 3.19). Так, у суспензійний культурі перші поодинокі 

GFP+ клітини були помітні на 7-му добу диференціювання; на 9-ту добу 

1,21 ± 0,01% всіх клітин становили кардіоміоціти, які спонтанно скорочувалися. 

Максимальну кількість кардіоміоцітів отримували на 11-ту добу культивування 

у чашках Петрі з постійним горизонтальним перемішуванням. Кількість GFP+ 

клітин становила 1,38 ± 0,02%. Починаючи з 13-ї доби культивування, кількість 

кардіоміоцитів у культурі скорочувалася і становила 0,86 ± 0,003% на 13-ту 

добу і 0,63 ± 0,01% на 15-ту добу. 
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Рис. 3.19. Динаміка диференціювання ІПСК в культурі тканин in vitro за 

умови постійного перемішування  та планшетах AggreWell. 

Примітка: Д – доба культивування. 

 

При формуванні ЕТ протягом перших двох діб у планшетах AggreWell 

перші GFP+ клітини спостерігали під флуоресцентним мікроскопом на 8-му 

добу культивування. На 9-ту добу методом проточної цитофлуориметрії 

виявляли лише 0,6 ± 0,01% кардіоміоцитів, що вдвічі менше, ніж під час 

диференціювання в суспензійний культурі з постійним перемішуванням. На 

11-ту добу диференціювання отримували 1,24 ± 0,02% клітин, які спонтанно 

скорочувалися. І хоча спостерігалася різниця в 0,14 ± 0,01% між 

культивуванням у планшетах AggreWell і суспензійний культурі, вона була 

недостовірною (Р ≤ 0,05). Максимальну кількість кардіоміоцитів під час 

диференціювання у планшетах отримували на 13-ту добу культивування. Вона 

становила 1,54 ± 0,03% GFP+ клітин і була на 44% більшою, ніж під час 

диференціювання методом суспензійної культури, та на 10% більшою, ніж 
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максимальна кількість кардіоміоцитів, отриманих при диференціюванні в 

суспензійний культурі на 11-ту добу диференціювання. У наступні кілька діб 

культивування відбувалося зменшення кількості кардіоміоцитів – на 15-ту добу 

диференціювання отримували 1,4 ± 0,02% GFP+ клітин. 

Отже, диференціювання ПСК у AggreWell планшетах виявилось більш 

ефективним ніж диференціювання в суспензійній культурі. Проте, перший 

метод, в цілому, займає більше часу. Максимальну кількість диференційованих 

клітин отримували лише на 13-ту добу диференціювання. 

Паралельно також було досліджено процес диференціювання ЕТ 

розміром 500 клітин у суспензійний культурі з постійним перемішуванням та у 

планшетах AggreWell із додаванням факторів, що сприяють диференціюванню. 

Використовували такі речовини, як аскорбінова кислота (30 ммоль), ДМСО 

(1 %), дорзоморфін (2 мкмоль), G-CSF; у контрольних експериментах фактори 

не додавали (рис. 3.20).  

При застосуванні факторів, що сприяють диференціюванню, тільки в 

одному випадку в планшетах AggreWell спостерігалася більша кількість 

кардіоміоцитів, у порівнянні з диференціюванням у суспензійний культурі. Так, 

застосування G-CSF на 13-ту добу диференціювання в планшетах AggreWell 

збільшувало в 2,9 раза в порівнянні з диференціюванням в суспензійній 

культурі   з застосуванням цього ж фактора на 11-ту добу та в 3,6 раза на 13-ту 

добу диференціювання. Було отримано 1,430 ± 0,001% GFP+ клітин в 

планшетах AggreWell на 13-ту добу, в той час як у суспензійній культурі 

отримали 0,490 ± 0,002% і 0,400 ± 0,003% на 11-ту та 13-ту доби 

диференціювання.  
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Рис. 3.20. Ефективність диференціювання ПСК у кардіоміоцити в 

планшетах AggreWell та суспензійній культурі з додаванням факторів, які 

сприяють диференціюванню на 11-у та 13-у добу диференціювання. 

Примітка: * р< 0,05 відносно значень в групах. Д – доба культивування. 

 

При застосуванні аскорбінової кислоти і ДМСО відбувалося достовірне 

збільшення кількості отриманих кардіоміоцитів у суспензійній культурі в 

порівнянні із застосуванням планшетів AggreWell. Ефективність 

диференціювання із застосуванням аскорбінової кислоти в суспензійній 

культурі в середньому була в 1,5 раза більшою, ніж під час диференціювання в 

планшетах AggreWell. Так, під час диференціювання в суспензійній культурі на 

11-ту добу було отримано 2,71 ± 0,07% кардіоміоцитів, на 13-ту добу – 

2,6 ± 0,06%, а під час диференціювання в AggreWell планшетах –  1,67 ± 0,02% і 

1,8 ± 0,04% відповідно. 
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У разі диференціювання з додаванням до живильного середовища ДМСО 

максимальну кількість кардіоміоцитів отримували в суспензійній культурі на 

11-ту добу диференціювання; вона становила 1,93 ± 0,03% диференційованих 

клітин. У той же час додавання ДМСО у планшети AggreWell пригнічувало 

процес диференціювання. Так, якщо в контролі на 11-ту добу було отримано 

1,38 ± 0,1% GFP+ клітин, то в разі додавання фактору, їх кількість на цей час 

зменшувалось  до 0,120 ± 0,001% від загальної кількості клітин в суспензії, а на 

13-ту добу вона становила 0,5 ± 0,02% у порівнянні із 1,54 ± 0,03% у контролі . 

Додавання дорзоморфіну пригнічувало диференціювання при 

застосуванні обох методів до межи нульових значень; їх кількість коливалася в 

межах від 0,040 ± 0,001% до 0,070 ± 0,001% GFP+ клітин. 

 

Таким чином, у роботі було продемонстровано, що щільність посіву 

клітин перед утворенням ембріоїдних тілець впливає на процес 

диференціювання і може підвищити його ефективність. Оскільки 

диференціювання у планшетах AggreWell є дуже коштовним, лініє 

специфічним, довготривалим і має обмеження в кількості утворених агрегатів, 

то даний метод не може бути застосований для масового виробництва 

кардіоміоцитів.  

Методом «висячої краплі» досягається найбільша площа ділянок ЕТ, що 

скорочуються. Однак, виконання процедур необхідних для формування, 

дозрівання та прикріплення ЕТ, вимагає значних затрат часу та навиків 

дослідника. Крім того, з однієї 100 мм чашки Петрі звичайно отримується не 

більше 100-120 крапель, з 96-лункового планшета лише 96 крапель, а кожна 

крапля містить лише одне ЕТ. Адгезія ЕТ покращує ефективність 

диференціювання, однак ускладнює процес отримання клітин, придатних для 

застосування у подальших дослідженнях. 

Кількість ЕТ, отриманих з плюрипотентних стовбурових клітин шляхом 

їх культивування в СО2-інкубаторі з додаванням середовища диференціювання 

в суспензійній культурі з постійним перемішуванням становила 15000 – 20000 
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на одну 10 см чашку Петрі, що в десятки разів перевищувало кількість ЕТ, 

отриманих зі стовбурових клітин методом «висячої краплі» (120 – 150 ЕТ на 

одну 10 см чашку Петрі).  

Таким чином, на сьогодні найперспективнішим для отримання необхідної 

кількості клітин серця in vitro для використання в замісній терапії виявився 

метод  отримання ЕТ в суспензійній культурі. Саме він може стати основою для 

розробки пацієнтспецифічної терапії серцево-судинних захворювань ПСК в 

майбутньому. 
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РОЗДІЛ 4. 

ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ЕМБРІОНАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН 

ТА ІНДУКОВАНИХ ПЛЮРИПОТЕНТНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН 

МИШІ В КАРДІОМІОЦИТИ В УМОВАХ ВПЛИВУ РІЗНИХ 

ІНДУКТОРІВ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ 

 

 

4.1. Вплив циклоспорину на процес диференціювання ембріональних 

стовбурових клітин та індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в 

кардіоміоцити 

 

 

Циклоспорин – це циклічний пептид, який застосовують в якості  

імуносупресанта під час трансплантації шкіри, серця, нирок, кісткового мозку, 

легенів та інших органів. Він пригнічує розвиток клітинних реакцій щодо 

алотрансплантату, реакції гіперчутливості уповільненого типу, хвороби 

«трансплантат проти господаря» і залежне від Т-лімфоцитів утворення антитіл 

[90]. Також циклоспорин впливає на внутрішньоклітинний кальцій, який, 

запускаючи сигнальні каскади в цитозолі, впливає на процес диференціювання 

кардіоміоцитів з ЕСК. Комплекс, утворений між циклоспорином А та 

циклофіліном А в середині клітини, інгібує кальцій- та кальмодулін-залежну 

протеїнфосфатазу  2В. Важливою властивістю циклоспорину є його вплив на 

білки родини NF/AT, які регулюють утворення судин серця. Під час 

експериментів з трансплантацією очищених кардіоміоцитів в ділянки уражені 

серця мишей, було виявлено, що там, де застосовували циклоспорин для 

імуносупресії, збільшувалась кількість клітин, що скорочуються [29].  

Для встановлення оптимального терміну дії циклоспорину були 

перевірені три схеми його застосування (для всіх плюрипотентних клітинних  

ліній): 
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• схема 1 – за три дні до початку формування ЕТ і до 3-ї доби їх 

формування;  

• схема 2 – з 1-ї доби культивування ЕТ до 3-ї доби;  

• схема 3 – з 4-ї доби до 9-ї доби культивування ЕТ. 

 

Під час застосування першої та другої схеми дослідів спостерігалося 

пригнічення диференціювання в кардіоміоцитарному напрямку. А застосування 

циклоспорину за  схемою 3 майже вдвічі збільшувало кількість отриманих 

клітин серця, що можливо було спостерігати під флуоресцентним мікроскопом 

(рис. 4.1).  

 

 

Рис. 4.1. Експресія GFP в ЕТ, що спонтанно скорочуються за умов 

застосування циклоспорину для диференціювання ЕСК та ІПСК в 
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кардіоміоцитарному напрямку (11-та доба диференціювання), флуоресцентний 

мікроскоп. 

Примітка: цикло – циклоспорин; контр – контроль. 

 

Загалом під час додавання циклоспорину до ЕСК утворювалось майже 

вдвічі більше кардіоміоцитів, ніж під час культивування без додавання 

індукторів диференціювання. Так, на 9-ту добу диференціювання утворювалось 

в 1,74 раза більше кардіоміоцитів в порівнянні з контролем, на 11-ту добу 

диференціювання отримали в 1,5 раза більше кардіоміоцитів, а на 13-ту добу 

різниця становила в 1,9 раза більше ніж за відсутності індукуючого фактору 

(табл. 4.1, рис. 4.2).  

 

Таблиця 4.1.   

Прорівняння ефективності диференціювання ЕСК та ІПСК з додаванням 

та без циклоспорину 

Клітинні 

лінії 
Спосіб культивування 

Доба культивування 

9 11 13 15 17 

ЕСК 

Без додавання 

циклоспорину 
1,15% 3,06% 1,49% 0,90% 0,61% 

З додаванням 

циклоспорину 
2,00% 4,59% 2,84% 1,98% 1,40% 

ІПСК 

Без додавання 

циклоспорину 
1,05% 1,46% 1,04% 0,81% 0,68% 

З додаванням 

циклоспорину 
1,58% 2,4% 1,6% 1,32% 1,01% 

 

Додавання циклоспорину до ІПСК також стимулювало утворення 

кардіоміоцитів, однак різниця в середньому була більшою лише в півтора раза. 

Так на 9-ту добу диференціювання вона становила 1,5 раза, на 11-ту добу – в 

1,64 раза, а на 13-ту добу – в 1,54 раза. Максимальний рівень отриманих GFP+ 
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клітин спостерігали на одинадцяту добу і він становив 2,4 ± 0,31% в порівнянні 

з контрольним рівнем – 1,46 ± 0,19%. 

 

Рис. 4.2. Протокова цитометрія ЕСК та ІПСК за GFP+ маркером 

диференційованих у кардіоміоцитарному напрямку в умовах культивування з 

циклоспорином та без нього. 

 

Були проведені експерименти, в яких поєднували застосування 

циклоспорину та відомого індуктора диференціювання в кардіоміоцитарному 

напрямку – аскорбінової кислоти. Однак, в наших дослідах виявилось, що 

диференціювання в присутності аскорбінової кислоти та аскорбінової кислоти 

разом з циклоспорином було менш ефективним ніж диференціювання лише в 

присутності циклоспорину. Під час диференціювання ЕСК в присутності 

аскорбінової кислоти отримували на 9-ту добу диференціювання 1,2 ± 0,03% 

GFP+ клітин, на 11-ту добу – 2,47 ± 0,20%, що становило майже стільки ж 

кардіоміоцитів як і в контролі без додавання факторів (рис. 4.3). Проте 
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диференціювання було більш ефективним в порівнянні з контролем починаючи 

з 13-ї доби культивування. Кількість отриманих кардіоміоцитів становила – 

2,0 ± 0,29% та 1,53 ± 0,17% на 13-ту та 15-ту добу відповідно, що було 

достовірно більше ніж в контролі. Диференціювання в присутності 

циклоспорину та аскорбінової кислоти не мало синергічного ефекту. Отримані 

значення GFP+ позитивних клітин становили на 9-ту добу диференціювання – 

1,51 ± 0,21%, на 11-ту добу – 2,94 ± 0,31%, на 13-ту добу – 2,12 ± 0,15% і на 15-

ту добу – 1,82 ± 0,03%. Ці показники були на рівні диференціювання в 

присутності лише аскорбінової кислоти і значно меншими ніж під час 

диференціювання в пристуності лише циклоспорину. 

 

Рис. 4.3. Вплив циклоспорину на диференціювання ЕСК в кардіоміоцити 

при різних термінах культивування 

Примітка: * р< 0,05 відносно значень контролю. Циклосп – циклоспорин, 

АК – аскорбінова кислота; Д – доба культивування. 
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Під час диференціювання ІПСК в кардіоміоцити в присутності 

аскорбінової кислоти в поєднанні з циклоспорином та окремо аскорбінової 

кислоти ефективність диференціювання була більшою ніж в контролі без 

додавання факторів, проте меншою ніж під час диференціювання в присутності 

лише циклоспорину. Так на 9-ту добу культивування в контролі отримували 

0,7 ± 0,03% GFP+ клітин, під час диференціювання з циклоспорином та 

аскорбіновою кислотою – 0,95 ± 0,05%, в присутності лише аскорбінової 

кислоти – 1,2 ± 0,16%, в присутності окремо циклоспорину – 1,58 ± 0,13% (рис. 

4.4). На 11-ту добу диференціювання отримували відповідно 1,46 ± 0,14% - в 

контролі, 1,73 ± 0,16% - в присутності двох сполук, 1,89 ± 0,12% - в присутності 

аскорбінової кислоти, 2,4 ± 0,21% - в присутності циклоспорину. Різниця була 

достовірною в межах р< 0,05. Подібна тенденція спостерігалась в подальші 

періоди культивування. Однак різниця між ефективністю диференціювання в 

присутності лише аскорбінової кислоти та аскорбінової кислоти разом з 

циклоспорином була недостовірною.  

 

Рис. 4.4. Вплив циклоспорину на диференціацію ІПСК в кардіоміоцити 

при різних термінах культивування 
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Примітка: * р< 0,05 відносно значень контролю. Циклосп – циклоспорин, 

АК – аскорбінова кислота; Д – доба культивування. 

 

Застосування циклоспорину за схемою 1 та схемою 2 не мало 

позитивного ефекту на процес диференціювання. Якщо додавання 

циклоспорину з першої до третьої доби диференціювання пригнічувало 

розвиток кардіоміоцитів, то додавання  циклоспорину до початку формування 

ембріоїдних тілець повністю гальмувало процес диференціювання. 

Тобто, ми використали  менш трудомісткий, на відміну від методу 

«висячої краплі», метод формування ЕТ шляхом культивування стовбурових 

клітин в суспензійній культурі на шейкері з постійним горизонтальним 

перемішуванням. При цьому  виявилося, що застосування циклоспорину як 

індуктора подальшого диференціювання таких ЕТ, дозволило отримати 

кількість кардіоміоцитів, яка в десятки разів перевищує їх максимальну 

кількість отриману методом «висячої краплі».  

Проведені дослідження, виявили, що  даний метод застосування 

циклоспорину ефективно сприяє диференціюванню в кардіоміоцити не тільки 

плюрипотентних ЕСК, а й індукованих плюрипотентних стовбурових клітин. 

Тобто, використання циклопорину, як індуктора диференціювання,  є 

ефективним незалежно від методу отримання плюрипотентних клітинних ліній, 

що значно поширює можливості застосування протоколу диференціюванння. 

Отже, додавання циклоспорину з 4-ої до  9-ої доби диференціювання 

збільшувало вихід кардіоміоцитів вдвічі для ЕСК та в півтора раза для ІПСК. 

Однак кількість отриманих кардіоміоцитів була більшою з ІПСК і становила 

2,46% в порівнянні з 1,28% отриманих з ЕСК.  

 

 

4.2. Вплив ДМСО на процеси диференціювання ембріональних 

стовбурових клітин та індукованих плюрипотентних стовбурових клітин в 

кардіоміоцити 
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4.2.1. Застосування ДМСО для покращення диференціювання 

ембріональних стовбурових клітин. В наступних експериментах ми 

проаналізувала диференціювання ЕСК та ІПСК в суспензійній культурі з 

постійним перемішуванням з додаванням ДМСО. ДМСО – деметилсульфоксид, 

який використовують при кріоконсервування стовбурових клітин  в кількості 

5-20%.  В нашій роботі ми використовували 1% ДМСО. Обрали чотири схеми 

застосування ДМСО. Для того, щоб перевірити чи впливатиме ця речовина на 

диференціювання плюрипотентних клітин в мезодермальному напрямку ДМСО 

додавали з першої до третьої доби формування ЕТ та починаючи за три доби до 

початку формування ЕТ до третьої доби диференціювання. Щоб перевірити, що 

ДМСО сприяє диференціюванню на етапі формування попередників 

кардіоміоцитів з мезодермальних клітин, його додавали з четвертої доби 

диференціювання плюрипотентних клітин до дев’ятої доби диференціювання та 

з п’ятої до дев’ятої доби диференціювання.  

Перші клітини, що експресували GFP (GFP+ клітини), реєстрували під 

флуоресцентним мікроскопом та методом проточної цитофлуориметрії з 6-ої 

доби диференціювання. Ритмічне скорочення ЕТ фіксували з 8-ої доби 

диференціювання. Спонтанне ритмічне скорочення клітин в культурі in vitro 

разом з експресією флуоресцентного білку під контролем промоутера, 

специфічного лише для кардіоміоцитів, є підтвердженням диференціювання 

саме в кардіоміоцитарному напрямку.   Максимальну кількість GFP+ клітин 

відмічали на 11-ту добу диференціювання. Вона становила 5,21% 

кардіоміоцитів.  

Починаючи з 13-ї доби диференціювання кількість клітин, які 

експресували GFP, поступово зменшувалась. Вимірювання проводили до 17-ї 

доби диференціювання. Культуру диференційованих кардіоміоцитів 

підтримували  протягом двох місяців. Ритмічне спонтанне скорочення клітин 

фіксували протягом всього терміну дослідження. Однак з часом швидкість 

скорочення кардіоміоцитів уповільнювалась. 
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Найбільш ефективним було диференціювання ЕСК під дією ДМСО, який 

додавали з 5-ї до 9-ї доби диференціювання (рис. 4.5.). 

 

 

 

Рис.4.5. Ефективність диференціювання ЕСК в кардіоміоцити з 

додаванням ДМСО. 

Примітка: * р< 0,05 відносно значень контролю. Д – доба культивування. 

 

На 9-ту добу диференціювання утворилось в 1,5 раза більше 

кардіоміоцитів в середовищі з додаваннями ДМСО в порівнянні з контролем. 

Кількість диференційованих клітин з додаванням ДМСО становила 3,2 ± 0,02% 

GFP+ клітин, а в контролі лише 2,12 ± 0,01%. На  11-ту та 13-ту добу 

диференціювання отримали в 1,4 та 1,5 раза більше кардіоміоцитів з 

додаванням ДМСО. Кількість диференційованих клітин становила 5,2 ± 0,03% 

на 11-у добу та 3,9 ± 0,01% на 13-у добу в середовищі з додаванням ДМСО в 

порівнянні з 3,5 ± 0,02% та 2,6 ± 0,01% відповідно в контролі. На 15-ту та 17-ту 

добу диференціювання кількість кардіоміоцитів була в 1,2 раза більшою і 

становила 2,6 ± 0,01%  та 2,3 ± 0,01% на 15-ту та 17-ту добу диференціювання в 
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умовах додавання ДМСО та 2,1 ± 0,1% та 1,8 ± 0,01% в контрольних 

експериментах.  

Додавання ДМСО, починаючи з 4-ї доби диференціювання, також 

сприяло більш ефективному виходу кардіоміоцитів, ніж без додавання фактору, 

однак було достовірно меншим, ніж під час додавання ДМСО з 5-ї доби 

диференціювання. В середньому кількість кардіоміоцитів була в 1,3 раза 

більшою ніж в контролі. На 9-ту добу диференціювання під час додавання 

ДМСО з 4-ї доби диференціювання отримували 3,04 ± 0,04%, що в 1,4 раза 

більше ніж в контролі. На 11-ту добу за цією схемою отримали 4,95 ± 0,05% 

кардіоміоцитів, на 13-ту – 3,74 ± 0,04%, на 11-у – 2,5 ± 0,01%, а на 17-ту було 

зафіксовано 2,2 ± 0,02% клітин, що експресували GFP. 

Додавання ДМСО на ранніх етапах диференціювання ЕСК майже 

повністю пригнічувало диференціювання плюрипотентних клітин в 

кардіоміоцити. На 2-гу добу утворенні ЕТ були менші за розмірами ніж ЕТ 

отримані в контрольних експериментах без додавання будь-яких факторів. До 

17-ї доби диференціювання ЕТ збільшувались в розмірах, однак були 

неправильної форми та мали значно більші ділянки нежиттєздатних клітин. 

Скорочення та експресія GFP спостерігалась лише в окремих поодиноких ЕТ 

(Рис. 4.6). 
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Рис.4.6. Пригнічення диференціювання ЕСК в кардіоміоцити  (експресія 

GFP - зелений колір), флуоресцентна мікроскопія. 

Примітка: Д – доба культивування 

 

 

4.2.2.  Результати впливу  ДМСО на процес  диференціювання 

індукованих плюрипотентних стовбурових клітин. В культурі ІПСК 

починаючи з 11-ї доби диференціювання більшу кількість кардіоміоцитів 

отримували при умові додавання ДМСО в порівнянні з контролем. На 11-ту 

добу було отримано в 1,4 раза більше диференційованих клітин: 4,33 ± 0,05%  з  

додаванням ДМСО ніж в порівнянні з 3,20 ± 0,04 % в контролі (рис. 4.7.). 
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Рис. 4.7. Ефективність диференціювання ІПСК в кардіоміоцити з 

додавання ДМСО в залежності від термінів культивування.  

Примітка: * р< 0,05 відносно значень контролю. Д – доба культивування 

 

Найбільша різниця з контролем була виміряна на 13-ту добу 

диференціювання і вона становила 1,6 раза. Однак кількість кардіоміоцитів 

отримана на 13-ту добу була меншою, ніж на 11-ту, і становила 2,38 ± 0,02 % в 

середовищі з додаванням ДМСО і 1,51 ± 0,01% без додавання фактору. На 15-ту 

та 17-ту добу кількість отриманих диференційованих клітин була в 1,4 та 1,5 

раза більшою ніж під час додавання фактору. Було отримано 1,67 ± 0,02% та 

1,2 ± 0,01%  GFP+ клітин з додаванням ДМСО проти 1,2 ± 0,01% та 0,8 ± 0,01% 

клітин в контролі. 

Додавання ДМСО у період з 4-ї до 9-ї доби диференціювання також 

сприяло збільшенню кількості отриманих кардіоміоцитів, однак було меншим 

ніж під час додавання ДМСО з 5-ї до 9-ї доби диференціювання. На 9-ту добу 

диференціювання було отримано лише 1,01 ± 0,01% кардіоміоцитів, що було 

менше ніж в контролі, однак починаючи з 11-ї доби диференціювання більшу 

кількість кардіоміоцитів отримували з додавання ДМСО: 4,24 ± 0,05% 

диференційованих клітин з додаванням ДМСО до середовища 
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диференціювання на 4-ту добу проти 3,2 ± 0,02% в контрольних експериментах. 

Це було в 1,32 раза більше ніж в контролі. Під час наступного вимірювання, яке 

проводили на 13-ту добу диференціювання, отримували в півтора раза більше 

кардіоміоцитів, а саме 2,3 ± 0,02% проти 1,51 ± 0,01% в контролі. В наступні 

дні на 15-ту та 17-ту добу культивування отримували в 1,33 раза більше 

кардіоміоцитів. Кількість диференційованих клітин становила 1,6 ± 0,01% та 

1,06 ± 0,01% відповідно, проти 1,2 ± 0,01% та 0,8 ± 0,01% в контролі без 

додавання факторів. 

Додавання ДМСО під час диференціювання ІПСК на ранніх етапах, так 

само як і під час диференціювання ЕСК, повністю пригнічувалось (рис. 4.8).  

 

 

 

Рис.4.8. Пригнічення диференціювання ІПСК в кардіоміоцити  (експресія 

GFP - зелений колір),флуоресцентна мікроскопія. 

Примітка: Д – доба культивування. 
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На 2-у добу культивування розміри ЕТ були меншими у порівнянні з ЕТ 

отриманими в контрольних експериментах. Незначні рівні флуоресценції GFP 

реєстрували під час додавання ДМСО в перші три доби диференціювання. 

Спонтанне скорочення ділянок ЕТ спостерігалось лише в поодиноких ЕТ. 

 

4.2.3.  Порівняльний аналіз  здатності до диференціювання 

ембріональних стовбурових клітин та індукованих плюрипотентних 

стовбурових клітин в умовах додавання ДМСО. Максимальну кількість 

кардіоміоцитів отримували при диференціюванні як ІПСК, так і ЕСК на 11-ту 

добу культивування з додаванням ДМСО в середовище культивування у період 

з 5-ї до 9-ї доби культивування. Однак, під час диференціювання ЕСК, 

отримували  більше кардіоміоцитів, ніж під час диференціювання ІПСК в тих 

самих умовах (рис. 4.9 та 4.10).  

 

 

 

Рис.4.9. Порівняння ефективності диференціювання ЕСК та ІПСК за умов 

додавання ДМСО з 5-ї до 9-ї доби диференціювання  

Примітка: Д – доба культивування. 
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Рис. 4.10. Порівняння ефективності диференціювання ЕСК та ІПСК без 

додавання ДМСО. 

Примітка: Д – доба культивування.  

 

Такі результати спостерігались як під час диференціювання з додаванням 

факторів, які сприяють диференціюванню, так і без додавання будь-яких 

речовин. Однак додавання ДМСО з 5-ї до 9-ї доби культивування зменшувало 

цю різницю в порівняні з даними контролю. 

На 9-ту добу диференціювання отримували однакову кількість 

кардіоміоцитів в контрольних умовах під час диференціювання ІПСК та ЕСК 

(2,12 ± 0,02 % в обох випадках), однак в умовах з додаванням ДМСО визначали 

в три рази більше кардіоміоцитів з лінії ЕСК ніж з ІПСК (3,2 ± 0,02% 

диференційованих клітин проти 1,05 ± 0,01% з ІПСК), на 11-ту добу 

диференціювання кількість диференційованих клітин, отриманих з ЕСК, була 

лише 1,1  раза більшою ніж з ІПСК (3,59 ± 0,03% проти 3,20 ± 0,02%), в умовах 

додавання ДМСО різниця становила 1,2  (5,21 ± 0,05% GFP+ клітин з лінії ЕСК 

та 4,33 ± 0,05% з лінії ІПСК). Однак вже на 13-ту добу диференціювання 

різниця в кількості отриманих клітин становила 1,7 раза, додавання ДМСО 

зменшувало цю різницю до 1,66. З лінії ЕСК було отримано 3,94 ± 0,02% 
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диференційованих клітин з додаванням ДМСО і 2,61 ± 0,03% в контрольних 

умовах, а з лінії ІПСК – 2,38 ± 0,02%  диференційованих клітин з додаванням 

ДМСО та 1,51 ± 0,01% без додавання фактору. На 15-ту та 17-ту добу 

диференціювання різниця в кількості отриманих кардіомоцитів поступово 

збільшувалась з 1,8 раза до 2,3 раза. Додавання ДМСО зменшувало різницю до 

1,6 та 2 разів. Тобто на 15-ту добу диференціювання в контрольних умовах 

було отримано 2,13 ± 0,02% GFP+ клітин з ЕСК та 1,20 ± 0,01% клітин з ІПСК. 

В умовах додавання ДМСО отримали 2,69 ± 0,03% та 2,13 ± 0,02% відповідно. 

Тоді як на 17-ту добу диференціювання отримали 1,85 ± 0,01% клітин, що 

експресували GFP з ЕСК та 0,8 ± 0,01% з ІПСК, а додавання ДМСО збільшило 

кількість отриманих кардіоміоцитів до 2,36 ± 0,01%  (отриманих з ЕСК) та 

1,85 ± 0,01% (отриманих з ІПСК). 

Отже, додавання в культуральне середовище 1% ДМСО сприяє 

диференціюванню мезодермальних клітин  в кардіоміоцитарному напрямку. 

Проте додавання ДМСО на ранніх етапах розвитку (до 4-ї доби 

диференціювання) пригнічує процес диференціювання. Таким чином, ДМСО, 

незважаючи на його токсичність, доцільно використовувати для оптимізації 

умов культивування і накопичення кардіоміоцитів для подальшої 

трансплантації. Але додавання ДМСО до середовища слід починати не раніше 

5-ї доби культивування.    

 

 

4.3. Застосування QS11 для покращення диференціювання 

ембріональних стовбурових клітин та індукованих плюрипотентних 

стовбурових клітин 

 

 

В наступних експериментах ми проаналізувала диференціювання ЕСК та 

ІПСК в суспензійній культурі з постійним перемішуванням з додаванням QS11. 



96 
 

QS11 – це невелика хімічна сполука, яка відома як активатор wnt/β-

катенінового сигнального шляху. Ми вибрали три схеми застосування ДМСО:  

схема 1 – з першої доби диференціювання до другої;  

схема 2 – з першої доби диференціювання до дев’ятої;  

схема 3 – з четвертої доби диференціювання до дев’ятої.  

 

Найбільш ефективним було використання QS11 в поєднанні з 

аскорбіновою кислотою. Однак збільшення кількості кардіоміоцитів 

спостерігалось лише під час застосування QS11 з 4-ї до 9-ї доби 

диференціювання. Застосування цієї ж сполуки з першої до другої доби 

диференціювання та з першої до дев’ятої доби диференціювання не впливало 

на кількість отриманих кардіоміоцитів. Цей факт може свідчити про наявність 

специфічного часового вікна, коли QS11 може діяти (рис. 4.11).  

 

 

 

Рис. 4.11. Експресія GFP в ЕТ, що спонтанно скорочуються за умов 

застосування QS11 та аскорбінової кислоти для диференціювання ЕСК та  

ІПСК в кардіоміоцити (11-та доба диференціювання), флуоресцентний 

мікроскоп. 
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Перші клітини, що експресували GFP, реєстрували під флуоресцентним 

мікроскопом та методом проточної цитофлуориметрії з 6-ї доби 

диференціювання. Ритмічне скорочення ЕТ фіксували з 8-ї доби 

диференціювання. Максимальну кількість GFP+ клітин фіксували на 11-ту добу 

диференціювання.  

Починаючи з 13-ї доби диференціювання кількість клітин, які 

експресували GFP, поступово зменшувалась. Вимірювання проводили до 17-ї 

доби диференціювання. Культуру диференційованих кардіоміоцитів 

продовжували культивувати протягом двох місяців. Ритмічне спонтанне 

скорочення клітин фіксували протягом всього терміну дослідження. Однак з 

часом швидкість скорочення кардіоміоцитів зменшувалась (рис. 4.12). 

 

 

 

Рис. 4.12. Ефективність диференціювання ЕСК в кардіоміоцити з 

додаванням QS11. 

Примітка: * р< 0,05 відносно значень контролю. QS11+Аскорб к-та – 

кардіоміоцити з додаванням аскорбінової кислоти та QS11 в середовище 

культивування. 

 

Максимальна кількість GFP+ клітин, отриманих з ЕСК, становила 

5,8 ± 1,2%  на 11-ту добу диференціювання. На 13-ту добу диференціювання 
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фіксували 3,7 ± 0,7% кардіоміоцитів. Ці значення були значно більшими, ніж 

під час використання окремо QS11 або аскорбінової кислоти. Під час 

застосування QS11 окремо на 9-ту добу диференціювання отримали 2,2 ± 0,56% 

GFP+ клітин, на 11-ту добу – 2,76 ± 0,7% , а на 13-ту добу отримали 3,7 ± 0,5% 

кардіоміоцитів. Додавання аскорбінової кислоти в середовище культивування 

сприяло збільшенню кількості диференційованих клітин в порівнянні з 

додаванням лише QS11, однак було достовірно меншим, ніж поєднання двох 

факторів. Отже, ми отримали на 9-ту добу диференціювання 3,3 ± 0,65%, на 

11-ту добу диференціювання – 3,87 ± 0,9%, а на 13-ту добу – 2,9 ± 0,7% 

кардіоміоцитів. 

Подібна тенденція спостерігалась і під час диференціювання ІПСК в 

кардіоміоцити в присутності QS11 та аскорбінової кислоти (рис. 4.13). 

 

 

 

Рис. 4.13. Ефективність диференціювання ІПСК в кардіоміоцити з 

додаванням QS11. 

Примітка: * р< 0,05 відносно значень контролю. QS11+ Аскорб к-та – 

кардіоміоцити з додаванням аскорбінової кислоти та QS11 в середовище 

культивування. 
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Максимальну кількість GFP+ клітин отриманих з ІПСК становила 

54,7 ± 0,8%  на 11-ту добу диференціювання. На 13-ту добу диференціювання 

фіксували 4,5 ± 0,5% кардіоміоцитів, що було значно більшим, ніж під час 

використання окремо QS11 або аскорбінової кислоти. Під час застосування 

QS11 окремо на 9-ту добу диференціювання отримували 0,87 ± 0,29% GFP+ 

клітин, на 11-ту добу – 1,9 ± 0,5% , а на 13-ту добу отримали 2,4 ± 0,7% 

кардіоміоцитів. Додавання аскорбінової кислоти в середовище культивування 

покращували диференціювання ІПСК в кардіоміоцити в порівнянні з 

додаванням лише QS11, однак було достовірно меншим ніж поєднання двох 

факторів. На 9-ту добу диференціювання отримували 0,9 ± 0,38%, на 11-ту добу 

диференціювання – 2,5 ± 1,2%, а на 13-ту добу – 2,0 ± 0,1% кардіоміоцитів. 

Отже, застосування QS11 разом з аскорбіновою кислотою має 

синергічний ефект покращення диференціювання, як для ЕСК так і для ІПСК. 

Однак дія цих молекул можлива лише в специфічне часове вікно з 4-ї до 9-ї 

доби диференціювання. 

Застосування кардіодженолу та дорзоморфіну не впливало на 

ефективність диференціювання ЕСК в кардіоміоцити. Числові значення 

кількості GFP+ клітин були на тому ж рівні, як і в умовах без застосування 

факторів. Статистично достовірну різницю не спостерігали. Під час 

диференціювання ІПСК в умовах додавання дорзоморфіну  в середньому 

отримували більше кардіоміоцитів ніж в контрольних умовах. Проте після 

статистичної обробки було встановлено, що різниця була недостовірною. 

Протилежний ефект спостерігався під час диференціювання ІПСК в умовах 

додавання кардіодженолу. Відбувалось стабільне пригнічення процесу 

диференціювання. Так на 9-ту добу диференціювання отримали лише 

0,12 ± 0,04% GFP+ клітин проти 0,5 ± 0,21% в контролі, на 11-ту добу 

культивування отримали  0,2 ± 0,05% кардіоміоцитів з додаванням 

кардіодженолу проти 0,7 ± 0,03% без додавання факторів, на 13-ту добу 

отримали 0,1 ± 0,01% проти 0,41 ± 0,012% відповідно в групах. 
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4.4. Функціональні властивості кардіоміоцитів, які були отримані з 

плюрипотентних стовбурових клітин з додаванням аскорбінової кислоти 

та QS11 в середовище культивування  

 

 

Очищену популяцію кардіоміоцитів  отримували  під час додавання 

пуроміцину в середовище культивування з дев’ятої до шістнадцятої доби 

культивування (рис 4.15).  

 

Без пуроміцину З пуроміцином 

  

 

Рис. 4.15. ЕТ отримані з іПСК в културі клітин in vitro культивовані в 

присутності та без пуроміцину. 

 

З метою дослідження електрофізіологічних властивостей кардіоміоцитів, 

диференційованих з плюрипотентних стовбурових клітин було  застосовано 

метод локальної фіксації потенціалу клітинної мембрани в конфігурації «ціла 

клітина». Вивчали потенціал дії кардіоміоцитів, отриманих після спонтанного 

диференціювання без додавання факторів та після комбінованого введення 

аскорбінової кислоти разом з QS11 (рис. 4.16).  
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Рис. 4.16. Електрофізіологічні властивості кардіоміоцитів, 

диференційованих з ПСК. A – фіксація потенціалів дії методом локальної 

фіксації потенціалу клітинної мембрани в конфігурації «current-clamp». B, C, D, 

E – вплив ізопротеренолу (B, D) та карбохолу (C, E) на частоту спонтанного 

скорочення кардіоміоцитів без додавання факторів (B, C) та з використанням 

аскорбінової кислоти  разом з QS11 під час диференціювання кардіоміоцитів.  
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Примітка: * р< 0,05 відносно значень контролю. Без факторів – 

кардіоміоцит без додавання факторів; AA+QS11 – кардіоміоцити з додаванням 

аскорбінової кислоти та QS11 в середовище культивування; Ізо – 

ізопротеренол; Карб – карбохол; ВР – вимивання речовин. Дані представлені у 

вигляді середніх значень (число аналізованих клітин в кожній групі зазначено в 

дужках). 

 

Поодинокі кардіоміоцити аналізували на тридцяту добу культивування.  

Було з’ясовано, що додавання аскорбінової кислоти та QS11 не впливало на 

функціональні властивості клітин. Для кардіоміоцитів, які використовувались 

як контроль без додавання факторів, так само, як і для кардіоміоцитів, які 

отримали з додаванням факторів, вимірювали типові потенціали дії подібні до 

потенціалів дії незрілих кардіоміоцитів ембріонів.  

Відповідь була однаковою як на дію ізопротеренолу – агоністу 

β-адренергічних рецепторів, так і на дію карбохолу – агоністу мускаринового 

рецептора.  В усіх групах клітин застосування  ізопретеренолу  значно 

збільшувало частоту скорочення, в той час як додавання карбохолу зупиняло 

скорочення.    

 

Різниця, яка спостерігалась між даними, отриманими для кардіоміоцитів 

диференційованих без застосування факторів та для  кардіоміоцитів, які 

отримали під час застосування аскорбінової кислоти разом з QS11, була 

недостовірною. З отриманих результатів можна зробити висновок, що 

застосування таких факторів як аскорбінова кислота та синергіста β-wnt 

катенінового шляху QS11 не впливало на електрофізіологічні властивості 

кардіоміоцитів, отриманих з плюрипотентних стовбурових клітин. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

Плюрипотентні стовбурові клітини є перспективним об’єктом 

дослідження процесів диференціювання, оскільки їх властивістю є здатність до 

експансії в культурі in vitro та диференціювання в будь-який тип клітин трьох 

зародкових листків шарів. Крім того, ПСК також можуть використовуватись у 

якості моделі різних захворювань та відображати процеси розвитку організму 

[6]. Однією з основних проблем досліджень ПСК є розробка технологій 

культивування та диференціювання клітин у контрольованих умовах. На 

процес диференціювання ПСК впливають різноманітні фактори, такі як 

розчинні фактори росту, компоненти матриксу, сигнальні молекули, які 

забезпечують міжклітинні контакти [10]. У процесі спрямованого 

диференціювання ПСК в організмі під час ембріонального розвитку одним із 

важливих факторів є точне положення клітин одна відносно одної. Подібні 

процеси також відбуваються під час диференціювання in vitro [30, 125]. 

Одним із найбільш поширених методів спрямованого диференціювання 

ПСК є утворення ембріоїдних тілець (ЕТ). ЕТ – це агрегати клітин, які 

відображають ранні етапи розвитку ембріона. Однак ЕТ набагато більше 

дезорганізовані в порівнянні зі справжнім ембріоном. Після вилучення 

факторів, які підтримують культуру стовбурових клітин у 

недиференційованому стані, ЕСК та ІПСК формують агрегати клітин, зовні 

вкриті шаром вісцеральної ендодерми, внутрішній шар яких заповнений 

клітинами примітивної ектодерми, між ними знаходиться шар кілти мезодерми. 

Така організація подібна до ранніх етапів розвитку ембріона, де тканини 

ендодерми, перебуваючи в тісному контакті з мезодермою, стимулюють її 

диференціювання у кардіоміоцити [24]. Незважаючи на відмінності просторової 

організації, було доведено, що всередині ЕТ формуються більшість типів 

клітин, серед яких нервові клітини, кардіоміоцити, гемопоетичні клітини та 

інші [57]. Час експресії деяких важливих транскрипційних факторів під час 
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розвитку ЕТ повністю співпадає з етапами розвитку ембріона. На сьогодні 

метод диференціювання через утворення ЕТ є найбільш дослідженим і 

найчастіше застосовується для отримання клітин усіх трьох зародкових шарів 

(мезодерми, ектодерми, ентодерми) [72, 74].  

Внаслідок формування різних за формою та розмірами тілець у кожному 

окремому експерименті кількість отриманих кардіоміоцитів у однакових 

культуральних умовах значно варіює. Це суттєво погіршує ефективність 

диференціювання в цілому. З метою її підвищення на сьогодні використовують 

дві основні стратегії: перша – це додавання факторів, про які відомо, що вони 

задіяні у процесах утворення, дозрівання і проліферації певного типу клітин. 

Друга стратегія – це контроль фізичних параметрів, які впливають на утворення 

клітинних агрегатів, таких як розмір і форма агрегатів [91]. Згідно з роботами S. 

M. Dang і співавторів [21], доведено, що гомогенізація популяції ЕТ може 

істотно підвищувати ефективність процесу диференціювання ПСК в 

кардіоміоцити. Однак на сьогодні залишається невідомим, які механізми є в 

основі взаємозв'язку розміру і форми ЕТ та розвитку ПСК у певному напрямку. 

Метою нашої роботи було об’єднати ці дві стратегії та підвищити ефективність 

диференціювання ПСК у кардіоміоцити, а також застосувати метод 

спрямованого диференціювання ПСК у кардіоміоцити, який дає змогу на етапі 

формування ЕТ (у перші 2 дні культивування) отримати однакові за розміром 

та формою клітинні агрегати. На 2-гу добу культивування ЕТ з ІПСК у 

планшетах AggreWell у кожній лунці було отримано однакові за розміром ЕТ, 

які  мали типову форму із сформованим поверхневим шаром ектодермальних 

клітин та внутрішнім шаром ентодермальних клітин. У результаті проведених 

досліджень було встановлено, що ефективність диференціювання ЕТ розміром 

250 та 1000 клітин менша в порівнянні з ЕТ розміром 500 та 750 клітин. При 

порівнянні ефективності диференціювання ЕТ розміром 500 та 750 клітин було 

виявлено, що різниця між ними варіювала в межах від у 1,3 раза на 13-ту добу 

диференціювання до у 1,8 раза на 15-ту добу. При застосуванні планшетів 

AggreWell для диференціювання лінії ЕСК на 2-гу добу культивування в лунках 
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планшета спостерігали утворення різних за формою та розміром ЕТ; утворення 

гомогенної популяції ЕТ не відбувалось. 

Отже, отримані нами результати свідчать про те, що розмір сформованих 

ЕТ залежить від щільності посіву (250, 500, 750, 1000 та 2000 клітин) та суттєво 

впливає на ефективність диференціювання. Щільність посіву ембріональних 

стовбурових клітин в кількості 500 клітин виявилась оптимальною для 

отримання кардіоміоцитів з ЕТ. Цей феномен може бути пов’язаний з 

співвідношенням площі поверхні, вкритої ендодермальними клітинами, та 

шаром мезодермальних клітин в ЕТ, дифузією розчинних молекул та 

міжклітинною адгезією, про що свідчать дані інших дослідників [37].  Відомо, 

що для нормального ембріонального розвитку серцево-судинної системи 

потрібні різні градієнти сигнальних молекул. Наприклад, фактори, які 

секретуються клітинами ендодермального походження, такі як BMP 

стимулюють кардіогенез, в той час як сигнальні молекули  канонічного Wnt–

шляху, які продукуються клітинами нейроектодерми інгібують 

диференціювання мезодермальних клітин в кардіоміоцити [91]. Тобто 

співвідношення  та взаємоположення різних типів клітин може впливати на 

процеси диференціювання. Тому зміна положення клітин відносно інших 

шляхом зміни щільності посіву на початкових етапах формування ЕТ може 

впливати на процеси передачі сигналів між клітинами. А розмір отриманих ЕТ, 

в свою чергу, може вплинути на співвідношення та взаємодію клітин різного 

походження. 

Оскільки  ЕТ це агрегати, утворені з ПСК, які на поверхні вкриті шаром 

ендодерми,  містять ядро, утворене з ектодерми, а між ними знаходиться шар з 

мезодермальних клітин, то зміна розміру ЕТ призводить до зміни кількість 

ентодермальних та мезодермальних клітин. У свою чергу ці клітини 

трансформують в кардіоміоцити за допомогою факторів, які секретуються 

клітинами ентодерми. Крім того розмір ЕТ, який залежить головним чином від 

початкової кількості ПСК, впливає на такі параметри, як дифузія розчинних 

молекул, їх адгезія та міжклітинні взаємодії. Цілком можливо, що ЕТ з 
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щільністю посіву 500 клітин мають найбільш відповідне співвідношення площі 

поверхні, вкритої ендодермальними клітинами до площі поверхні вкритої 

мезодермальними клітинами. У той же час ЕТ більшого розміру не в змозі 

підтримувати процес дифузії  кардіогенних факторів, на рівні, достатньому для 

диференціювання. 

Ми дослідили чи впливатиме фактор адгезії ЕТ до поверхні  

культуральних планшетів на ефективність дифренціювання. Для перевірки цієї 

гіпотези ми застосували метод «висячої краплі». ЕТ формувались під дією сили 

тяжіння в краплинах культурального середовища протягом 2 діб. ЕТ, 

сформовані методом «висячої краплі» мають тенденцію до утворення клітин 

мезодермального походження, а саме кардіоміоцитів, гладких м'язових клітин, 

хондроцитів, клітин нирок, адипоцитів, гепатоцитів та інших [57]. Цей метод 

складається з двох етапів: агрегації чітко визначеної кількості ПСК в краплі 

певного розміру та дозріванні утворених ЕТ під час їх прикріплення до 

поверхні культурального пластику. Оскільки розмір краплі обмежений до 20-50 

мкл, проводити зміну середовища навколо ЕТ неможливо, а отже майже 

неможливо впливати на процес диференціювання під час формування ЕТ. Було 

виявлено, що час прикріплення ЕТ до поверхні суттєво впливав на кількість 

утворених кардіоміоцитів. В обох лініях спостерігали, що ЕТ, які адгезували до 

поверхні на ранніх етапах диференціювання, тобто на 2-гу добу формування 

ЕТ, в порівнянні з 5-ю добою прикріплення, продукували меншу кількість 

GFP+ клітин. ЕТ першого типу починали скорочуватись на 8-му добу 

диференціювання, тоді як ЕТ, які прикріплювалися до поверхні на 5-ту добу, 

починали скорочуватись вже на 7-му добу диференціювання. Для ЕСК типовим 

було, що ділянка ЕТ, яка скорочувалась, охоплювала майже всю площу 

прикріпленого ЕТ. Скорочення відбувалось синхронно на всій ділянці. Для 

ІПСК більш властивою була наявність декількох окремих зон, що 

скорочувались з різною частотою. Однак отримати окремі ЕТ для подальшої 

селекції лише кардіоміоцитів з площі всього агрегату було дуже важко.    
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Під час диференціювання методом «висячої краплі» отримували ЕТ з 

великою площею ділянок, що скорочуються. Отже, прикріплення ЕТ до 

поверхні культуральних планшетів на 5-ту добу збільшує ефективність 

диференціювання СК в кардіоміоцити. Проте, прикріплення ЕТ на більш ранніх 

етапах їхнього формування (на 2-гу добу) сповільнює процес диференціювання. 

Недоліком цього методу є його складність виконання та обмежена кількість 

отриманих ЕТ. 

Метод формування ЕТ шляхом культивування стовбурових клітин в 

суспензійній культурі на шейкері з постійним горизонтальним перемішуванням 

дозволив перевірити чи впливатиме рухливість ЕТ на процес диференціювання. 

Поодинокі плюрипотентні стовбурові клітини спонтанно об’єднуються і утворюють 

агрегати клітини. Однак кількість клітин в кожному окремому агрегаті 

відрізняється. Тому сформовані  ЕТ є гетерогенними за розміром та формою, і 

процес диференціювання всередині кожного ЕТ відбувається спонтанно і 

непередбачувано. За допомогою цього методу були отримані  клітини різних типів: 

нервові клітини-попередники, клітини судин, кардіоміоцити, хондроцити, клітини 

печінки та інші [56]. Диференціювання в суспензійній культурі з постійним 

перемішуванням було більш ефективним в ЕСК, ніж в ІПСК. На 11-ту добу 

диференціювання отримували в 2,1 раза більше клітин, що становило 3,06 ± 0,01% 

GFP+ клітин, диференційованих з ЕСК, та 1,46 ± 0,02% GFP+ клітин з ІПСК. Таким 

чином, для обох типів ПСК притаманний подібний характер диференціювання. 

Метод є найбільш придатним для  пошуку та ідентифікації речовин, які сприяють 

диференціюванню в кардіоміоцити. Крім того, оскільки культивування ЕТ 

відбувається в суспензійній культурі, цей метод зручніше застосовувати до умов 

отримання кардіоміоцитів у біореакторах у великих масштабах. Однак, проблемою 

даного методу була гетерогенність утворених ЕТ, і, як наслідок, значні варіації рівня 

диференціювання від експерименту до експерименту. 

У роботі було продемонстровано, що розмір утворених ембріоїдних 

агрегатів впливає на процес диференціювання і може підвищити його 

ефективність. Оскільки процес диференціювання в спеціальних планшетах є 



110 
 

вартісним, довготривалим і має обмеження в кількості утворених агрегатів, він 

не може бути застосований для масового виробництва кардіоміоцитів. Методом 

«висячої краплі» досягається найбільша площа ділянок ЕТ, що скорочуються. 

Однак, виконання процедур, необхідних для формування, дозрівання та 

прикріплення ЕТ, вимагає значних затрат часу та навиків дослідника. Кількість 

ЕТ, отриманих з плюрипотентних стовбурових клітин шляхом їх культивування 

в суспензійній культурі з постійним перемішуванням, становила 15000 – 20000 

на одну 100 мм чашку Петрі, що в десятки разів перевищувало кількість ЕТ, 

отриманих методом «висячої краплі» (120 – 150 ЕТ на одну 100 мм чашку 

Петрі) та в спеціальних планшетах (9600 ЕТ на 1 культуральний планшет). 

Таким чином, найперспективнішим для отримання необхідної кількості 

кардіоміоцитів in vitro для використання в подальших дослідженнях  виявився 

метод  отримання ЕТ в суспензійній культурі. Саме він може стати основою для 

розробки пацієнт-специфічної терапії серцево-судинних захворювань. 

При диференціюванні плюрипотентних клітин у кардіоміоцити важливим 

аспектом є пошук хімічних сполук, що сприяють одержанню бажаного типу 

клітин та можуть бути застосовані для активації ендогенних кардіоспецифічних 

стовбурових клітин. Зокрема показано, що аскорбінова кислота сприяє 

диференціюванню ПСК у кардіоміоцити, активно розробляються протоколи із 

залученням регуляторів таких ключових сигнальних шляхів, як Wnt-шлях [90]. 

Під час експериментів з трансплантацією кардіоміоцитів у пошкоджену 

ділянку серця миші, було виявлено, що там, де застосовували циклоспорин для 

імуносупресії, збільшувалась кількість клітин, що скорочуються [29]. 

Циклоспорин це – циклічний пептид, який застосовують  як  імуносупресант 

під час трансплантації шкіри, серця, нирок, кісткового мозку, легенів та інших 

органів. Для встановлення оптимального терміну дії циклоспорину було 

перевірено три схеми його застосування (для обох клітинних  ліній): схема 1: за 

три дні до початку формування ЕТ і до 3-ї доби їх формування; схема 2: з 1-ї 

доби культивування ЕТ до 3-ї доби; схема 3: з 4-ї доби до 9-ї доби 

культивування ЕТ. 
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За даними протокової цитофлуориметрії додавання циклоспорину в 

середовище культивування за схемою 3 збільшувало вихід кардіоміоцитів 

вдвічі для ЕСК та в півтора раза для ІПСК. Однак, кількість отриманих 

кардіоміоцитів була більшою в ІПСК і становила 2,46% в порівнянні з 1,28%, 

отриманих з ЕСК. Тобто, використання циклоспорину, як індуктора 

диференціювання,  є ефективним як для ЕСК, так і для ІПСК. 

Застосування циклоспорину за іншими двома схемами не було 

ефективним. Якщо застосування циклоспорину з першої до третьої доби 

диференціювання пригнічувало розвиток кардіогенних клітин, то додавання  

циклоспорину до початку формування ембріоїдних тілець повністю гальмувало 

диференціювання. 

Відомо, що циклоспорин впливає на внутрішньоклітинний кальцій, який, 

запускаючи сигнальні каскади в цитозолі, активує процес диференціювання 

кардіоміоцитів. Комплекс, утворений між циклоспорином А та циклофіліном А 

всередині клітини, інгібує кальцій- та кальмодулінзалежну протеїнфосфатазу  

2В. Важливою властивістю циклоспорину є його вплив на білки родини NF/AT, 

які регулюють утворення судин серця [29]. Нещодавно було доведено, що 

циклоспорин має протиапоптичний ефект [46]. Циклоспорин виявляє 

стимулюючу дію на ендогенні попередники кардіоміоцитів, що сприяє 

регенерації власних клітин серця пацієнта. 

Кріоконсервування більшості ПСК здійснюють в рідкому азоті з 

додаванням 5-15 % диметилсульфоксиду (ДМСО) [89]. В дослідженнях 

проведених на модельній лінії клітин P19, яка походить з клітин ембріональної 

карциноми,  було показано, що застосування ДМСО значно меншої 

концентрації, ніж під час кріоконсервування може впливати на процеси 

диференціювання ПСК в кардіоміоцити [40]. ДМСО – це амфіфільна молекула 

та один з найрозповсюдженіших розчинників для нерозчинних у воді речовин.  

ДМСО впливає на клітинний цикл та апоптоз,  отже, може змінювати 

функціонування клітини (на приклад, впливати на метаболічні та ензиматичні 

процеси)  та впливати на клітинний ріст [81]. Однак широке застосування 
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ДМСО обмежене його токсичністю та побічними ефектами, які залежать від 

мішені застосування та концентрації самої речовини [40].  

Тому з метою оптимізації умов культивування ЕСК та ІПСК було 

вирішено провести дослідження впливу ДМСО на ефективність їх 

диференціювання в кардіоміоцитарному напрямку. З літературних джерел 

відомо, що диференціювання плюрипотентних клітин в кардіоміоцити 

відбувається в 3 етапи: спочатку з плюрипотентних клітин диференціюються в 

мезодермальні клітини, потім утворюються попередники кардіоміоцитів, 

згодом зрілі кардіоміоцити. Для того, щоб визначити, чи впливатиме ДМСО на 

диференціювання плюрипотентних клітин в мезодермальному напрямку, 

ДМСО додавали з 1-ї до 3-ї доби формування ЕТ, а також за 3 доби до початку 

формування ЕТ до 3-ї доби культивування. Для того, щоб перевірити, дію 

ДМСО на етапі формування попередників кардіоміоцитів індуктор додавали з 

4-ї доби диференціювання плюрипотентних клітин до 9-ї доби 

диференціювання та з 5-ї до 9-ї доби диференціювання. В контрольних умовах 

культивування ПСК проводили без додавання факторів. Найбільш ефективним 

виявилось диференціювання ЕСК під дією ДМСО, який додавали з 5-ї до 9-ї 

доби диференціювання. Додавання ДМСО на ранніх етапах диференціювання 

ЕСК майже повністю пригнічувало диференціювання плюрипотентних клітин в 

кардіоміоцити. 

Механізми впливу ДМСО на процеси культивування клітин досі 

залишаються невідомими. Проте, Chetty S. та співавтори показали, що 

додавання ДМСО до початку формування ембріональних тілець та початку 

процесів диференціювання в деяких лініях ЕСК та ІПСК людини підвищує 

ефективність подальшого процесу диференціювання в екто-, ендо- та 

мезодермальному напрямках. Дослідниками було показано, що присутність цієї 

сполуки активує білок ретинобластоми та збільшує кількість клітин в G1-фазі 

клітинного циклу, що може означати готовність клітин до проліферації та 

набуття певного фенотипу [17]. 
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Натомість, аналіз результатів проведених досліджень свідчить, що 

додавання ДМСО за три дні до початку формування ембріоїдних тілець 

повністю пригнічує  диференціювання в напрямку кардіоміоцитів, в той час як 

додавання ДМСО з 4-ї до 9-ї доби призводить до підвищення ефективності 

процесу кардіогенезу. Наші дані співставні з результатами, опублікованими  в 

роботі Czysz K., яка вважає, що механізм дії ДМСО може бути незалежним від 

контрольних точок клітинного циклу [20]. Можливо,  ДМСО  пригнічує 

експресію генів плюрипотентності вже після того, як були запущені механізми 

диференціювання клітин. 

В результаті проведених досліджень отримані дані, які свідчать про те, 

що  додавання в культуральне середовище 1% ДМСО на етапі формування як 

мезодермальних клітин, так і клітин-попередників кардіоміоцитів сприяє 

диференціюванню плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцитарному 

напрямку. Проте, додавання ДМСО до початку формування ЕТ пригнічує 

процес диференціювання. Таким чином, 1% ДМСО не проявляє токсичної дії і 

може бути використаний для оптимізації умов культивування і накопичення 

кардіоміоцитів для подальшої трансплантації. 

Відомо, що β/Wnt-катеніновий шлях передачі сигналів є ключовим 

фактором кардіогенезу; він активується на початку розвитку серця ссавців. В 

2007 році Zhang Q. та співавтори ідентифікували раніше невідомий активатор 

β/Wnt-катенінового сигнального шляху – малу молекулу QS11 [130]. 

Дослідивши дію QS11 на процес диференціювання ПСК в кардіоміоцити, ми 

встановили, що найбільш ефективним було використання QS11 в поєднанні з 

аскорбіновою кислотою з 4-ї до 9-ї доби диференціювання.  

Застосування цієї ж сполуки з 1-ї до 2-ї доби культивування та з 1-ї до 9-ї  

доби диференціювання не впливало на кількість отриманих кардіоміоцитів. Цей 

факт може свідчити про наявність визначеного проміжку часу, коли діє дана 

сполука. 

Найбільш ефективним було використання QS11 в поєднанні з 

аскорбіновою кислотою. Максимальна кількість GFP+ клітин, отриманих з 
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ЕПСК, становила 5,8 ± 1,2%  на 11-ту добу диференціювання та 4,7 ± 0,8%, 

GFP+ клітин, отриманих з ІПСК, що було значно більше, ніж під час 

використання окремо QS11, або аскорбінової кислоти. Отже, застосування 

QS11 разом з аскорбіновою кислотою має синергічний ефект, як для ЕСК, так і 

для ІПСК. Однак, ця дія спостерігається лише у визначені нами проміжки часу. 

QS11 активує β/Wnt-катеніновий сигнальний шлях та є інгібітором білку 

ARFGAP, який регулює ARF-фактор [130]. Ми припускаємо, що механізм 

впливу QS11 на диференціювання кардіоміоцитів пов'язаний саме з канонічним 

β/Wnt-катеніновим сигнальним шляхом.   

В роботі були використані генетично модифіковані мишачі індуковані 

плюрипотентні стовбурові клітини, які отримали  шляхом трансфекції клітин 

плазмідою, що експресує пуроміцин N-ацетилтрансферазу і зелений 

флуоресцентний білок, під контролем специфічного для кардіоміоцитів 

промотоар α-важкого ланцюга міозину (α-MHC). Лінія мала ознаки притаманні 

ІПСК, а саме відповідну морфологію колоній, експресію лужноїфосфатази, 

білка Oct4 і маркера плюрипотентних стовбурових клітин SSEA-1. Промоторні 

області генів Nanog і Oct4 були аналогічним чином гіперметильовані, як і в лінії 

ембріональних стовбурові клітини миші. Для генетичної трансформації як ЕСК, 

так і ІПСК використовували ті самі вектори [52].  

ЕТ, які отримували під час диференціювання ПСК в кардіоміоцити 

містили GFP-позитивні ділянки, які спонтанно скорочувались. Такі області 

вперше з'являлись на 7-9 дня диференціювання. Після 7 діб культивування ЕТ в 

присутності пуроміцину, майже всі клітини не кардіогенного походження 

видалялись з культури. Клітини як виживали утворювали кластири, які 

спонтанно скорочувались. Відповідно до даних отриманих Fatima A. та 

співавторами під час проведення проточної цитофлуориметріїї таких кластерів 

97% клітин становили кардіоміоцити [28].  Також дані прточної цитометрії 

свідчать,  GFP+ клітини коекспресували серцевогий тропонін Т (cTnT). Після 

дисоціації кластирів та їх культивування на поверхні вкритій фіброненктином 

клітини  утворювали моношар з кардіоміоцитів, які продовжували спонтанно 
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скорочуватись, а також експресували серцевй  тропонін Т, α-MHC і α-актинін. 

Дослідження проведені за допомогою конфокального мікроскопу підтвердили, 

що отримані клітини були морфологічно подібними та формували саркомерні 

структури  як у незрілих кардіоміоцитів миші.  Молекулярні дослідження 

методом ПЛР підтвердили наявність експресії кардіогенних маркерів MEF2C, 

GATA4, Nkx2,5, TnnC, TnnT і RyR2 в диференційованих клітинах, отриманих з 

трансгенних ліній ІПСК та ЕСК. В той самий час маркери мезодермального та 

ендодермального напрямків, такі як альфа-фетопротеїну (AFP), Sox17 і CD31 не 

були виявлені. Кількісний ПЛР в реальному часі продемонстрував, що отримані 

кардіоміоцити експресували такі фактори як Nkx2.5, Myl2 та  білок альфа-

субодиниці важкого ланцюга серцевого міозину (MYH6). Аналіз даних показав, 

що диференційовані клітини не експресували маркери асоційовані з 

плюрипотентним станом, а саме Nanog і Oct4. Потенціали дії кардіоміоцитів 

диференційованих з ПСК мали різну морфологію притаманну клітинам водіям 

ритму, клітинам передсердя та клітинам шлуночків [28].  

Узагальнюючи результати наших досліджень, відмітимо, що отримані 

нами кардіоміоцити, спонтанноо скорочувались, під час культивування в 

моношаровій культурі на вкритому фібронектином пластику зберігали  типову 

круглу форму з низьким співвідношенням цитоплазми до ядра мали форму 

притаманну кардіоміоцитам ранньої стадії дозрівання, а більш зрілі 

карідоміоцити мали видовжену форму, утворювали саркомерні структури та 

проявляли однакові електофізіологічні властивості як і пренатальні 

кардіоміоцити миші. 

Зрілі кардіоміоцити постійно виходять з клітинного циклу і, як результат, 

не можуть регенерувати. Значні втрати кардіоміоцитів незворотні, це 

призводить до розвитку прогресуючої серцевої недостатності. Серцеві патології 

займають провідне місце серед причин смертності дорослого населення. 

Потенційним новим терапевтичним підходом до вирішення цієї проблеми є 

збільшення кількості функціональних міоцитів в ослабленій ділянці серця 

шляхом імплантації міогенних клітин. Дослідження показали, що 
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кардіоміоцити можуть вижити та диференціюватись після трансплантації в зону 

інфаркту, і покращити роботу серця [7, 12]. Отримані іn vitro диференційовані 

кардіоміоцити можуть бути використані для дослідження кардіогенезу, 

тестування терапевтичних засобів та у токсикологічних дослідженнях. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

          У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуальної задачі щодо визначення особливостей проліферації та 

диференціювання ембріональних та індукованих плюрипотентних стовбурових 

клітин миші в кардіоміоцити в умовах впливу різних диференційних факторів. 

1. Отримано ембріоїдні тільця з  ембріональних та індукованих 

плюрипотентних стовбурових клітин миші  в культурі клітин in vitro. 

2. Показано, що   розмір ембріоїдних тілець суттєво впливає на 

ефективність диференціювання клітин. Найбільший відсоток GFP+ клітин 

отримали з ембріоїдних тілець розміром 500 клітин; він становив 2,86 ± 0,30% 

кардіоміоцитів від загальної кількості клітин (р˂0,05).  

3. Прикріплення ембріоїдних тілець до поверхні субстрату покращує 

ефективність процесів диференціювання. Проте, прикріплення ембріоїдних 

тілець на більш ранніх етапах їх формування сповільнює процес 

диференціювання. 

4. Серед сполук, які сприяють диференціюванню (циклоспорин, 

кардіодженол, дорзоморфін, ДМСО, аскорбінова кислота), найбільш 

ефективним виявився циклоспорин. Додавання циклоспорину з 4-ї до 9-ї доби 

формування ембріоїдних тілець призводило до збільшення кількості GFP+ 

клітин та площі скоротливих осередків в ембріоїдних тільцях у порівнянні з 

контролем (р˂0,05).  

5. Застосування QS11 разом з аскорбіновою кислотою мало 

синергічний ефект, як для ЕСК, так і для ІПСК. Однак дія цих молекул можлива 

лише в визначений проміжок часу. 

6. Найбільш ефективною схемою підвищення ефективності 

диференціювання плюрипотентних стовбурових клітин в кардіоміоцити є 

культивування клітин з ембріоїдних тілець в суспензійній культурі з постійним 

перемішуванням за умов додавання циклоспорину, що збільшує вихід 
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кардіоміоцитів удвічі для ембріональних стовбурових клітин та в 1,5 рази для 

індукованих плюрипотентних стовбурових клітин.  

7. Розроблений спосіб диференціювання плюрипотентних 

стовбурових клітин є підґрунтям для створення протоколів отримання 

визначеної кількості життєздатних кардіоміоцитів для трансплантології. 
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