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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ГСК – гемoпoетичнi стoвбурoвi клiтини; 

ГМ-КСФ – гранулоцито-макрофагальний колонієстимулюючий фактор; 

ЕКУ – ефективнiсть кoлoнiєутвoрення; 

ІТК – інгібітори тирозинкіназ; 

КУО-ГМ – колонієутворюючі одиниці гранулоцито-макрофагальні; 

КУО-Е – колонієутворюючі одиниці еритроїдні; 

КлО-ГМ – кластероутворюючі одиниці гранулоцито-макрофагальні; 

ЛСК – лейкемічна стoвбурoвa клiтинa; 

МСК – мезенхiмaльнi стoвбурoвi клiтини; 

ХМЛ – хрoнiчнa мiєлoїднa лейкемiя; 

ABL - abelson murine leukemia; 

BCR – break-point cluster region; 

CD – клaстери диференцiювaння; 

Iл – iнтерлейкiн; 

PBS – phosphate buffer solution; 

Ph – Фiлaдельфiйськa хрoмoсoмa; 

Ph
+
 клітини – клітини, що містять Філадельфійську хромосому; 

SI – Sokal index – індекс Сокаля; 

RPMI – 1640 – Roswell Park Memorial Institute medium. 
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ВСТУП 

 

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

нащадки – клітини-попередники, відіграють важливу роль у патогенезі 

гемобластозів [47, 89]. Вважається, що причиною виникнення хронічної 

мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) є трансформація гемопоетичної стовбурової клітини 

[68, 136, 209]. Підтвердженням існування ЛСК є також той факт, що 

Філадельфійську хромосому виявляють не лише в гранулоцито-макрофагальних, а 

й у еритроїдних клітинах кісткового мозку [97, 187]. У наявних дослідженнях 

представлені дані, що свідчать про походження як еритроїдної, так і гранулоцито-

макрофагальної ланок гемопоезу від спільної, меншою мірою комітованої 

клітини-попередника мієлоїдного ряду [5, 8]. Незважаючи на це прийнято 

вважати, що ХМЛ – це захворювання, яке характеризується підвищенням 

кількості гранулоцито-макрофагальних клітин у кістковому мозку пацієнтів [59]. 

Однак, існує велика кількість суперечливих даних стосовно ролі еритроїдної 

ланки гемопоезу у патогенезі ХМЛ [110, 151, 156]. Крім того, до кінця не 

з’ясовано роль факторів мікрооточення в процесах проліферації та 

диференціювання клітин-попередників [52, 66, 67, 93].  

ХМЛ була першим онкологічним захворюванням, причину виникнення якого 

чітко пов’язали з молекулою-мішенню – тирозинкіназою BCR-ABL [154, 158]. Це 

і призвело до відкриття препаратів таргетної дії – інгібіторів тирозинкіназ (ІТК), 

які замість тотального знищення всіх клітин кісткового мозку, діють вибірково, 

лише на клітини лейкемічного клона [117, 163, 207]. Однак, з часом вони можуть 

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

причин стійкості була поява мутацій у геномі ЛСК та ранніх клітин-попередників, 

які в подальшому призводили до нечутливості клітин лейкемічного клону до ІТК 

[72, 75, 81, 118]. Оскільки ще до кінця не встановлено механізму формування 
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резистентності до ІТК як на молекулярному, так і на клітинному рівнях, виникає 

необхідність проведення експериментальних досліджень для встановлення впливу 

ІТК на морфофункціональну активність гемопоетичних стовбурових клітин та 

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

ланок гемопоезу. Це дозволить суттєво поглибити знання щодо значимості 

еритроїдних клітин-попередників у патогенезі ХМЛ та розвитку стійкості 

лейкемічного клона до терапії ІТК. Враховуючи вище викладене, ми вважали за 

доцільне дослідити морфофункціональні характеристики гемопоетичних клітин 

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

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

Робота виконана в рамках науково-дослідної програми Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» «Морфофункціональна оцінка пулу 

стовбурових клітин при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі клітин in vitro» 

2014 – 2016 рр. (№ держреєстрації 0114U001804).  

Мета дослідження. Метою роботи було визначення морфофункціональних 

характеристик клітин еритроїдної та гранулоцито-макрофагальної ланок 

гемопоезу пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією в культурі клітин in vitro 

та in vivo при терапії інгібіторами тирозинкіназ. 

Задачі дослідження. 

1. Охарактеризувати морфофункціональні характеристики клітин-

попередників еритропоезу пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією при 

терапії інгібіторами тирозинкіназ.  

2. Провести порівняльний аналіз клоногенної активності гранулоцито-

макрофагальних клітин-попередників пацієнтів із різним характером відповіді 

лейкемічного клону на терапію інгібіторами тирозинкіназ у напіврідкому агарі in 

vitro.  
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3. Визначити прогностичне значення результатів культивування еритроїдних 

та гранулоцито-макрофагальних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів 

при порівнянні з загальноприйнятим прогностичним фактором – індексом Сокаля, 

що дозволить здійснювати тривалий прогноз відповіді клітин лейкемічного клону 

на застосування препаратів таргетної дії. 

4. Оцінити вплив попередньго застосування хіміотерапевтичних препаратів 

на зміну функціональної активності клітин-попередників кісткового мозку 

пацієнтів при терапії ІТК.  

5. Визначити вплив комплексу розчинних факторів нормального 

мікрооточення на показники морфофункціональної активності гемопоетичних 

клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів при терапії інгібіторами 

тирозинкіназ у культурі клітин in vivo.  

6. Оцінити здатність мононуклеарів кісткового мозку пацієнтів з хронічною 

мієлоїдною лейкемією до факторнезалежної проліферації у суспензійній культурі 

клітин in vitro.  

Об'єкт дослідження – клітини кісткового мозку пацієнтів з хронічною 

мієлоїдною лейкемією.  

Предмет дослідження – морфофункціональна характеристика клітин 

гранулоцито-макрофагальної та еритроїдної ланки кровотворення при хронічній 

мієлоїдній лейкемії. 

Методи дослідження – культуральні, цитологічні, статистичні, світлова 

мікроскопія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано, що при ХМЛ 

за умов застосування ІТК відбуваються зміни функціональної активності не лише 

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

що при набутті стійкості до ІТК,  клітини лейкемічного клону характеризуються 

здатністю до проліферації та диференціювання в гранулоцито-макрофагальному і 
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еритроїдному напрямках в суспензійній культурі клітин in vitro незалежно від 

наявності гранулоцито-макрофагального фактора та еритропоетину у 

культуральному середовищі. За допомогою застосування оригінальної моделі 

дослідження еритроїдних клітин-попередників у дифузійних камерах in vivo 

вперше встановлено вплив розчинних факторів мікрооточення на еритроїдні 

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

гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу, незважаючи на здатність до 

диференціювання, є нечутливими до розчинних факторів нормального 

мікрооточення, а еритроїдні клітини-попередники характеризуються 

пригніченням еритропоетин-незалежної проліферації в культурі клітин in vivo. 

Вперше отримано достовірне підтвердження прогностичного значення 

функціональної активності клітин кісткового мозку пацієнта при її порівнянні з 

визнаним прогностичним фактором – індексом Сокаля.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі 

експериментальні дані можуть бути використані як додаткові критерії діагностики 

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

метою вчасної корекції лікувальної схеми.   

Результати розробок автора використовуються у навчальному процесі 

підготовки фахівців кафедри лабораторної діагностики біологічних систем в 

Національному університеті «Києво-Могилянська академія». 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному здійсненні автором 

аналізу літературних джерел, обґрунтуванні актуальності теми , розробки схеми 

проведення досліджень, формуванні мети та основних задач досліджень (за участі 

наукового керівника). Автором власноруч проведено культивування 

гемопоетичних клітин in vitro, у дифузійних камерах in vivo, здійснено вилучення 

індивідуальних колоній-клонів, їх забарвлення та мікроскопічне дослідження, 

опрацьовано виписки з медичних карток пацієнтів. Разом із науковим керівником 
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інтерпретовано та узагальнено результати досліджень, сформульовано висновки 

роботи, підготовано до друку наукові праці.   

Верифікація діагнозу проведена спеціалістами відділу онкогематології та 

транспланталогії Інституту клінічної радіології ДУ «Національний нaукoвий 

центр рaдiaцiйнoї медицини НAМН Укрaїни», цитогенетичні дослідження клітин 

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

Дмитренко Іриною Віталіївною.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідались на: XV Ювілейній всеросійській медико-біологічній конференції 

молодих дослідників (з міжнародною участю) «Фундаментальна наука та клінічна 

медицина – людина та її здоров′я» (Санкт-Петербург, 2012); VII Міжнародній 

конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» (Харків, 2012); 

VII симпозіумі наук про життя (Лейпциг, 2012); Тижні клітинних технологій 

(Київ, 2013); ХХ симпозіумі в Вілседе (Вілседе, 2014); ІІІ міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та 

прикладні дослідження в біології» (Донецьк, 2014); ХІІ Міжнародній науковій 

конференції студентів та аспірантів «Шевченківська весна: науки про життя» 

(Київ, 2014) – друге місце за усну доповідь; Х міжнародній науковій конференції 

студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 2014) – перше місце за 

кращу усну доповідь; IV Міжнародному симпозіумі клітинної біології (Ужгород, 

2014); ХІ міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Молодь і 

поступ біології» (Львів, 2015), XIV міжнародній науковій конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2016). 

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

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

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

конгресів та конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація виконана на 188 сторінках 

друкованого тексту і складається із вступу, чотирьох розділів – огляд літератури, 

матеріали і методи досліджень, результати досліджень, обговорення результатів 

досліджень, висновків та списку використаних джерел (217 найменувань, з них 

183 – латиницею та 34 – кирилицею).  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Характеристика лейкемічних стовбурових клітин та клітин-

попередників при хронічній мієлоїдній лейкемії 

 

ХМЛ була першим онкологічним захворюванням, котре вдалося асоціювати 

зі специфічною хромосомною аберацією [50, 102], тому дану лейкемію прийнято 

вважати класичною моделлю неопластичного порушення [54]. Причиною 

виникнення захворювання є поява реципрокної транслокації t(9;22)(q34;q11) у 

гемопоетичній стовбуровій клітині. У результаті цього формується дериватна 22 

хромосома із укороченим довгим плечем, яку прийнято називати 

Філадельфійською (Ph) [97, 108]. На ній утворюється онкоген BCR-ABL, котрий 

кодує онкобілок – BCR-ABL тирозинкіназу, що володіє здатністю до 

аутофосфорилювання, постійно передаючи сигнал на вторинні месенджери 

сигнальних каскадів, які  залучені практично до всіх процесів життєдіяльності 

клітини [16, 62, 63]. Захворювання має три фази: хронічну, акселерації та 

бластний криз. 

У хронічній фазі в кістковому мозку пацієнтів значно збільшується пул 

гемопоетичних клітин-попередників за рахунок гіперплазії гранулоцитарного 

ростка кровотворення, але, все ж, клітини не втрачають здатності до 

диференціювання, як і нормальні ГСК [57, 59].  Хоча, навіть у хворих, яким ХМЛ 

діагностували на ранніх етапах хронічної фази, у кістковому мозку та 

периферичній крові спостерігається підвищення кількості бластів до 5 – 10%, а 

серед більш диференційованих гемопоетичних клітин-попередників 

спостерігається підвищення кількості мегакаріоцитів [32]. Хронічна фаза ХМЛ 

може тривати 2 – 6 років і у пацієнтів відзначають високий вміст лейкоцитів у 
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периферичній крові та велику кількість клітин, що містять Ph-хромосому у 

мієлоїдному, еритроїдному та мегакаріоцитарному ростках гемопоезу [4, 127].   

У фазі акселерації в кістковому мозку пацієнтів спостерігається підвищення 

кількості бластів, промієлоцитів, еозинофільних та базофільних гранулоцитів. 

Так, вважається, що на цій стадії прогресії захворювання кількість бластів зростає 

до 10 – 20%, крім того, у периферичній крові та кістковому мозку підвищується 

кількість базофільних гранулоцитів до 20% від сумарної кількості формених 

елементів [32]. Для фази акселерації характерними є також перші прояви 

дисмієлоплазії, такі як неправильна форма ядра (поява кільцевих сідеробластів, 

мегакаріоцитів із малими круглими ядрами). За даними електронної мікроскопії у 

клітинах лейкемічного клону ядерця стають гіпертрофованими та поліморфними, 

у них можуть бути наявні фібрилярні тільця. Порівняно із гемопоетичними 

клітинами у нормі, в трансформованих клітинах відзначається розширення 

пухирців апарату Гольджі. У гранулоцитах спостерігається варіабельна кількість 

гранул, іноді можуть траплятися агранулярні форми. Констатується поява 

нейтрофільних та менш зрілих гранул [4, 127]. 

При прогресії ХМЛ із фази акселерації до бластного кризу кількість бластів у 

кістковому мозку та периферичній крові перевищує 20%. За рахунок експансії 

ранніх малодиференційованих гемопоетичних клітин спостерігається звуження 

гранулоцитарної, мегакаріоцитарної та еритроїдної ланок гемопоезу [32, 120, 

127]. Залежно від того, які клітини гранулоцитарного ростка переважають у 

кістковому мозку хворих, ХМЛ поділяють на еозинофільну, нейтрофільну та 

базофільну форми із переважанням відповідних типів клітин [4, 9, 32]. Крім того, 

було встановлено, що у 70% випадків у кістковому мозку пацієнтів із ХМЛ бласти 

мають мієлоїдну природу і лише у 20 – 30% – лімфоїдну. Однак, неодноразово 

констатували випадки, коли у  кістковому мозку та периферичній крові хворого 

одночасно спостерігалися мієлоїдні та лімфоїдні популяції бластів [28, 68]. 
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Для прогресії ХМЛ у фазу акселерації та бластного кризу необхідні додаткові 

генетичні та епігенетичні події, у результаті яких клітини лейкемічного клону 

втрачають здатність до диференціювання і в кістковому мозку та периферичній 

крові починають переважати незрілі бластні клітини, що робить ХМЛ подібною 

до гострої мієлоїдної лейкемії [14, 59]. Так, до найбільш поширених генетичних 

та епігенетичних порушень при прогресії ХМЛ до бластного кризу належать: 

делеції та інсерції, точкові мутації в генах, поява додаткових хромосом, 

подвоєння Ph-хромосоми, втрата 17-ї та трисомія по 8-й хромосомі [18, 19, 27, 

176]. Крім того, Ямісон та колеги показали, що пул гранулоцито-макрофагальних 

клітин-попередників у пацієнтів із ХМЛ в бластому кризі, а також у разі стійкості 

до препаратів таргетної трапії, була збільшена. У таких клітин спостерігався 

підвищений рівень ядерного β-катеніну, порівняно з нормальним кістковим 

мозком [122]. Так, дійсно, при переході до бластного кризу у клітинах 

лейкемічного клону активно починає синтезуватися β-катенін і клітини 

характеризуються незалежністю від цитокінів та ростових факторів, котрі 

продукуються клітинами мікрооточення кісткового мозку [9, 11, 50]. Відомо, що у 

ГСК мишей самооновлення відбувається за рахунок активності β-катенінового 

сигнального шляху, що призводить до транслокації активованого β-катеніна до 

ядра. Там він взаємодіє із транскрипційними факторами та регулює транскрипцію 

генів c-myc та цикліна D1. Припускають, що подібний механізм діє і в клітинах 

лейкемічного клону людини [59]. Крім того, при прогресії захворювання до фази 

бластного кризу спостерігається гіперекспресія онкогена bcr/abl та деяких генів, 

котрі в хронічній фазі ХМЛ та в нормі є пригніченими (наприклад гіперекспресія 

онкомаркера prame) [29].  

Однак, слід відмітити, що існує велика кількість фактів, що свідчать про 

порушення геному на рівні стовбурових клітин при ХМЛ. Так, найбільш 

переконливим прикладом є наявність Ph
 
– хромосоми, у клітинах різних росткiв 
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кровотворення [4]. Доктор Дан Богс після серії досліджень кісткового мозку при 

ХМЛ, базуючись на спостереженнях лімфоїдної трансформації бластних клітин 

при прогресії захворювання до бластного кризу,  дійшов висновку, що ХМЛ є 

клональним захворюванням пулу поліпотентних стовбурових клітин [52]. Крім 

того, серія досліджень кісткового мозку пацієнтів із ХМЛ у культурі in vitro, 

показала наявність підвищення проліферативної активності еритроїдного ростка 

кровотворення, та наявність Ph
+
-клітин у еритроїдних колоніях [156], що також 

свідчить про гетерогенність клітин в хронічній фазі захворювання та похоження 

всього лейкемічного клону із поліпотентної стовбурової клітини.  

Загалом, перші докази існування ракових стовбурових клітин були отримані 

при гемобластозах. Введення імунодефіцитним NOD/SCID мишам невеликої 

кількості лейкемічних клітин призводило до гострої мієлоїдної лейкемії у тварин 

[57]. Пізніше подібні результати було отримано і при хронічній мієлоїдній 

лейкемії [8].  

Після лікування стандартними хіміотерапевтичними засобами чи 

препаратами таргетної терапії ЛСК залишаються у кістковому мозку, створюючи 

мінімальну залишкову хворобу, і можуть бути причиною рецидиву ХМЛ або 

переходу захворювання до фази бластного кризу [168]. Ранні експерименти 

продемонстрували, що в кістковому мозку пацієнтів із ХМЛ кількість ЛСК 

становить близько 0,4×10
5
 мононуклеарних клітин [57] і, навіть, у стані повної 

молекулярної ремісії захворювання, їх кількість суттєво не зменшується [12].  

Вважається, що ЛСК походять із гемопоетичних стовбурових клітин у 

результаті хромосомної транслокації t(9;22). На цій стадії розвитку ГСК та ЛСК 

функціонально, морфологічно та фенотипово майже не відрізняються, хоча 

кількість більш диференційованих нащадків ЛСК, порівняно із ГСК, є 

підвищеною [31, 50, 61]. Крім того, популяції ГСК та ЛСК мають подібні 

молекулярні механізми проліферації та самооновлення. Відомо, що ЛСК, як і 
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ГСК, знаходяться у нішах кісткового мозку, що захищає їх від впливу 

несприятливих факторів, зокрема дії хіміотерапевтичних препаратів. Разом з тим, 

вони мають і певні відмінності. Так, Парк та колеги [181] відмітили три основних 

властивості ЛСК: 

- унікальна здатність викликати лейкемію при трансплантації 

імунодефіцитним тваринам; 

- здатність проявляти морфологічні та імунофенотипові особливості 

первинної пухлини; 

- здатність до послідовної трансплантації від тварини до тварини. 

Пізніше, із розвитком методів молекулярної біології та біохімії, при 

подальшому дослідженні ЛСК, виявили, що вони також характеризуються 

наявністю мутацій в генах кіназних доменів, транскрипційних факторів та 

пухлинних супресорів (генах ростових факторів flt3, с-kit, генах k- та n-ras), крім 

того, виявлено зміни в генах stat5a, tp53, aml1, rb1, myc, p16/nk4a та env1. Варто 

зазначити, що у ЛСК, порівняно з ГСК спостерігаються певні зміни фізіології, а 

саме, зміни у процесах гліколізу та оксидативного стресу [65].  

Як зазначалося вище, морфологічно ЛСК та ГСК відрізнити неможливо, адже 

ці два типи клітин кісткового мозку за розмірами та візуально подібні до 

лімфоцитів і мають агранулярну цитоплазму. Крім того, було встановлено, що 

ЛСК та ГСК мають подібний фенотип за низкою поверхневих маркерів: CD34
+
, 

CD71
-
, HLA-DR

-
. До того ж, нещодавні дослідження продемонстрували, що 

CD123 коекспресуються із CD34
+
CD38

-
 на поверхні клітин при ХМЛ, і цей 

антиген вважається маркерним для мієлоїдних лейкемій [50]. 

На сьогодні стає очевидним, що ЛСК є більш примітивними, ніж 

мультипотентні ГСК. Так, онкоген bcr-abl було виявлено у гемангіобластних 

клітинах, а Саке та колеги [186] у серії досліджень продемонстрували наявність 

цього гену у ще більш примітивних Flk
+
, CD31

-
, CD34

-
 клітинах-попередниках.  
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Важливо зазначити, що використання методів проточної цитофлуориметрії з 

метою відсортовування ЛСК із загального пулу клітин кісткового мозку пацієнта 

виключно на основі експресії поверхневих маркерів є недостатнім для збагачення 

ЛСК. Адже, будь-яка виділена популяція ЛСК є гетерогенною не лише за різними 

типами поверхневих маркерів, але й функціонально. Так, у експериментах було 

підтверджено, що колонії ЛСК мають неоднорідний генотип і, навіть, деякі ЛСК 

взагалі можуть мати специфічні генетичні аберації [57].  

На сьогодні важливе місце у вивченні біології ЛСК займає дослідження 

сигнальних каскадів, що беруть участь у процесах життєдіяльності клітини. 

Припускається, що саме ключові молекули сигнальних шляхів ЛСК стануть 

мішенями таргетних препаратів, котрі потенційно можуть використовуватися для 

елімінації лейкемічного клону у кістковому мозку пацієнта. Однак, варто 

відрізняти молекулярні каскади, котрі притаманні для усіх стовбурових клітин 

кісткового мозку людини, від специфічних для ЛСК шляхів передачі 

внутрішньоклітинних сигналів. Так, загальними для ЛСК та ГСК є наступні 

сигнальні шляхи: 

 канонічна взаємодія Wnt/β-катенін; 

 Sonic Hedgehog; 

 Noch сигнальний шлях [65]. 

Wnt/β-катеніновий шлях є необхідним для підтримка та оновлення як ГСК, 

так і ЛСК [50]. Стабілізований β-катенін є основним компонентом Wnt 

сигнального каскаду, який сприяє самооновленню стовбурових клітин та інших 

типів клітин-попередників [148]. Активація β-катеніну та десигналювання Wnt 

шляху є спільним для більшості онкологічних захворювань [122, 125]. Крім того, 

при ХМЛ у результаті другої, відмінної від BCR-ABL мутації, у більшості клітин-

попередників відбувається блокування диференціювання, що призводить до 
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розвитку бластного кризу, який за симптоматикою та морфологією клітин у 

кістковому мозку подібний до гострої мієлоїдної лейкемії [122]. 

Hedgehog сигнальний шлях задіяний у регуляції функцій стовбурових клітин 

багатьох тканин, а також при більшості онкологічних захворювань, включаючи 

лейкемію [136, 186]. Варто підкреслити, що активація каскаду Hedgehog підвищує 

кількість ЛСК при ХМЛ та зменшує виживаність у тварин, яким було введено 

подібні трансформовані клітини [216, 217]. Так, фармакологічне інгібування SMO 

(ключового білка каскаду Hedgehog) призводить до знищення ЛСК in vitro та 

збільшує тривалість ремісії після закінчення терапії [45]. 

Hes1, котрий є цільовим геном NOCH, відіграє важливу роль у 

самооновленні ЛСК, а також сприяє подальшій трансформації клітин 

лейкемічного клону, що призводить до прогресування захворювання до фази 

бластного кризу [66]. При ХМЛ також підвищується рівень експресії Noch 

регуляторного гену bmi-1, який бере участь у підвищенні проліферативної 

активності як ГСК, так і ЛСК та здатен репресувати супресори пухлин p16INK4a 

та p14ARF [186]. Варто зазначити, що рівень експресії bmi-1 вважається 

прогностичним фактором подальшого пребігу захворювання, так як він корелює із 

трансформацією клітин лейкемічного пулу [183]. З іншого боку у пацієнтів із 

високим рівнем експресії bmi-1 після алогенної трансплантації був високий рівень 

виживаності без рецидивів [161, 186]. Крім того, у регуляції процесів проліферації 

та самооновлення як ГСК, так і ЛСК важливу роль виконують гени гомеобоксу 

Нox, включаючи Hox4B [8]. 

Однак існують сигнальні каскади, що є характерними лише для ЛСК. Так, 

необхідною умовою для проліферації та диференціювання ЛСК при ХМЛ є 

активність ALOX5. В експериментах було доведено, що інгібування ALOX5 

пригнічує функції ЛСК і не впливає на ГСК [195]. Ген alox5 активується за 

допомогою BCR-ABL. Так, на нокаутованих за геном alox5 мишах було 
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продемонстровано, що трансдукція ГСК таких мишей геном bcr-abl не 

призводить до розвитку ХМЛ [182]. Точніше, починаючи з перших двох тижнів, 

лейкемія розвивається, потім кількість ЛСК починає спадати і зникає з 7-го тижня 

після введення тваринам трансформованих клітин. Натомість дефіцит Alox5 

запобігає маніфестації ХМЛ і у тварин розвивається гострий лімфобластний 

лейкоз [83]. 

Ahi-1 (Abelson helper integration site 1) – онкоген, який є потенційною 

мішенню для таргетної терапії ЛСК. У ЛСК спостерігається його надекспресія, 

що сприяє підвищенню впливу BCR-ABL на проліферацію клітин [165]. Він 

здатен взаємодіяти не лише із BCR-ABL, але і з JAK2/STAT шляхом, який 

залучений до формування резистентності до ІТК [203]. 

Однією з характерних властивостей ЛСК є здатність ухилятися від апоптозу 

шляхом підвищення експресії регуляторного фактора NFκB [106]. Крім того, у 

ЛСК підвищується активність теломерази, що може свідчити про вищу 

проліферативну активність ЛСК порівняно із нормальними ГСК.  

ГСК характеризуються експресією генів авсв-1 та abcg-2 транспортерів, які 

також притаманні ЛСК при ХМЛ. Однак, в цих клітинах вони експресуються 

надлишково та забезпечують відтік із клітини хіміотерапевтичних препаратів. 

Крім того, для ХМЛ притаманна зменшена експресія мембранного транспортера 

Oct-4, що відповідає за надходження до клітини лікарських препаратів, зокрема 

іматинібу [50]. 

Як відомо, в кістковому мозку ЛСК використовують ті ж шляхи виживання, 

що і нормальні ГСК. Стійкості до ІТК та апоптозу клітини набувають у тому 

випадку, коли знаходяться у стані спокою, а з часом, можуть стати причиною 

рецидиву захворювання. В експериментах in vitro було продемонстровано, що 

клітини, котрі знаходилися у спокої, виявляли стійкість до іматинібу та ставали 

причиною подальшої прогресії захворювання [180]. В культурі in vitro було 
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проаналізовано функціональний стан клітин кісткового мозку пацієнтів, котрі 

досягли цитогенетичної ремісії при терапії іматинібом. На початку культивування 

BCR-ABL-позитивних клітин в культурі не виявлялося, однак, починаючи з 10 

дня культивування, їх наявність підтвердилася, що свідчить про нечутливість 

ЛСК до препаратів групи ІТК [156]. 

Крім того, ЛСК характеризувалися вищим рівнем експресії транскрипту bcr-

abl, порівняно з більш зрілими клітинами лейкемічного клону. А також, 

безпосередньо, популяція ЛСК складалася з різних субпопуляцій клітин, що мали 

різні точкові мутації у гені bcr-abl [180], що може сприяти стійкості ЛСК до 

терапії препаратами групи ІТК.  

Варто зазначити, що порівняно з більш зрілими клітинами лейкемічного 

клону, у ЛСК знижується рівень органічного катіонного транспортера, котрий 

бере участь у активному поглинанні ІТК та підвищення рівня протеїнів, що 

володіють здатністю зв'язувати лікарські препарати, в тому числі й MDR1 [180]. 

Крім того, з терапевтичної точки зору ЛСК можуть змінюватися залежно від 

стадії захворювання протягом якої вони виникли. Тому, стійкість до 

хіміотерапевтичних агентів також може різнитися в залежності від походження 

трансформованої клітини [58].  

Іншою важливою причиною стійкості ЛСК до хіміотерапевтичних засобів є, 

так звана, середовище опосередкована резистентність [23, 35, 79]. Однак, деякі 

дослідники вважають, що така резистентність є перехідним станом, адже ЛСК, 

деякий час можуть бути захищені через посередництво сигналів із ніші, котрі, в 

підсумку, призводять до виникнення вторинних генетичних змін, у результаті 

яких з'являються клітини, що набувають одразу кількох механізмів резистентності 

до лікарських засобів [134]. На підтвердження цього, було виявлено, що колонії 

ЛСК мають неоднорідний генотип, а деякі ЛСК, взагалі можуть мати специфічні 

хромосомні аберації [57]. 
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Таким чином, в процесі патогенезу ХМЛ важливу роль відіграють ЛСК та 

найближчі клітини-попередники, які набувають своїх характеристик завдяки 

активності BCR-ABL-тирозинкінази, котра, в свою чергу задіяна в ключових 

молекулярних механізмах життєдіяльності клітин лейкемічного клону.  

 

1.2. Молекулярні механізми лейкозогенезу 

 

Наразі залишається невідомим механізм формування Ph-хромосоми та час, 

який є достатнім для розвитку ХМЛ [102]. Однак, існує припущення, що у 

інтерфазі нитки хроматину 9-ї та 22-ї хромосом знаходяться у безпосередній 

близькості одна до одної, що й може сприяти злиттю двох генів, які розташовані 

на вищезгаданих хромосомах у нормі: abl гена, що знаходиться на 9-й хромосомі 

та bcr гена, який розміщений на 22-й хромосомі [166]. У результаті транслокації 

утворюється єдина відкрита рамка зчитування гібридного гена, з якої реплікується 

мРНК, котра транскрибується в онкопротеїн розміром 210 кДа – BCR-ABL-

тирозинкіназу [102]. Онкопротеїн узурпує фізіологічні функції білку ABL, але, на 

відміну від ABL, який здатен переміщуватися між двома компартментами в 

клітині – цитоплазмою та ядром, BCR-ABL-тирозинкіназа є виключно 

цитоплазматичною [102]. Хоча, нещодавно з'явилося повідомлення, що BCR-ABL 

також володіє здатністю переміщення до ядра клітин лейкемічного клону, 

уповільнюючи репарацію ДНК [82]. Крім того, цей білок здатен впливати на 

процеси рекомбінації ДНК в клітині, зменшує захисну роль контрольних точок 

клітинного циклу, а також збільшує ризик окисного пошкодження ДНК [29]. Це й 

може бути причиною генетичної нестабільності клітин лейкемічного клону. 

Характерною особливістю онкопротеїну BCR/ABL є здатність до 

аутофосфорилювання, що призводить до автономної активності клітини та 

практично повної її незалежності від зовнішніх регуляторних механізмів [140]. 
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Після приєднання АТФ тирозинкіназа BCR-ABL починає фосфорилювати білки, 

що беруть участь практично у всіх процесах життєдіяльності клітини (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Сигнальні шляхи, що активуються у BCR-ABL-позитивних 

клітинах. 

 

Однак, прийнято виділяти три основні механізми злоякісної трансформації 

BCR-ABL-позитивних клітин: зниження  здатності адгезії клітин до строми та 

позаклітинного матриксу, активація мітогенних сигналів, зниження рівня 

апоптозу [181]. Відносно недавно було описано четвертий механізм малігнізації 

клітин кісткового мозку при ХМЛ – убіквітинзалежну деградацію протеїнів, що 

інгібують ABL [185]. У результаті такої трансформації у клітинах лейкемічного 

клону процеси проліферації переважають над процесами диференціювання, як 

наслідок, порушується нормальна ієрархія клітин і, з часом, незрілі клітини 

лейкемічного клону витісняють пул нормальних гемопоетичних клітин.  
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Важливим є той факт, що, на відміну від ABL, BCR-ABL в основному 

локалізується в цитоплазмі, не проникаючи крізь мембрану до ядра. BCR-ABL за 

рахунок здатності до аутофосфорилювання сприяє активації тих вторинних 

месенджерів у сигнальних шляхах клітини, що відповідають за перехід 

клітинного циклу із G1 у S фазу [47]. Так, було показано, що при культивуванні 

трансформованих bcr-abl клітин у середовищі зі зниженим вмістом фетальної 

телячої сироватки та цитокінів спостерігається активність циклінзалежних кіназ 

(CDK) D2 та D3, а також CDK-4 та CDK-6, що і призводить до переходу 

клітинного циклу із G1 у S фазу [155]. Крім того, BCR-ABL здатна конститутивно 

фосфорилювати STAT1 та STAT5, а також транскрипційні фактори  RAF, C-MYC 

та AKT, що відповідають за подальшу прогресію клітинного циклу [66, 150, 155]. 

Загалом, самооновлення стовбурових клітин та клітин-попередників 

кісткового мозку відбувається за рахунок сигналів мікрооточення за участі 

рецепторів та їх антагоністів, що знаходяться на поверхні гемопоетичних 

клітин [47]. BCR-ABL-тирозинкіназа здатна активувати сигнальні каскади, що 

знаходяться нижче за течією від рецепторів адгезії клітин лейкемічного клону за 

умов відсутності лігандів зв'язування [150]. Як результат, такі клітини набувають 

незалежності від адгезії до клітин строми та позаклітинного матриксу, а також 

можуть мігрувати до кровотоку на ранніх етапах диференціювання [104].  

Існують дані про важливу роль β-інтегринів у взаємодії між клітинами 

строми та гемопоетичними клітинами-попередниками кісткового мозку [216]. 

Саме інтегрини беруть участь у передачі зовнішніх сигналів всередину клітини, 

відіграючи важливу роль у так званих процесах контактного інгібування. Відомо, 

що при підвищенні концентрації BCR-ABL-тирозинкінази у цитоплазмі клітин 

кісткового мозку при ХМЛ процеси контактного пригнічення проліферації 

знижуються [56]. Крім того, є підтвердження, які свідчать, що тирозинкіназа 

BCR-ABL фосфорилює протеїн CRKL, котрий задіяний до сигналінгу процесів 
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рухливості [199] та інтегринопосередкованої адгезії клітин [72]. Нещодавно було 

виявлено додатковий механізм впливу BCR-ABL-тирозинкінази на процеси 

інтегринового сигналювання в клітинах – її здатність активувати експресію РНК 

інтегрину [29, 75]. Справа в тому, що локалізація BCR-ABL-тирозинкінази у 

цитоплазмі є наслідком асоціації онкопротеїну із білками цитоскелету в клітині, 

зокрема із актиновими філаментами, які регулюються Rho GTF-азою. Вона, в 

свою чергу, фосфорилюється  тирозинкіназою BCR-ABL [91, 155].  

Крім того, за нормальних умов процеси проліферації та диференціювання 

ГСК та клітин-попередників гемопоезу відбуваються за участі цитокінів та 

ростових факторів, що продукуються стромою кісткового мозку [2]. Такі фактори 

росту, зв'язуючись із поверхневими рецепторами, активують низку 

внутрішньоклітинних сигнальних каскадів шляхом фосфорилювання [83]. Однак, 

в експериментах in vitro та in vivo було продемонстровано, що BCR-ABL 

трансформовані клітини характеризуються незалежністю від ростових факторів та 

цитокінів [10].  

Механізм, за рахунок якого тирозинкіназа BCR-ABL сприяє фактор-

незалежному росту клітин досі не до кінця з'ясовано. Однак, існує припущення, 

що одним із ключових механізмів є аутокринна регуляція. Так, у фазі акселерації 

спостерігається кореляція рівнів IL-1 та його рецептора із подальшим 

прогресуванням ХМЛ [155]. Крім того, деякі примітивні клітини-попередники 

при ХМЛ характеризуються аномально високою транскрипцією IL-3 і G-CSF та 

виявляють автономну проліферацію [155].  

З іншого боку, припускають, що BCR-ABL-тирозинкіназа знаходиться в 

цитоплазмі клітини та за рахунок аутофосфорилювання постійно передає сигнали 

на вторинні месенджери тих сигнальних каскадів, що залучені до передачі 

сигналів від рецепторів факторів росту та цитокінів [47]. Однак, слід зазначити, 
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що механізм за рахунок якого онкопротеїн BCR-ABL сприяє незалежності клітин 

від факторів росту досі не до кінця з'ясовано та потребує подальшого вивчення. 

Не менш важливою функцією онкобілку BCR-ABL є антиапоптотична, адже 

це не лише сприяє стрімкому поширенню лейкемічного клону, а й формуванню 

резистентності до хіміотерапевтичних препаратів [47]. Так, на залежних від 

факторів росту імморталізованих клітинних лініях було продемонстровано, що 

експресія онкопротеїну BCR-ABL призводить до блокування апоптозу та 

незалежності клітин лінії від екзогенних факторів росту [75, 155].  В першу чергу 

причиною порушення процесів апоптозу під час ХМЛ є незбалансована експресія 

антиапоптотичних та проапоптотичних білків [50]. Так, у фазі бластного кризу 

CD34
+
 клітини кісткового мозку хворих при ХМЛ експресуть наступні 

антиапоптотичні протеїни: BCL-2, BCL-X, MCL1, XIAP [50, 144]. 

Пригнічення апоптозу у BCR-ABL-позитивних клітинах відбувається Bcl-2 

залежним та Bcl-2-незалежним шляхом [42]. Так, експресія Bcl-2 попереджає 

проапоптотичну діяльність Myc. Однак, надлишкова експресія Bcl-2 за умов 

присутності IL-3 не замінює антиапоптотичної активності, що спричинена 

діяльністю BCL-ABL тирозинкінази [58, 189].  

Крім того, онкопротеїн BCL-ABL сприяє експресії іншого 

антиапоптотичного гену bcl-x2, який також здатен підсилювати власну активність 

за допомогою IL-3 та зменшувати рівні цитокінів, що призводять до апоптозу у 

ГСК [47]. Підвищення експресії bcl-x2 здійснюється шляхом активації STAT-5, а 

також через активацію шляху PI3K/AKT. В свою чергу, AKT активує NF-κB для 

збільшення експресії Bcl-x2 та призводить до фосфорилювання Bad, що 

спричиняє Bcl-x2 інгібування. Під час ХМЛ також спостерігається дерегуляція 

Fas/Fas ліганду [155]. Механізм дерегуляції полягає у посиленні експресії 

рецептора Fas CD34
+ 

клітинами кісткового мозку при ХМЛ [155, 157]. Крім того, 

BCR-ABL може блокувати вивільнення цитохрому С із мітохондрій та 
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інгібуванню каспази-3 у клітинах лейкемічного клону [86], що також є 

додатковими подіями механізму апоптозу в клітині. 

Загалом, у хронічній фазі ХМЛ відбувається розширення пулу ранніх клітин-

попередників лейкемічного клону, однак на цій стадії захворювання малігнізовані 

клітини не втрачають здатності до диференціювання [154]. Так,  відомо, що рівень 

експресії онкогенну bcl-abl у  незрілих мієлоцитах є вищим порівняно із більш 

зрілими клітинами. При дозріванні метамієлоцитів та нейтрофілів  рівень 

експресії гена bcl-abl знижується, але не зникає в зрілих клітинах мієлоїдного 

ростка кровотворення. Механізм пригнічення експресії bcl-abl разом із 

диференціюванням клітин залишається нез'ясованим, адже це може відбуватися 

як на рівні транскрипції, так і на посттранскрипційному рівні [47].  

Відомо, що внаслідок відмінної від транслокації BCR-ABL мутації 

відбувається підвищення синтезу β-катеніна в клітинах лейкемічного клону. Це 

сприяє розвиткові нечутливості лейкемічних клітин до цитокінів та ростових 

факторів, котрі продукуються мікрооточенням, а також блокує диференціювання 

ЛСК, що призводить до накопичення незрілих бластних клітин у кістковому 

мозку  і периферичній крові пацієнтів та прогресії захворювання до фази 

бластного кризу [122]. Таким чином, активність BCR-ABL-тирозинкінази є 

ключовою, але не єдиною подією у процесі малігнізації клітини лейкемічного 

клону при ХМЛ.  

 

1.3. Роль мікрооточення у процесах лейкозогенезу при хронічній 

мієлоїдній лейкемії 

 

Вважається, що поява онкогену bcr-abl відбувається у ЛСК, які відіграють 

важливу роль у патогенезі ХМЛ. Однак, ЛСК, як і нормальні ГСК, знаходяться у 
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стані спокою в нішах кісткового мозку, при безпосередній взаємодії з факторами 

мікрооточення [107, 116, 126, 128]. 

Ніші кісткового мозку прийнято поділяти на остеобластні та васкулярні. 

Остеобластна ніша локалізована у внутрішній поверхні порожнини кістки та 

містить кілька різних клітинних елементів: мезенхімальні стовбурові клітини 

(МСК), остеобласти, остеокласти та фібробласти [92]. Васкулярна, або судинна 

ніша складається із синусоїдальних клітин ендотелію, що вистилають кровоносні 

судини, а також периваскулярних клітин строми [168]. 

Перш за все, варто зазначити, що МСК не пов'язані з лейкемічним клоном, так 

як не експресують онкоген bcr-abl, однак вони відіграють важливу роль у 

забезпеченні клітин кісткового мозку необхідними цитокінами та 

трансмембранними контакт-опосередкованими сигналами, що залучені до 

процесів самооновлення та диференціювання як ГСК, так і ЛСК [186]. Так, в 

експериментах було продемонстровано, що паралельно із трансформацією клітин 

відбувається зміна спектру сигнальних молекул, що продукуються 

мікрооточенням [134]. Це було підтверджено спостереженнями про пригнічення 

нормального кровотворення, за умов навіть невеликого пулу лейкемічних клітин 

[109]. Так, експериментальні дослідження показали, що МСК здатні продукувати 

ростові фактори. Наприклад, при співкультивуванні МСК та ГСК при ХМЛ, МСК 

виділяють значну кількість інтерферона-α, що перешкоджає проліферації клітин 

[186]. Крім того, відомо, що дефіцити компонентів ніші здатні призводити до 

мієлодиспластичного синдрому та лейкемії. В експериментах було 

продемонстровано, що порушення регулювання Noch у МСК може сприяти 

мієлопроліферативним розладам [96].  

Для забезпечення стану спокою ЛСК необхідним є прямий контакт із нішею. 

Так, між МСК та ЛСК (як і ГСК) утворюються міжклітинні контакти: 

червоподібні відростки, з'єднувальні комплекси, інвагінації та ворсинки [57]. 
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Прямий контакт потрібен для того, щоб мати здатність регулювати асиметричні 

поділи ЛСК та  ГСК, а також їх самооновлення [205, 213]. 

Важливу роль у контактах між ЛСК, ГСК та компонентами мікрооточення 

відіграють остеобласти ніші. Саме між остеобластами та ЛСК і ГСК формуються 

фізичні контакти через молекули адгезії, такі як інтегрини та кадгерини (VLA-5 та 

VLA-4). Це призводить до активації синтезу ростових факторів та цитокінів, котрі 

набувають здатності активувати внутрішньоклітинні сигнальні каскади (Wnt/β-

катеніновий, STATs, SMADs, TGFβ, Til2 та Noch). Як наслідок, у ЛСК 

активуються процеси адгезії до клітин мікрооточення, вони набувають здатності 

входити у стан спокою, а також блокувати самооновлення [168]. Крім того, було 

виявлено негативні регулятори клітин кісткового мозку TGF-β (transforming grown 

factor β) та Ang-1 (angiopoietin-1), які також продукуються клітинами строми і 

сприяють підтримці ЛСК та ГСК у спокої чи уповільненню їх клітинного циклу. 

Вони частково регулюють рецептори C-KIT, FLT3 та MPL шляхом залучення 

каскаду тирозинкіназ у ЛСК та ГСК [186]. 

Важливу роль остеобластної ніші для ЛСК було продемонстровано у 

експериментах на мишах. Так, при трансплантації ЛСК людини мишам, ЛСК 

знаходилися переважно у епіфізарних ділянках трубчастих кісток тварини, в 

ендості, а більш диференційовані клітини лейкемічного пулу – у периваскулярній 

ніші, в судинах поблизу ендосту [200]. Крім того, саме остеобластне 

мікрооточення здатне підтримувати умови гіпоксії, які є важливими як для 

функціонування ГСК, так і ЛСК [159, 215]. 

Крім остеобластів у процесах адгезії ГСК до ніші кісткового мозку важливу 

роль також відіграють фібробласти. На їхній мембрані є фактор FGF-1, який 

відіграє ключову роль у самооновленні та проліферації ГСК і ЛСК. Після 

зв'язування цього фактора з рецептором відбувається індукція сигнальних 

каскадів, включаючи MAP-кінази, STATs та PI3K [141]. 
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Загалом мікрооточення як ГСК, так і ЛСК є гіпоксичним. В експериментах 

in vitro було продемонстровано, що культивування в умовах гіпоксії клітин 

кісткового мозку при ХМЛ сприяє їхній резистентності до ІТК [162, 201, 212]. 

Такі умови притаманні саме для ніші ендосту, де основними клітинами строми є 

остеобласти, прикріплюючись до яких ЛСК набувають здатності знаходитися у 

стані спокою та характеризуються певними змінами метаболізму: блокування 

окислювального фосфорилювання у мітохондріях та перехід до гліколізу [168]. 

Стійкість до ІТК також може бути пов'язана зі змінами метаболізму ЛСК, які 

можуть бути спричинені Hif-1a (hypoxia inducible factor 1a) [178, 179], що 

призводить до змін оксидативного метаболізму в анаеробному гліколізі шляхом 

регулювання hif-1a генів, які кодують ферменти, що беруть участь у процесах 

гліколізу, наприклад транскеталази [57]. 

ІТК здатні впливати на мікросередовище кісткового мозку [57]. Так, іматиніб 

здатен підвищувати хоумінг ЛCК до кістковомозкової ніші, впливаючи на 

регуляцію CXCR-4 [92, 121, 193]. Таким чином, іматиніб сприяє міграції ЛСК до 

сайтів строми кісткового мозку, де вони знаходяться у стані спокою, стають 

несприятливими до терапії та призводять до нових рецидивів ХМЛ. Саме тому 

важливою є розробка методів виявлення та елімінації ЛСК у кістковому мозку 

пацієнтів при ХМЛ для запобігання рецидивів та настання тривалої ремісії 

захворювання. 

 

1.4. Характеристика інгібіторів тирозинкіназ першого та другого покоління 

(іматинібу та нілотинібу) 

 

Іматиніб мезилат є похідним N-феніл-2-піримідину та вважається препаратом 

таргетної терапії (ІТК) першого покоління (Рис 1.2). Він здатен пригнічувати ріст 

первинних культур клітин кісткового мозку пацієнтів при ХМЛ in vitro, а також 
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Ph-вмісних клітинних ліній у мікромолярних концентраціях [72, 115]. При 

наявності в культуральному середовищі іматинібу колонієутворення зазвичай 

пригнічується, але не відміняється, що може свідчити про здатність частини 

клітин у кістковому мозку при ХМЛ проліферувати незалежно від BCR-ABL-

тирозинкінази [76, 77]. 

 

Рис 1.2. Хімічна структурна формула іматинібу [76]. 

Молекулярний механізм дії іматинібу полягає у тому, що він має високу 

спорідненість із АТФ-зв'язуючою кишенею онкопротеїну BCR-ABL (Рис. 1.3). За 

нормальних умов, приєднуючи АТФ, BCR-ABL-тирозинкіназа фосфорилює білки 

сигнальних каскадів, які знаходяться у цитоплазмі клітини, сприяючи надмірній 

проліферації та блокуванню апоптозу клітин лейкемічного клону [207].  Іматиніб 

конкурує з АТФ у його специфічному центрі зв'язування та з'єднується із Abl 

доменом у його неактивній конформації, формуючи шість водневих зв'язків. Це 

перешкоджає зміні конформації тирозинкінази, її переходу у активовану форму та 

подальшому фосфорилюванню вторинних месенджерів і блокуванню сигналів до 

проліферації. Це також сприяє активації апоптозу виключно в клітинах 

лейкемічного клону [162]. 
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Рис. 1.3. Механізм дії іматинібу [76]. 

 

Так, експерименти, які були проведені із використанням Ph-вмісних 

імморталізованих клітинних ліній та гемопоетичних клітин пацієнтів із ХМЛ, 

продемонстрували, що наявність у культуральному середовищі іматинібу у 

концентрації 0,1 – 10 мкМ призводить до інгібування кіназ p190 та BCR-ABL, а 

також сприяє арештові клітинного циклу в фазі G1, інгібуючи p27 та kip1 [171]. 

Крім того, в подібного роду експериментах було виявлено здатність іматинібу 

індукувати апоптоз [41, 70, 127]. Це пов'язано зі здатністю іматинібу інгібувати 

ERK, що призводить до дефосфорилювання CRKL, яка потрібна для передавання 

сигналу через PI3K, активації  каспаз та розщеплення pRb [127]. Як відомо, 

активація комплексу каспаз запускає механізми апоптозу в клітині, а 

нерозщеплений pRb призводить до арешту клітини у фазі G1 [84]. 

Однак, іматиніб також здатен пригнічувати активність ABL-тирозинкінази, 

рецептора фактора росту тромбоцитів (PDGFR), C-KIT, ARG-тирозинкінази, 

мітогенактивованої протеїнкінази,  та C-FOS експресії РНК у інтактних клітинах 

[20, 21, 55]. Так, у деяких пацієнтів при терапії іматинібом спостерігалася 

нейтропенія та тромбоцитопенія [163]. Це може свідчити про наявність незначної 
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гематологічної токсичності препарату. Крім того, деякі дослідження показують 

антипроліферативну активність іматинібу на імморталізованих клітинних лініях, 

що експресують активований ABL протеїн [55]. Також є підтвердження того, що 

іматиніб впливає на антигенпрезентуючі клітини та дендритні Т-клітини [43]. 

Перший етап клінічних випробувань іматинібу було розпочато ще в 1988 

році [74]. Дослідження IRIS показали загальну виживаність пацієнтів при 

застосуванні препарату протягом 5-ти років у 89% випадків [185]. Препарат 

застосовували у хронічній фазі ХМЛ і у 93% пацієнтів не спостерігалося 

подальшого прогресування захворювання до фази акселерації та бластного кризу. 

Однак, відмітили, що після припинення терапії іматинібом відбувалися рецидиви 

захворювання після тривалої ремісії, що свідчить про нездатність препарату 

знищувати ЛСК, котрі знаходяться у стані спокою [106, 38]. Крім того, виявили, 

що після початку прийому препарату відбувається швидке зниження кількості 

диференційованих гемопоетичних клітин шляхом апоптозу, а потім відбувається 

більш повільне зниження кількості ранніх клітин-попередників, що експресують 

BCR-ABL [187]. При Ph-позитивній гострій лейкемії, або у випадку 

прогресування ХМЛ до бластного кризу ефект препарату на клітини лейкемічного 

клону був нетривалим. Клітини швидко набували стійкості [73, 132]. 

Механізми стійкості до ІТК поділяються на BCR-ABL залежні та BCR-ABL 

незалежні [19, 60]. Так, в основі BCR-ABL залежних механізмів стійкості до 

препаратів лежать точкові мутації в кіназному домені BCR-ABL, що 

перешкоджають формуванню зв'язків між іматинібом та тирозинкіназою. Як 

наслідок, клітини з мутаціями втрачають чутливість до препарату [162]. Подібні 

порушення зустрічаються у близько 53% пацієнтів [187]. За допомогою медодів 

секвінування послідовностей ДНК виявлено близько 100 різних мутацій у зразках 

кісткового мозку, які було відібрано у 50% пацієнтів із резистентністю до 

іматинібу [178]. Найбільш поширеними мутаціями є Y523, E255 та T315I [53].  
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Другим BCR-ABL залежним механізмом стійкості до іматинібу є 

ампліфікація та підвищена експресія гену bcr-abl, яка призводить до збільшення 

кількості BCR-ABL тирозинкінази у цитоплазмі клітин лейкемічного клону [20]. 

Так, Хочхаус та колеги за допомогою методу флуоресцентної in situ гібридизації 

продемонстрували, що множинні копії гену bcr-abl спостерігаються у 2-х із 7-ми 

пацієнтів із первинною стійкістю до препарату [174]. 

До BCR-ABL незалежних механізмів стійкості до іматинібу належать 

активація BCR-ABL незалежних сигнальних каскадів, підвищене зв'язування 

іматинібу із транспортними білками крові, підвищений синтез білків множинної 

лікарської резистентності (PGP), а також хромосомні аберації у клітинах 

лейкемічного клону. Так, було відмічено, що пацієнти, котрі мали прогресування 

захворювання або перехід до бластного кризу мали додаткові цитогенетичні 

аномалії [94, 163].  

Нещодавно виявленим механізмом стійкості клітин лейкемічного клону до 

іматинібу є його здатність активувати аутофагію [83]. Як відомо, трансформовані 

клітини можуть використовувати аутофагію у якості захисту від кисневого та 

метаболічного голодування, а також впливу деяких хіміотерапевтичних 

препаратів [123, 177]. У експериментах in vitro було продемонстровано, що 

наявність іматинібу у культуральному середовищі активує аутофагію у клітинах 

імморталізованих клітинних ліній та у CD34
+
 клітинах [83]. Хімічне інгібування 

сигнального каскаду, що здатен активувати лізосомальний метаболізм, який 

лежить в основі аутофагії клітин, призводить до підвищення ефективності 

іматинібу проти клітин лейкемічного клону.  

Таким чином, незважаючи на високу ефективність іматинібу у боротьбі 

проти клітин лейкемічного клону, у хворих до препарату з часом може 

формуватися резистентність. Найбільш поширеною причиною стійкості до 

іматинібу є мутації в гені bcr-abl, причиною яких є зміна конформації 
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однойменної тирозинкінази, що пререшкоджає зв'язуванню препарату з 

онкобілком. З метою подолання стійкості до іматинібу було розроблено 

препарати другого покоління, закрема нілотиніб, який здатен протидіяти 

більшості мутацій, що є причиною стійкості до іматинібу [113, 162]. 

Нілотиніб вважається більш ефективним засобом таргетної терапії. Він 

здатен впливати на BCR-ABL тирозинкіназу майже при всіх відомих точкових 

мутаціях у кіназному домені BCR-ABL за винятком T315I [51, 103]. Нілотиніб 

вважається більш біодоступним порівняно з іматинібом та метаболізується в 

печінці шляхом окиснення із залученням CYP3A4 сигнального каскаду [25, 131, 

205]. За структурою нілотиніб є дещо схожим до іматинібу та володіє здатністю 

блокувати Abl у його неактивній конформації [202]. Одним із пояснень вищої 

ефективності нілотинібу, порівняно із іматинібом, є його більша спорідненість із 

кіназним доменом Abl [48]. Це видно із дослідження кристалічної страктури обох 

ІТК. Так, іматиніб проникає до АТФ-кишені ВСR-ABL тирозинкінази своїм 

римітидиновим кільцем, але метилпіренизинова група його молекули практично 

не входить до кишені та залишається на поверхні. Зміна хімічної структури 

даного кільця у нілотинібу дозволила підвищити спорідненість препарату до 

АТФ-кишені тирозинкінази (рис. 1.4) [26, 40]. 

 

Рис. 1.4. Хімічна структурна формла нілотинібу [204]. 
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Окрім більшої ефективності проти онкопротеїну BCR-ABL нілотиніб, на 

відміну від іматинібу, не використовує мембранний транспортер OCT-1 для 

потрапляння в гемопоетичні клітини [48, 90]. Це було показано в експериментах у 

суспензійній культурі in vitro. Так, при додаванні у культуральне середовище 

іматинібу, нілотинібу та специфічних інгібіторів транспортера OCT-1 

внутрішньоклітинна концентрація нілотинібу зростала, тоді як концентрація 

іматинібу в клітині зменшувалася [26]. Справа в тому, що OCT-1 є мембранним 

транспортером органічних катіонів у цитоплазму клітини. За рахунок N-

метилпірезинової групи іматиніб є органічним катіоном, тоді як молекула 

нілотинібу позбавлена цієї хімічної групи і, як наслідок, катіонних властивостей 

[206]. Зважаючи на той факт, що поліморфізм генів рецептора OCT-1 сприяє 

розвиткові стійкості до іматинібу, це може бути основною перевагою для 

використання нілотинібу у якості препарату другого покоління таргетної терапії 

[48, 130]. 

Крім того, експериментально доведено, що нілотиніб здатен інгібувати 

мембранні транспортери ABCB1 та ABCG2, які відповідають за виведення 

іматинібу з клітини [81]. Можливо це один із механізмів, що забезпечує кращу 

ефективність цього ІТК при знищенні ЛСК. Адже відомо, що саме на 

цитоплазматичній мембрані ЛСК вони експресуються надлишково та 

забезпечують відтік із клітини хіміотерапевтичних препаратів [50, 85]. 

На першій стадії клінічних досліджень було показано, що нілотиніб не має 

гематологічної токсичності [48, 129]. Хоча, деякі дослідники стверджують, що 

найбільш поширеними побічними ефектами при терапії нілотинібом є 

нейтропенія та тромбоцитопенія [184]. Причиною цього може бути підвищена 

спорідненість нілотинібу саме до тирозинкінази BCR-ABL. Так, на відміну від 

іматинібу нілотиніб не впливає на кінази VEGFR, JAK-2, EGFR, RAS, AKT, однак 

він, як й іматиніб, пригнічує кінази C-KIT та PDGF [26, 80]. Тому, все ж, 
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нілотиніб може впливати й на функціональні властивості нетрансформованих 

гемопоетичних клітин інших ланок кровотворення. 

Загалом механізми формування стійкості до нілотинібу не до кінця з'ясовано. 

Однак, припускають, що механізми можуть бути подібними до таких при терапії 

іматинібом і поділяються на BCR-ABL залежні та BCR-ABL незалежні [26, 78, 

81]. Так, виявлено, що при використанні методу випадкового мутагенезу, при 

культивуванні BCR-ABL-позитивних клітинних ліній із додаванням у 

культуральне середовище нілотинібу у різних концентраціях, виявлено появу 17 

невідомих раніше точкових мутацій у кіназному домені bcr-abl клітин з 

резистентністю до нілотинібу. Варто зазначити, ща такі клітини також виявляли 

стійкість і до іматинібу при культивуванні in vitro [26, 146].  

Наразі серед BCR-ABL незалежних механізмів стійкості до нілотинібу 

досліджено два: надекспресія глікопротеїну PGP, що відповідає за виведення 

препарату з клітини та підвищення регуляції p53/56Lyn [78, 89]. Так, Махон та 

коллеги показали, що підвищення регуляції p53/56Lyn призводить до формування 

стійкості клітинних ліній до нілотинібу. Автори дослідження довели, що за 

підвищення такої регуляції відповідають не зміни в нуклеотидних послідовностях 

хромосом, а зміна в експресії генів [188]. Крім того, в клінічних дослідженнях дії 

препарату виявлено, що у 3 із 7 пацієнтів при ХМЛ зі стійкістю до нілотинібу 

спостерігалася підвищена експресія мРНК lyn [78].  

Таким чином, незважаючи на високу ефективність ІТК проти клітин 

лейкемічного клону, з часом, за рахунок генетичної нестабільності 

трансформованих клітин, до препаратів може формуватися резистентність. 

Дослідження функціональних та морфологічних характеристик клітин-

попередників еритроїдного та гранулоцито-макрофагального ряду кісткового 

мозку пацієнтів з різним характером відповіді на терапію як іматинібом, так і 

нілотинібом дозволить визначити роль клітинних механізмів у процесах 
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формування резистентності до препаратів. Найбільш інформативною системою 

для вивчення особливостей функціонування клітин кісткового мозку 

індивідуальних пацієнтів із різним характером відповіді клітин лейкемічного 

клону на терапію ІТК є культура клітин [133].  

 

1.5. Аналіз застосування методів первинної культури гемопоетичних 

клітин для дослідження індивідуальних особливостей стану кісткового мозку 

пацієнтів при хронічній мієлоїдній лейкемії 

 

Систему культивування у напіврідкому агарі вперше було розроблено ще в 

1965 році для дослідження функціональної активності клітин кісткового мозку 

мишей [156]. Вже в 1970 році Ріне та Робінсон удосконалили методику, що 

дозволило використовувати її для культивування гемопоетичних клітин людини 

[5, 15, 33, 34].  

Дана культуральна система дозволяє клітинам-попередникам кісткового 

мозку проліферувати в агарі, утворюючи окремі колонії-клони, де клітини не 

втрачають здатності до диференціювання в зрілі моноцити та макрофаги, за умов 

наявності фетальної телячої сироватки, а також рекомбінантних цитокінів та 

ростових факторів. Це дозволяє відтворити події, які відбуваються в кістковому 

мозку як у нормі, так і при онкогематологічних захворюваннях. Так, саме з 

використанням агарової культури було продемонстровано, що недиференційовані 

лейкемічні клітини в умовах in vitro можуть диференціюватися до зрілих 

моноцитів і макрофагів, однак потенціал до диференціювання клітин-

попередників кісткового мозку при ХМЛ є дещо зміненим, адже макрофаги в 

культурі з'являються раніше, ніж при культивуванні кісткового мозку 

гематологічно здорових людей [64]. 
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Крім того, було виявлено, що існує неоднорідність у розмірах клітинних 

агрегатів, що утворюються в напіврідкому агарі. Це зумовлено тим, що клітини 

кісткового мозку потрапляють до культури на різних етапах диференціювання та з 

різною здатністю до самооновлення. При ХМЛ колонії та кластери за розмірами 

та формою суттєво не відрізняються від клітинних агрегатів, що утворюються в 

культурі гемопоетичних клітин гематологічно здорових пацієнтів [87, 112, 156]. 

Однак, в кістковому мозку та периферичній крові пацієнтів при ХМЛ 

спостерігається значно підвищена частота колонієутворюючих клітин, де 

кількість колоній на 1×10
5
 експллантованих мононуклеарів у 500 разів може 

перевищувати норму [158]. В той час, як кількість колоній у культурі кісткового 

мозку гематологічно здорових пацієнтів становить 30 – 40 на 1×10
5
 

експллантованих мононуклеарів [64, 156, 158]. Експерементальні дослідження 

показали, що під час ХМЛ лише частина лейкемічних клітин пацієнтів здатна 

формувати колонії в напіврідкому агарі, що дозволяє зробити припущення про 

існування ієрархії клітин кісткового мозку при ХМЛ, яка є подібною до ієрархії 

гемопоетичних клітин гематологічно здорових пацієнтів [105, 156]. 

В експериментах було продемонстровано, що в період ремісії у культурі 

кісткового мозку пацієнтів із ХМЛ спостерігається нормальна кількість 

колонієутворюючих клітин і гемопоетичні клітини мають нормальний статус 

клітинного циклу [158, 160]. Однак, при прогресії захворювання до фази 

акселерації кількість колоній в напіврідкому агарі in vitro зростає, а при переході 

до фази бластного кризу різко зменшується і в культурі переважають великі 

кластери – агрегати, до складу яких входить до 40 клітин [147].  Незважаючи на 

той факт, що клітини лейкемічного клону характеризуються незалежністю від 

впливу цитокінів та ростових факторів [37, 164, 181], експериментально доведено, 

що ріст гранулоцито-макрофагальних колоній при ХМЛ можливий лише за умов 

присутності у середовищі для культивування фетальльної телячої сироватки,  ІL-
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3, та гранулоцито-макрофагального колонієстимулюючого фактора (ГМ-КСФ) 

[119]. Хоча, гранулоцито-макрофагальні колонії та кластери спостерігаються і при 

відсутності у середовищі для культивування ІL-3 [2]. Можливо, це пов'язано зі 

здатністю клітин лейкемічного клону до аутокринної секреції цього 

цитокіна [214].  

Існують експериментальні підтвердження підвищеної кількості 

бурстутворюючих та колонієутворюючих еритроїдних одиниць [73, 119, 156, 170]. 

Однак, відомо, що кількість зрілих еритроцитів та тромбоцитів у периферичній 

крові пацієнтів не підвищується паралельно з підвищенням кількості їх 

попередників [88]. Дослідження внутрішнього складу еритроїдних колоній 

виявили, що вони складаються зі зрілих еритробластів, ацидофільних 

еритробластів та ретикулоцитів [110]. Однак, і досі лишається незрозумілим 

питання того, чи гемопоетичні клітини-попередники кісткового мозку при ХМЛ 

нормально реагують на цитокіни та ростові фактори, що присутні у 

культуральному середовищі. Наразі, з такою метою прийнято використовувати 

культуру гемопоетичних клітин in vivo[192]. 

Методику культивування клітин кісткового мозку пацієнтів при ХМЛ у 

дифузійних камерах in vivо розроблено ще в 60-х роках ХХ століття [156]. Суть 

методу полягає в тому, що невеликого розміру камеру (виготовлену із 

міліпорових фільтрів чи оргскла) занюрюють у черевну порожнину тварини-

реципієнта, яка попередньо оброблена цитостатиками, або радіоактивним 

опроміненням [5, 15].  При цьому, тварина-реципієнт, власна гемопоетична 

система якої після цитостатичного впливу відновлюється, забезпечує культуру 

клітин не лише поживними речовинами, але і постійним надходженням цитокінів 

та колонієстимулюючих факторів [5]. Після винайдення великого спектру 

хемокінів та можливості їх масового виробництва культура клітин in vitro 

поступово витіснила культуру гемопоетичних клітин у дифузійних камерах. 
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Однак, наразі так і не вдалося підібрати такі умови культивування in vitro, які б 

повністю забезпечували увесь спектр регуляторних молекул, що присутні в 

організмі як людини, так і тварини [15]. Саме тому, культура in vivo є незамінною 

для дослідження регуляторного впливу факторів мікрооточення на гемопоез у 

нормі та патології. Однак, суттєвим недоліком методів культивування клітин 

кісткового мозку in vivo все ж залишається невідтворюваність результатів 

експерименту та складність дослідження кінетики процесів, що відбуваються у 

динаміці кровотворення [5, 15, 156].   

Варто зазначити, що одним із суттєвих обмежень методу культивування 

клітин у напіврідккому агарі як in vivo, так й in vitro, є те, що клітини, котрі 

утворюють колонії, мають обмежену здатність до самооновлення. Тому, аналіз 

числа колоній не є коректним для кількісного визначення ранніх гемопоетичних 

клітин. Адже розвиток клітинних агрегатів у напіврідкому агарі залежить від 

наявності у культуральному середовищі екзогенних гемопоетичних стимуляторів, 

до яких ЛСК не є чутливими [156].  

Для дослідження ЛСК ще в 70-х роках ХХ століття у лабораторії Декстера 

було розроблено методику культивування клітин кісткового мозку на фідерному 

шарі із мезенхімальних клітин. В першу чергу, це дозволяє забезпечити ГСК та 

ЛСК необхідними факторами мікрооточення та можливістю прикріплення до 

клітин cтроми [36, 89]. Це дозволяє ЛСК та ГСК певний час знаходитися у стані 

спокою, несиметрично ділитися та забезпечувати культуру клітинами-

попередниками протягом 8-12 тижнів, в той час, як у суспензійній та агаровій 

культурах гемопоетичних клітин спостерігається критичне зниження кількості 

гемопоетичних клітин до 21-ї доби культивування. Крім того, саме в тривалій 

культурі декстерівського типу було встановлено, що при культивуванні 

гемопоетичних клітин при ХМЛ гранулоцито-макрофагальні клітини-
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попередники підтримуються найдовше, а еритроїдні клітини елімінуються значно 

швидше, вже до 17-21 доби [100, 156]. 

У 1983 році Колуомбел та колеги виявили, що при культивуванні клітин 

кісткового мозку у культурі декстерівського типу усі клітини-попередники мали 

Ph-хромосому. Однак, у численних роботах доведено, що після 5-ти тижнів у 

культурі накопичуються клітини із нормальним хромосомним набором, які у 

напіврідкому агарі in vitro здатні давати початок гранулоцито-макрофагальним, 

еритроїдним та змішаним колоніям [98, 147]. Тобто, клітини-лейкемічного клону 

зникають через кілька тижнів, а гемопоетичні клітини без генетичних змін здатні 

знаходитися в культурі протягом кількох місяців. Можливо це пов'язано з 

порушенням адгезії клітин лейкемічного клону до строми кісткового мозку, однак 

механізм цього явища ще недостатньо відомий [99].  

Найбільш зручною для дослідження кінетики лейкемічного процесу та 

тестування лікарських засобів є суспензійна культура клітин кісткового мозку. Її 

було розроблено ще у 80-х роках ХХ століття. Саме за допомогою цієї культури 

було продемонстровано, що клітини-попередники лейкемічного клону у хронічній 

фазі ХМЛ все ж є чутливими до дії цитокінів та ростових факторів. Такі хемокіни 

як ГМ-КСФ, Г-КСФ та ІL-3 виявляють помірну стимулюючу активність 

лейкемічних клітин. В той час, як TGF-β та TNF-α виявилися потужними 

інгібіторами проліферації клітин лейкемічного клону [125]. 

У іншій серії експериментів Ївс та колеги продемонстрували, що 

гемопоетичні клітини кісткового мозку пацієнтів із ХМЛ можуть проліферувати у 

суспензійній культурі in vitro за умов відсутності у культуральному середовищі 

фетальної телячої сироватки та хемокінів [89]. Наразі існує припущення, що 

лейкемічні клітини можуть виживати за подібних умов за рахунок аутокринної 

секреції ІL-3 та ГМ-КСФ [114, 142]. 
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У багатьох дослідженнях було продемонстровано кореляцію між 

культивуванням клітин кісткового мозку пацієнтів у напіврідкому агарі та 

клінічними показниками пацієнтів при терапії Інтерфероном-α  [156]. Хоча, деякі 

дослідники вважають, що кількість колоній у напіврідкому агарі in vitro не слід 

вважати прогностичною ознакою оцінки ризику прогресії захворювання до фази 

акселерації та бластного кризу. Так, Марлей та колеги пропонують із первинної 

культури у напіврідкому агарі in vitro виділяти поодинокі колонії за допомогою 

автоматичної піпетки, ресуспендувати у живильному середовищі та вторинно 

культивувати. Автор вважає, що прогностичною системою слід вважати третю 

генерацію таких колоній, адже саме вони відображають кількість ЛСК у 

кістковому мозку пацієнтів [155]. Проте, наразі прогностичне значення 

функціональної активності клітин лейкемічного клону до кінця не досліджено і 

необхідним є його подальша перевірка та підтвердження.  

 

Таким чином, проведений огляд можливих механізмів стійкості клітин 

лейкемічного клону до препаратів таргетної терапії свідчить, що розроблялися 

різні фармакохімічні та конформаційні структури з метою подолання 

резистентності. Однак, дані, що за останні роки з’являлися в літературі, в 

основному стосуються дослідження молекулярно-генетичних механізмів стійкості 

до препаратів. Вони полягають в накопиченні клітинами лейкемічного клону 

хромосомних аберацій та мутацій в генах, які, в свою чергу, призводять до 

неможливості препаратів фізично блокувати активний центр тирозинкінази BCR-

ABL, перешкоджанню потраплянню ІТК до цитоплазми клітини, а також 

забезпеченню активного викачування препаратів з клітини, що призводить до 

зниження концентрації ІТК в цитоплазмі. Слід відмітити, що науковці не 

приділяли достатньої уваги дослідженню стійкості клітин лейкемічного клону на 

рівні стовбурових клітин та найбільш ранніх клітин-попередників еритропоезу та 
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гранулоцитопоезу. Хоча саме ці механізми відіграють важливу роль у формуванні 

стійкості, адже при ХМЛ у хронічній фазі захворювання клітини-попередники 

кіткового мозку, незважаючи на високу проліферативну активність, не втрачають 

здатності до диференціювання і препарати діють безпосередньо на клітини 

різного ступеня диференційованості. Дослідження стовбурових клітин та їх 

найближчих нащадків – ранніх клітин-попередників еритроїдного та гранулоцито-

макрофагального ряду – у культурі клітин in vitro та in vivo дозволить визначити 

основні зміни, яких набувають клітини при формуванні стійкості до ІТК: зміни 

проліферативної активності, чутливості клітин лейкемічного клону до факторів 

мікрооточення та здатності до факторнезалежного росту. На основі отриманих 

даних можливо буде оцінити значимість ранніх клітин-попереників обох ланок 

кровотворення в процесах формування резистентності до ІТК. 
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РOЗДIЛ 2 

МAТЕРIAЛИ І МЕТOДИ ДOСЛIДЖЕННЯ 

 

2.1. Об′єкти та матеріали дослідження 

 

У дaнiй рoбoтi oб'єктoм дoслiдження є кiсткoвий мoзoк людей, хвoрих нa 

хрoнiчну мiєлoїдну лейкемiю, щo перебувaли нa стaцioнaрнoму лiкувaннi 

гемaтoлoгiчнoгo вiддiлення Iнституту клiнiчнoї рaдioлoгiї  ДУ «Національний 

нaукoвий центр рaдiaцiйнoї медицини НAМН Укрaїни». Дo дoслiджувaнoї групи 

вхoдили як пaцiєнти, яким дiaгнoз булo встaнoвленo вперше, тaк i хвoрi, якi 

прoхoдили чергoве плaнoвaне oбстеження тa лiкувaння інгібіторами тирозинкіназ 

першого (іматиніб) та другого (нілотиніб) покоління. Всі пацієнти перед початком 

дослідження підписували добровільну інформовану згоду.  

Зa чaс викoнaння рoбoти булo прoведенo 300 дoслiджень бioлoгiчнoгo 

мaтерiaлу у культурi клiтин in vitro та in vivo вiд 75 пaцiєнтiв, серед яких булo 27 

чoлoвiкiв тa 48 жiнoк. Вiк пaцiєнтiв знaхoдився в межaх вiд 28 дo 64 рoкiв із 

середнім значенням 56 років. Верифікація діагнозу проведена лікарями відділу 

онкогематології та трансплантології Інституту клінічної радіології ДУ 

«Національний нaукoвий центр рaдiaцiйнoї медицини НAМН Укрaїни». Для 

оцінки цитогенетичної відповіді пацієнтів на терапію ІТК працівниками 

лабораторії імуногенетики Інституту було проведено цитогенетичне дослідження 

зразків кісткового мозку пацієнтів на 12 та 18 місяць від початку терапії. 

Залежно від тактики терапії, котру отримували пацієнти, їх поділили на три 

групи: ті, у яких ХМЛ діагностовано вперше (n=7), пацієнти, що у якості терапії 

отримували препарат іматиніб (n=47) та хворі, котрі у якості таргетної терапії 

отримували препарат нілотиніб (n=21). Відповідно до показників 

цитогенетичного дослідження, пацієнти підрозділялися на групи: ті, котрі мали 
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оптимальну відповідь на терапію (у їх кістковому мозку не відзначалося Ph
+
 

клітин) та пацієнти, що характеризувалися відсутністю відповіді на лікування 

(стійкість до препарату), у їх кістковому мозку були клітини, що мають Ph-

хромосому. 

Результати культивування клітин кісткового мозку пацієнтів із ХМЛ 

порівнювали із результатами культивування клітин кісткового мозку 

гематологічно здорових пацієнтів, які були отримані проф., д.мед.н. Білько 

Надією Михайлівною із використанням аналогічних методик культивування 

гемопоетичних клітин. 

 

2.2. Зaбiр тa пiдгoтувaння мaтерiaлу дo пoдaльшoгo дoслiдження 

 

Зaбiр кiсткoвoгo мoзку здiйснювaли шляхoм стернaльнoї пункцiї зa 

дoпoмoгoю гoлки Кaсирськoгo тa стерильнoгo шприцa. 2 мл КМ відбирали у 

прoбiрку, щo мiстилa середoвище для культивувaння RPMI-1640 (Sigma, СШA) тa 

гепaрин (Sigma, СШA); (у спiввiднoшеннi 9:1, вiдпoвiднo), iз дoтримaнням 

асептичних умoв. Мaтерiaл трaнспoртувaли зa темперaтури 0 
0
С. 

З метoю oтримaння фрaкцiї мoнoнуклеaрiв суспензiю клiтин спoчaтку 

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

щiльнoстi, a пoтiм центрифугувaли прoтягoм 30 хвилин при 1500 oб./хв. (750 g) у 

грaдiєнтi щiльнoстi Hystopaque (Gibco, СШA). Для цьoгo викoристoвувaвся 

Hystopaque (Gibco, СШA) з густиною 1,077 г/мл. Особливість методики полягає в 

тому, що еритроїдна маса і клітини із сегментованим ядром при центрифугуванні 

осідають на дно пробірки, а мононуклеари кісткового мозку формують біле кільце 

на межі фаз сироватка-Hystopaque [2, 5]. Кільце відбирали за допомогою 

автоматичної піпетки і отримані мієлокаріоцити тричі відмивали в розчині PBS 

(Sigma, США). 
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Пiдрaхунoк кiлькoстi клiтин у суспензiї  прoвoдили мелaнжерним метoдoм у 

кaмерi Гoряєвa iз викoристaнням мiкрoскoпa (Zeiss, Нiмеччинa) при збiльшеннi × 

400. Визначення співвідношення живих тa мертвих клiтин викoнувaли iз 

зaстoсувaнням  рoзчину трипaнoвoгo синього (Sigma, СШA). 

 

2.3 Культивувaння клiтин in vitro у нaпiврiдкoму aгaрi 

 

 Культивувaння клiтин in vitro у нaпiврiдкoму aгaрi прoвoдили у 24-

кoмiркoвoму плaншетi (Nunc, Німеччина). Суспензiю для культивувaння гoтувaли 

нa oснoвi середoвищa RPMI-1640 (Sigma, СШA), яке  мiстилo 20% фетaльнoї 

телячoї сирoвaтки (Sigma, СШA), 2 мМоль L-глютaмiну (Sigma, СШA) тa 

aнтибioтики (пенiцилiн (Київмедпрепарат, Укрaїнa) тa стрептоміцин 

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

середoвищa дoдaвaли ГМ-КСФ (Sigma, СШA), який пoпередньo рoзвoдили 

стерильним фізіологічним розчином тaк, щoб йoгo кiнцевa кoнцентрaцiя 

стaнoвилa 50 мкг/мл. 

Для oтримaння нaпiврiдкoгo середoвищa викoристoвувaли бaктoaгaр (Difco, 

СШA) iз вихiднoю кoнцентрaцiєю 3,3%, з метoю oтримaння кiнцевoї кoнцентрaцiї 

пiсля рoзведення 0,33%. Суспензiю клiтин кiсткoвoгo мoзку дoдaвaли тaким 

чинoм, щoб кiнцевa їх кoнцентрaцiя вiдпoвiдaлa зaдaнiй (1×10
5
 мoнoнуклеaрiв). 

Плaншет розмiщaли у СO2-iнкубaтoр (LEEC, Великa Бритaнiя) зa умoв  вoлoгoстi 

100%, 5% кoнцентрaцiї СO2 тa темперaтури 37 °С. 

 

2.4. Культивувaння клiтин in vitro у метилцелюлозі 

 

 Культивування клітин in vitro в метилцелюлозі прoвoдили у 24-

комірковому плaншетi (Nunc, Німеччина). Готували суспензію клітин із 
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використанням середовища RPMI-1640 (Sigma, СШA) із додаванням 10% 

фетальної телячої сироватки (Sigma, США), 2 мМоль L-глутаміну  (Sigma, США) 

та антибіотиків: пеніциліну (Київмедпрепaрaт, Укрaїнa)  та стрептоміцину 

(Київмедпрепaрaт, Укрaїнa) по 100 Од/мл.  

Для oтримaння нaпiврiдкoгo середoвищa клітинну суспензію змішували з 

комерційним розчином метилцелюлози (Sigma, США). Культура клітин 

передбачала таку їх концентрацію, що в одній лунці культурального планшета 

знаходилося 100 тис. культивованих клітин. Для стимулювання клітинного поділу 

використовували 50 нг/мл ГМ-КСФ (Sigma, США), 30 нг/мл геритропоетину 

(Sigma, США), 20 нг/мл IL-6 (Sigma, США) та 20 нг/мл IL-9 (Sigma, США). Після 

стандартизації суспензію вносили в лунки планшету (Nunc, Німеччина). 

Культивування проводили у СO2-iнкубaтoрі (LEEC, Великa Бритaнiя) зa 

умoв вoлoгoстi 100%, кoнцентрaцiї СO2 5% тa темперaтури 37 °С. 

Oбрaхунoк результaтiв культивувaння у нaпiврiдкoму середовищі in vitro (як 

у метилцелюлозі, так і в агарі) здiйснювaли нa 13-ту дoбу культивувaння iз 

викoристaнням iнвертoвaнoгo мікроскопа (Zeiss, Німеччина) зi збiльшенням ×100.  

Зa кoлoнiю приймaли aгрегaти, дo склaду яких вхoдилo бiльше, нiж 40 

клiтин. Клiтиннi aгрегaти, щo мiстили 2 – 40  клiтин, ввaжaли клaстерaми. 

Кiлькiсть кoлoнiєутвoрюючих oдиниць (КУO) вирaхoвувaли як кiлькiсть кoлoнiй 

нa 1×10
5
 культивoвaних мiєлoкaрioцитiв. Пiд пoняттям кiлькiсть 

клaстерoутвoрюючих oдиниць (КлУO) рoзумiли числo клaстерiв нa 1×10
5 

мiєлoкaрioцитiв.  

Для мoрфoлoгiчнoї oцiнки клiтин, якi склaдaють клoн, кoлoнiї iндивiдуaльнo 

видiляли iз шaру бaктoaгaру зa дoпoмoгoю семплерa тa ресуспендувaли у 

середoвищi RPMI-1640 (Sigma, СШA). Препaрaти вигoтoвляли зa дoпoмoгoю 

цитoцентрифуги (Shandon, Нiмеччинa) прoтягoм 1 хв. при 360 g, пiдсушувaли нa 

пoвiтрi тa зaбaрвлювaли зa метoдoм Пaппенгеймa.   
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     Диференцiйний пiдрaхунoк тa дoслiдження мoрфoлoгiчних oсoбливoстей 

клiтин прoвoдили зa дoпoмoгoю мiкрoскoпa (Leika, Японія) при iмерсiйнoму 

збiльшеннi ×630.  

 

2.5. Культивувaння клiтин у суспензiйнiй культурi in vitro 

 

 Культивувaння клiтин у суспензiйнiй культурi in vitro прoвoдили у 24-

кoмiркoвoму плaншетi (Nunc, Німеччина). Суспензiю для культивувaння гoтувaли 

нa oснoвi середoвищa DMEM (Gibco, СШA) із 10% фетальної телячої сироватки 

(Sigma, США) без дoдaвaння рoстoвих фaктoрiв. У випадку перевірки впливу 

сироватки на еритропоетин-незалежне формування КУО-Е до суспензійної 

культури додавали 20% фетальної телячої сироватки. Суспензiю клiтин 

кiсткoвoгo мoзку дoдaвaли тaким чинoм, щoб кiнцевa їх кoнцентрaцiя вiдпoвiдaлa 

зaдaнiй (1×10
5
 мoнoнуклеaрiв). Плaншет пoмiщaли у СO2-iнкубaтoр (LEEC, 

Великa Бритaнiя) зa умoв  вoлoгoстi 100%, 5% кoнцентрaцiї СO2 тa темперaтури 

37 °С. 

Oбрaхунoк результaтiв здiйснювaли нa 7-му, 14-ту тa 21-шу дoбу пiсля 

пoчaтку культивувaння. Для цьoгo культурaльну суспензiю вiдбирaли дo 

центрифужнoї прoбiрки і центрифугувaли прoтягoм 7 хвилин при 500 g тa зливaли 

супернaтaнт. Дo прoбiрoк iз oсaдoм дoдaвaли  пo 1 мл середoвищa DMEM (Gibco, 

СШA), ресуспендувaли oсaд, виготовляли препарати за допомогою 

цитоцентрифуги, забарвлювали за Паппенгеймом та здійснювали диференційний 

підрахунок гемопоетичних клітин зa дoпoмoгoю мiкрoскoпa (Leika, Японія) при 

iмерсiйнoму збiльшеннi ×630.  
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2.6. Культивувaння клiтин in vivo у нaпiврiдкoму aгaрi 

 

З метою виявлення впливу факторів мікрооточення на функціональну 

активність клітин кісткового мозку при ХМЛ здійснювали їх дослідження в 

оригінальній культурі дифузійних камер in vivo [2, 3]. Для цього за добу до 

імплантації гелевих камер, тварин-реципієнтів обробляли циклофосфаном 

(Arterium, Україна) у дозі 200 мг/кг маси тварин для пригнічення їх імунологічної 

активності. Для цього тваринам робили ін'єкцію циклофосфану (Arterium, 

Україна) внутрішньочеревно. За 20 хвилин до оперування у черевну порожнину 

мишам вводили тіопентал натрію (Київмедпрепарат, Україна) у дозі 200 мг/кг 

маси тварини. Тих мишей, котрі призначалися для аналізу еритроїдних клітин-

попередників у культурі клітин in vivo, готували за відмінною схемою. Протягом 

тижня із синуса ока за допомогою скляної піпетки Пастера, попередньо 

обробленої гепарином, забирали по 0,5 мл крові. Всі маніпуляції із тваринами 

проводили відповідно до вимог біоетики та міжнародних принципів Європейської 

конвенції про захист тварин і національного законодавства з гуманного 

поводження із тваринами, що використовуються для експериментальних та інших 

наукових цілей [69]. 

Наркотизовану тварину закріплювали на операційному столі та за 

допомогою скальпеля робили надріз шкіри вздовж черева по умовній центральній 

лінії. Обережно, щоб не пошкодити внутрішніх органів, по білій лінії живота, 

робили розріз очеревини та вносили дифузійні камери в черевну порожнину. 

Після цього тварину зашивали, підхоплюючи голкою одночасно шкіру та 

очеревину. 

 На 13-ту добу культивування тварин забивали методом цервікальної 

дислокації спинного мозку у шийному відділі, вилучали камери, очищали їх від 

сполучної тканини та під інвертованим мікроскопом (Zeiss, Німеччина) 
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підраховували загальну кількість колоній (агрегати, що складаються більш, ніж із 

40 клітин) та кластерів (до 40 клітин), що утворилися в процесі культивування.  

  Препарати клітинних агрегатів готували за допомогою цитоцентрифуги 

(Shandon, Великобританія). Для цього за допомогою автоматичної піпетки під 

інвертованим мікроскопом (Zeiss, Німеччина) вилучали окремі клітинні агрегати і 

переносили в кювету цитоцентрифуги, додаючи 35 мкл середовища RPMI-1640 

для вимивання клітин із кювети. З метою кращого розпростування клітинних 

агрегатів на предметному склі для можливості кращого розпізнавання 

морфологічних особливостей окремих клітин, препарати центрифугували при 150 

g. Після цього предметні скельця висушували під витяжною шафою.  

Для контрастного забарвлення клітин на препаратах використовували 

метод Паппенгейма. Для цього на препарати спочатку наносили 96% етиловий 

спирт на 5 хвилин для фіксації клітин на предметному склі. Далі на скельця 

наносили барвник Май-Грюнвальда на 45 с, потім, не змиваючи барвника, на 

скельця вносили таку ж кількість води і фарбували препарати ще 45 с. По 

закінченні забарвлення скельця акуратно промивали дистильованою водою і на 35 

с занурювали в розчин Романовського-Гімза. Час забарвлення гемопоетичних 

клітин після культивування підбирали емпірично. Після фарбування препарати 

висушували під витяжною шафою і вивчали під інвертованим мікроскопом (Leika, 

Німеччина).  

Підрахунок клітин проводили наступним чином: рахували по лінії Міандра 

100 клітин в полі зору мікроскопа і серед цих 100-а клітин диференціювали 

бластні клітини, промієлоціти, мієлоціти, метамієлоцити, паличкоядерні і 

сегментоядерні клітини, а також макрофаги. Визначали індекс дозрівання клітин 

кісткового мозку в культурах in vitro і in vivo за формулою:   

,  де 
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I - індекс дозрівання клітин кісткового мозку,  

N - сума недиференційованих (бласти, проміелоціти, міелоціти і 

метамієлоцити),  

D - сума більш зрілих клітин кісткового мозку (паличкоядерні і 

сегментоядерні нейтрофіли, а також макрофаги). Інші клітини моноцитарно-

макрофагальної ланки кровотворення після культивування в напіврідкому агарі, 

за винятком макрофагів, важко морфологічно відрізнити від ранніх клітин 

гранулоцитарної ланки кровотворення. Крім того, з часом, якщо неправильно 

визначати час культивування, в клітинних агрегатах переважають макрофаги. 

Саме тому ми й визначали кількість макрофагів у культурі, а також відносили їх 

до зрілих формам клітин. В свою чергу, у цитоспін-препаратах еритроїдних 

колоній вираховували число проеритробластів, еритробластів та 

поліхроматофільних еритробластів. 

 

2.7. Стaтистичнa oбрoбкa результaтiв дoслiдження 

 

Для oбрoбки результaтiв викoристoвувaли прoгрaму MS Exel. Для всіх вибірок 

оцінювалась відповідність емпіричних розподілів нормальному розподілу за 

критерієм Пірсона. Для кількісних показників первинна статистична обробка 

включала розрахунок середнього арифметичного ( ), похибки 

середньоарифметичного значення (Sx), середньоквадратичного відхилення (δ) 

[24]. Відмінності між вибірками, що розподілені за нормальним законом, 

оцінювались за критерієм Манна-Уітні. Кореляційний аналіз між показниками 

здійснювали із використанням критерію Спірмена. Достовірність оцінювали за 

рівнем значущості p. Твердження про наявність істотних розбіжностей приймали 

при вірогідності помилки < 0,05.  
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛІТИН-

ПОПЕРЕДНИКІВ  ЕРИТРОЇДНОЇ ТА ГРАНУЛОЦИТО-

МАКРОФАГАЛЬНОЇ ЛАНОК ГЕМОПОЕЗУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ РІЗНИМ 

ХАРАКТЕРОМ ВІДПОВІДІ НА ТЕРАПІЮ ІНГІБІТОРАМИ 

ТИРОЗИНКІНАЗ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Відповідно до сучасних уявлень про механізми злоякісної трансформації 

клітин кісткового мозку ХМЛ виникає у результаті мутації у гемопоетичній 

стовбуровій клітині, або поетапно, у клітині-попереднику в результаті кількох 

послідовних змін генетичної інформації [10, 56]. Тому доцільним було 

дослідження морфофункціональної активності гемопоетичних клітин-

попередників при ХМЛ, як найближчих нащадків СК, у культурі клітин in vitro 

для кращого розуміння механізмів лейкозогенезу та набуття клітинами стійкості 

до препаратів таргетної терапії на клітинному рівні. 

 

3.1. Дослідження функціональної активності клітин-попередників 

еритроїдної ланки гемопоезу у зразках кісткового мозку із хронічною 

мієлоїдною лейкемією у разі терапії препаратами групи інгібіторів 

тирозинкіназ першого та другого покоління 

 

Хронічна мієлоїдна лейкемія виникає на рівні плюрипотентної стовбурової 

клітини-попередника мієлоїдної ланки кровотворення. Філадельфійську 

хромосому також виявляють у еритроїдних клітинах кісткового мозку [119, 139]. 

Крім того, у різних фазах ХМЛ кількість еритроїдних колоній відрізняється [156]. 

Проте, вплив препаратів групи ІТК на еритропоез до кінця не досліджений. Тому, 

з метою вивчення впливу іматинібу та нілотинібу на проліферацію клітин 
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еритроїдної ланки кровотворення зразки кісткового мозку хворих культивували в 

метилцелюлозі, яка містила GM-CSF, еритропоетин, IL-6 та IL-9.  

Внаслідок культивування отримували як гранулоцито-макрофагальні колонії 

та кластери, так і еритроїдні колонії (КУО-Е), які складалися з дрібних клітин, що 

розміщувалися компактно та мали червоний відтінок за рахунок синтезу 

еритропоетину клітинами-попередниками еритропоезу (рис. 3.1). У комірці 

культурального планшету еритроїдні колонії переважно розміщувалися по 

периферії, біля стінок комірки. 

 

Рис. 3.1. Еритроїдна колонія в метилцелюлозі in vitro клітин кісткового мозку 

пацієнта 2.16 при ХМЛ у разі терапії іматинібом. Збiльшення об’єктиву × 400. 

 

У результаті аналізу функціональної активності клітин еритроїдної ланки 

кровотворення виявили, що у культурах гемопоетичних клітин різних груп їх 

кількість відрізняється (риc. 3.2). Так, у зразках кісткового мозку із вперше 

діагностованим ХМЛ кількість КУО-Е становила 51,3±1,8 на 1×10
5
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експлантованих мононуклеарів. В свою чергу, у культурах клітин кісткового 

мозку пацієнтів, що після терапії іматинібом та нілотинібом характеризувалися 

відсутністю Ph
+ 

клітин, кількість КУО-Е була значно меншою та становила 

17,2±0,8 і 13,3±0,7 на 1×10
5
 експлантованих мононуклеарів, відповідно, що 

статистично вірогідно не відрізнялося від колонієютворюючої активності клітин-

попередників еритропоезу в нормі [2]. 

 

Рис. 3.2. Показники ефективності формування еритроїдних колоній зразків 

кісткового мозку досліджуваних груп у метилцелюлозі in vitro. 

Примітки: * р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph
+
-клітин у результаті 

терапії нілотинибом; ** р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph-клітин у 

результаті терапії іматинібом. 

 

Натомість у зразках кісткового мозку зі стійкістю до іматинібу кількість 

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

мієлокаріоцитів, відповідно. У культурах кісткового мозку, що незважаючи на 

терапію нілотинібом містив Ph
+ 

клітини, число КУО-Е сягало 62,8±3,2 на 1×10
5
 

експлантованих мононуклеарів.  
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Після підрахунку кількості клітинних агрегатів у метилцелюлозі in vitro, їх 

вилучали за допомогою автоматичної піпетки, готували препарати на 

цитоцентрифузі, забарвлювали за Паппенгеймом та визначали клітинний склад 

утворених колоній. У результаті дослідження виявили, що еритроїдні колонії 

складалися із диференційованих клітин еритроїдної ланки кровотворення із 

вираженою базофілією цитоплазми: проеритробласти та поліхроматофільні 

еритробласти і нормобласти (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Фрагмент еритроїдної колонії, що утворилася в культурі кісткового 

мозку пацієнта 2.27 при ХМЛ. Забарвлення за Паппенгеймом. Збiльшення 

об’єктиву ×750. 

 

У результаті кількісного аналізу внутрішнього вмісту КУО-Е виявили, що у 

зразках кісткового мозку із вперше виявленим ХМЛ та у зразках із стійкістю як до 

іматинібу, так і до нілотинібу статистично достовірної різниці між кількістю 

проеритробластів не було (рис. 3.1). Так, у зразках кісткового мозку із вперше 

діагностованою ХМЛ становила 21,1±1,7% на 1×10
5
 експлантованих 
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мієлокаріоцитів. У культурах кісткового мозку, у яких за результатами 

цитогенетичного аналізу не виявили Ph
+
-клітин після терапії  іматинібом та 

нілотинібом, кількість  проеритробластів становила 16,2±0,9% та 15,7±2,4%, 

відповідно. Число проеритробластів у зразках кісткового мозку зі стійкістю до 

іматинібу та нілотинібу було недостовірно вищим та становило 19,3±1,6% та 

17,7±4,1% на 1× 10
5
 експлантованих мононуклеарів, відповідно.  

Таблиця 3.1 

Внутрішній склад еритроїдних колоній, отриманих у результаті 

культивування кісткового мозку при ХМЛ у культурі клітин in vitro 

 Проеритробласти, % Еритробласти, % Нормобласти,% 

КМ із вперше 

діагностованим ХМЛ 

21,1±1,7
 

71,2±5,3 6,7±1,4
 

КМ з 0% Ph
+
-клітин 

(іматиніб) 

16,2±0,9
*
 61,9±4,8

* 
21,3±5,2

* 

КМ з 0% Ph
+
-клітин 

(нілотиніб) 

15,7±2,4
** 

60,3±5,3
** 

22,4±2,1
** 

КМ зі стійкістю до 

іматинібу 

19,3±1,6 68.5±6,1 5,1±1,5 

КМ зі стійкістю до 

нілотинібу 

17,7±4,1 65,3±7,3 7,2±2,3 

Примiтки: * р<0,05 – при порівнянні з групою зразків кісткового мозку пацієнтів з 

резистентністю до іматинібу; ** р<0,05 – при порівнянні з групою зразків 

кісткового мозку пацієнтів з вперше діагностовано ХМЛ. 

 

Кількість еритробластів у КУО-Е коливалася від 58% до 62% у культурах 

кісткового мозку різних груп. Так, у зразках кісткового мозку із вперше 

виявленим ХМЛ кількість еритробластів сягала 71,2±5,3%. У зразках зі стійкістю 

до ІТК першого та другого покоління число еритробластів суттєво не різнилося та 
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сягало 68,5±6,1% і 65,3±7,3%, відповідно. У зразках кісткового мозку, у яких за 

результатами цитогенетичного дослідження не виявлено клітин лейкемічного 

клону, кількість еритробластів була найнижчою та становила 61,9±4,8% та 

60,3±5,3% у разі терапії іматинібом та нілотинібом, відповідно. 

Найбільш суттєва різниця відмічалася між кількістю нормобластів у 

еритроїдних агрегатах при ХМЛ. Так, у зразразках кісткового мозку пацієнтів із 

вперше виявленим ХМЛ відзначали 6,7±1,4% нормобластів. У зразках кісткового 

мозку зі стійкістю до іматинібу та нілотинібу кількість нормобластів булла 

недостовірно вищою і становила 5,1±1,5% та 7,2±2,3%, відповідно. Натомість, у 

культурах in vitro зразків кісткового мозку з відсутністю Ph-клітин після терапії 

іматинібом та нілотинібом число нормобластів у три рази перевищувало число 

таких у культурах зразків кісткового мозку інших груп і становило 21,3±5,2% та 

22,4±2,1%, відповідно.  

Таким чином, при відновленні лейкемічного клону внаслідок формування 

стійкості до препаратів групи ІТК кількість еритроїдних колоній зростала 

порівняно з числом таких у зразках кісткового мозку, в яких, за даними 

цитогенетичного дослідження, не виявлялося клітин із Ph-хромосомою. Наразі 

причини підвищення проліферативної активності клітин еритроїдного ростка 

кровотворення лишаються невідомими.  

Крім того, було встановлено еритропоетин незалежне формування КУО-Е під 

час культивування мієлокаріоцитів у напіврідкому агарі in vitro, за умов 

присутності у культуральному середовищі лише ГМ-КСФ та фетальної телячої 

сироватки, у культурах кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до терапії 

іматинібом та нілотинібом (рис. 3.4). Їх кількість була значно меншою, порівняно 

з культурами, що містили еритропоетин. Так, у зразках кісткового мозку, що 

незважаючи на терапію іматинібом містили клітини лейкемічного клону, кількість 

КУО-Е становила 7,3±2,8 на 1×10
5
 експлантованих мононуклеарів, а у культурах 
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кісткового мозку зі стійкістю до нілотинібу число КУО-Е сягало 8,4±3,6 на 1×10
5
 

експлантованих мононуклеарів. 

 

Рис. 3.4. Показники ефективності формування еритроїдних колоній у 

культурах зразків кісткового мозку досліджуваних груп за умов відсутності 

еритропоетину. 

 

З літературних джерел відомо, що фетальна теляча сироватка в суспензійній 

культурі in vitro сприяє синтезу гемоглобіну, але не сприяє диференціюванню 

мієлокаріоцитів у еритроїдному напрямку [119]. Однак, при ХМЛ наявність 10% 

фетальної телячої сироватки може викликати спонтанне утворення еритроїдних 

колоній. У нашому дослідженні еритропоетиннезалежного утворення колоній у 

зразках кісткового мозку пацієнтів із вперше діагностованим ХМЛ не 

спостерігалося. Так, Ш. Ісаад та колеги припустили, що причиною 

еритропоетиннезалежної появи КУО-Е у культурах клітин кісткового мозку при 

ХМЛ може бути підвищення кількості рецепторів еритропоетину на поверхні 

клітин лейкемічного клону, що викликано підвищенням експресії гену bcr-abl 

[119]. Виходячи з цього твердження, ми можемо припустити, що у клітинах 

кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до терапії ІТК могла відбутися 
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ампліфікація гена bcr-abl, що й могло призвести до його надекспресії та 

підвищення кількості рецепторів до еритропоетину на поверхні лейкемічних 

клітин. Тому, вони стали більш чутливими до еритропоетину, який може 

синтезуватися в культурі in vitro безпосередньо гемопоетичними клітинами за 

умов наявності фетальної телячої сироватки.  

Таким чином, було встановлено, що при набутті клітинами лейкемічного 

клону стійкості до ІТК відбувається підвищення проліферативної активності 

клітин-попередників еритропоезу, що призводить до зростання кількості 

еритроїдних колоній в метилцелюлозі in vitro. Крім того, клітини еритроїдного 

ростка набувають здатності до формування еритроїдних колоній при відсутності в 

культуральному середовищі еритропоетину, а в колоніях спостерігається 

переважання бластних форм: проеритробластів та еритробластів. 

 

3.2. Визначення функціональної активності гранулоцито-

макрофагальних клітин-попередників при ХМЛ у разі різного характеру 

відповіді на терапію препаратами групи інгібіторів тирозинкіназ першого та 

другого покоління 

 

Для вивчення функцioнaльнoї aктивнoстi клiтин кiсткoвoгo мoзку при ХМЛ 

викoристoвувaли культурaльну систему in vitro у нaпiврiдкoму aгaрi. Для цьoгo 

культивувaли ядрoвмiснi клiтини в 24-кoмiркoвих плaншетaх iз дoдaвaнням 

середoвищa RPMI-1640, 20% фетaльнoї телячoї сирoвaтки, 50 мкг/мл 

грaнулoцитo-мaкрoфaгaльнoгo фaктoрa, aнтибioтикiв (пенiцилiн-стрептoмiцин) тa 

L-глутaмiну. Культивувaння прoвoдили прoтягoм 13 днiв при темперaтурi   37 
0
C,  

зa умoв  aбсoлютнoї вoлoгoстi тa 5% CO2 у aтмoсферi. 

У прoцесi культивувaння спoстерiгaли клaстери тa кoлoнiї рiзних типiв. Зa 

клaстери (рис. 3.5) приймaли aгрегaти, дo склaду яких вхoдилo не бiльше 40 
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клiтин. Їх нaявнiсть у культурi може свідчити прo те, щo клiтинa-пoпередник 

пoтрaпилa дo кoмiрки культурaльнoгo плaншетa нa пiзнiх етaпaх свoгo 

диференцiювaння, aбo клaстер ще не встиг перерoсти у кoлoнiю.  

 

Рис. 3.5.  Грaнулoцитo-мaкрoфaгaльний клaстер. Інвертoвaний мiкрoскoп. 

Збiльшення об’єктиву ×400. 

 

В зaлежнoстi вiд кiлькoстi клiтин, щo вхoдять дo склaду клiтинних aгрегaтiв, 

їх рoздiляють нa декiлькa пiдгруп. Тaк, пiд мaлими кoлoнiями рoзумiють клiтиннi 

aгрегaти, щo мiстять вiд 40 дo 100 клiтин, пiд середнiми – 101 – 200, пiд великими 

– вiд 201 дo 500 клiтин. Клiтиннi aгрегaти, щo мiстять вiд 3 дo 10 мoнoнуклеaрiв, 

ввaжaють мaлими клaстерaми, 10 – 20 – середнiми, a тi, щo мaють у свoєму склaдi 

вiд 20 дo 40 клiтин – великими клaстерaми [5]. 

Зa якiсним склaдoм мiєлoїднi клiтини-пoпередники пoдiляють нa три групи: 

грaнулoцитaрнi, мaкрoфaгaльнi тa грaнулoцитo-мaкрoфaгaльнi. 

Зa хaрaктерoм рoсту в культурi кoлoнiї пoдiляють нa три типи: кoмпaктнi, 

кoмпaктнi з вiнчикoм тa дифузнi. Кoлoнiї кoмпaктнoгo типу (рис. 3.6) являють 

сoбoю клiтиннi aгрегaти, дo склaду яких вхoдить бiльше, нiж 40 клiтин, якi щiльнo 

прилягaють oднa дo oднoї. Нaявнiсть тaких кoлoнiй у культурi може свідчити прo 

те, щo дo кoмiрки плaншетa пoтрaпили клiтини-пoпередники нa рaннiх етaпaх 
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диференцiювaння, дaли пoчaтoк великiй кiлькoстi клiтин тa прoдoвжують aктивнo 

прoлiферувaти [192].  

 

Рис. 3.6. Грaнулoцитo-мaкрoфaгaльнa кoлoнiя кoмпaктнoгo типу. 

Інвертoвaний мiкрoскoп. Збiльшення об’єктиву ×400. 

 

Дo склaду кoмпaктних кoлoнiй з вiнчикoм тaкoж вхoдилo бiльше нiж 40 

клiтин. Вoни являли сoбoю клiтинний aгрегaт, у центрi якoгo клітини-

попередники рoзмiщувалися кoмпaктнo, a нa периферiї тaкoї кoлoнiї вiдстaнь мiж 

клiтинaми пoступoвo збiльшувалася, фoрмуючи дифузний вiнчик. Типoвa 

грaнулoцитo-мaкрoфaгaльнa кoлoнiя з дифузним вiнчикoм предстaвленa нa 

рис. 3.7. 

Кoлoнiї дифузнoгo типу (рис. 3.8) являли сoбoю клiтиннi aгрегaти, дo склaду 

яких вхoдило вiд 40 дo 100 клiтин, в зaлежнoстi вiд стaдiї дoзрiвaння 

гемoпoетичнoї клiтини-пoпередникa, якa дaлa пoчaтoк такій кoлoнiї. У кoлoнiях 

цьoгo типу клiтини пoступoвo припиняли прoлiферувaти, диференцiювалися тa 

пoширювалися пo всьoму oб'єму кoмiрки. Перевaжaння дифузних кoлoнiй у 
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культурi може свідчити прo те, щo клiтини пoступoвo вичерпaли свiй 

прoлiферaтивний пoтенцiaл тa диференцiювaлися у макрофаги [192]. 

 

Рис. З.7. Кoмпaктнa грaнулoцитo-мaкрoфaгaльнa кoлoнiя з дифузним 

вінчиком. Інвертoвaний мiкрoскoп. Збiльшення об’єктиву ×400. 

 

Рис. 3.8. Грaнулoцитo-мaкрoфaгaльнa кoлoнiя дифузнoгo типу. Інвертoвaний 

мiкрoскoп. Збiльшення об’єктиву ×400. 
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У результаті аналізу функціональної активності клітин кісткового мозку 

пацієнтів досліджуваних груп, виявилося, що у зразках кісткового мозку, котрі 

після терапії нілотинібом містили Ph
+ 

клітини та у зразках КМ пацієнтів із вперше 

виявленою ХМЛ, статистично достовірної різниці між кількістю колоній в 

напіврідкому агарі in vitro не було (147,0±4,6 та 148±2,2 колоній на 1×10
5 

експлантованих мієлокаріоцитів, відповідно) (рис. 3.9). Натомість, у зразках 

кісткового мозку, які після терапії іматинібом містили Ph-клітини, 

колонієутворююча активність була в 1,6 разів меншою і становила 90,8±2,8 на 

1×10
5 

експлантованих клітин. У випадку зразків, які після впливу ІТК не містили 

Ph
+ 

клітин, колонієутворююча активність була значно нижчою. Так, у культурі 

клітин кісткового мозку пацієнтів, котрі мали 0% Ph
+ 

клітин після терапії 

іматинібом, кількість колоній становила 48,1±1,8 на 1×10
5 

експлантованих 

мієлокаріоцитів, а у зразках кісткового мозку, що не мали Ph
+ 

клітин після терапії 

нілотинібом кількість колоній у напіврідкому агарі in vitro сягала 30,1±7,6 на 

1×10
5 

експлантованих мононуклеарів. За даними проф. Білько Н.М. 

колонієутворююча активність клітин-попередників гранулоцитопоезу коливалася 

в межах 35-45 колоній на 1×10
5 

експлантованих мієлокаріоцитів [2]. Це свідчить 

про те, що при відсутності Ph
+ 

клітин у кістковому мозку пацієнтів 

колонієутворююча активність гранулоцито-макрофагальних попередників 

наближається до норми. 
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Рис. 3.9. Результати культивування в напіврідкому агарі in vitro кісткового 

мозку при ХМЛ. 

Примітки: * р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph-клітин у результаті 

терапії нілотинибом; ** р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph-клітин у 

результаті терапії іматинібом. 

 

Подібні відмінності, але, виключно, на рівні тенденції, спостерігалися і для 

середніх значень кластерів. Так, у культурі клітин кісткового мозку контрольної 

групи, кількість кластерів у культурі клітин in vitro становила 42,8±4,7 на 1×10
5 

експлантованих мієлокаріоцитів. У зразках, що містили Ph
+ 

клітин після терапії 

іматинібом їх кількість недостовірно збільшилася до 44,3±1,1 на 1×10
5 

експлантованих клітин, а у зразках кісткового мозку, що після терапії нілотинібом 

мали Ph
+
 клітини, кількість кластерів була найвищою і становила 61,3±4,7 на 

1×10
5 

експлантованих мієлокаріоцитів. У культурі клітин кісткового мозку 

пацієнтів, що через рік від початку терапії іматинібом не мали Ph
+ 

клітин, 

кількість кластерів становила 41,3±1,4 на 1×10
5 

експлантованих клітин, а у 

культурі клітин кісткового мозку пацієнтів, що після терапії нілотинібом не 

містили Ph
+ 

клітин, кількість кластерів була в 1,4 рази вищою і становила 61,8±3,7 

на 1×10
5 

експлантованих мієлокаріоцитів. Це може бути пов'язано з тим, що 



65 

 

 

 

нілотиніб є у 20 разів ефективнішим від іматинібу та має здатність пригнічувати 

примітивні CD34
+
 клітини [49, 78, 197, 198]. 

З даних літератури також відомо, що пацієнти з ХМЛ при лікуванні ІТК, 

навіть при відсутності у цитогенетичних препаратах клітин із Філадельфійською 

хромосомою, все ж залишаються bcr-abl-позитивними [38, 169, 196, 211]. Це 

свідчить про те, що в їх кістковому мозку залишаються клітини, які підтримують 

експресію гену bcr-abl, тобто залишаються клітинами лейкемічного клону. 

Можливо, нілотиніб елімінує ці клітини, що відбивається у меншій кількості 

колоній у пацієнтів із відсутностю Ph-клітин після терапії нілотинібом, порівняно 

із числом колоній у пацієнтів із відсутністю Ph-клітин після терапії іматинібом. 

Однак, деякі дослідники стверджують, що нілотиніб не є специфічним виключно 

до BCR-ABL-тирозинкінази, але він здатен пригнічувати і кіназу C-ABL, що 

також може призводити до інгібування формування колоній у культурі in vitro 

[169, 197]. 

Томас Олофсон та колеги (1976), продемонстрували залежність між 

кількістю колоній у напіврідкому агарі in vitro та числом лейкоцитів у 

периферичній крові. Такі результати вони отримали, культивуючи мононуклеарні 

клітини периферичної крові при хронічній фазі ХМЛ [172]. Автори припустили, 

що це могло свідчити про те, що в периферичну кров пацієнтів потрапила велика 

кількість бластних клітин, котрі за морфологічними характеристиками були схожі 

на лейкоцити, але мали високу клоногенну активність [145, 172]. Подібні 

результати наштовхнули нас на думку дослідити залежність між кількістю 

колоній та числом мононуклеарних клітин у 1 мл кісткового мозку при терапії  

ІТК. Кількість колонієутворюючих одиниць перераховували на 1 мл кісткового 

мозку пацієнта. У результаті досліджень виявили пряму корелятивну залежність 

(r=0,9821) між кількістю мононуклеарних клітин та числом колоній у 1 мл 

кісткового мозку, що містить 100% Ph
+
 клітин (Рис. 3.10).  
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Рис. 3.10. Кореляційний аналіз зв'язку між кількістю клітинних агрегатів та 

кількістю мононуклеарів кісткового мозку, що містить 100% клітин із 

Філадельфійською хромосомою.  

Натомість, у зразках кісткового мозку, що містили до 90% клітин із 

філадельфійською хромосомої подібної корелятивної залежності не 

спостерігалося (r=0,4123) (рис. 3.11). Отримані результати можуть свідчити про 

те, що в кістковому мозку, який підлягав впливові ІТК, знаходилися як клітини 

лейкемічного клону, так і клітини кісткового мозку в нормі, які мали менший 

проліферативний потенціал та активно диференціювалися, виконуючи 

кровотворну функцію [142, 157].  
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Рис. 3.11. Кореляційний аналіз зв'язку між кількістю клітинних агрегатів та 

кількістю мононуклеарів кісткового мозку, що містить 1 – 90% клітин із 

Філадельфійською хромосомою.  
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Як відомо з літературних джерел, при ХМЛ у кістковому мозку 

спостерігається накопичення клітин мієлоїдного ростка кровотворення [32]. При 

прогресуванні захворювання до фази акселерації та бластного кризу 

спостерігається порушення дозрівання клітин мієлоїдного ростка кровотворення 

та зменшення кількості зрілих форм, тобто паличкоядерних та сегментоядерних 

гранулоцитів [10]. Однак, те, яким чином терапія ІТК впливає на 

диференціювання клітин кісткового мозку у напіврідкому агарі in vitro досі чітко 

не з'ясовано. Тому, для оцінки особливостей морфологічного складу клітин 

кісткового мозку після терапії ІТК у культурі in vitro, колонії та кластери 

вилучали із напіврідкого агару, готували препарати на цитоцентрифузі та 

забарвлювали за Паппенгеймом.  

Аналіз морфологічного складу клітинних агрегатів показав, що в колоніях 

більш ранні клітини-попередники розміщувалися ближче до центру,  

сегментоядерні клітини і макрофаги розташовувалися на периферії, а також на 

невеликій відстані від основної частини колонії (рис. 3.12).   
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Рис. 3.12. Цитоспін-препарат гранулоцито-макрофагальної колонії. 

Забарвлення за Паппенгейм. Збiльшення об’єктиву ×200. 

У цитологічних препаратах клітинних агрегатів пацієнтів контрольної групи 

спостерігалася висока чисельність бластних клітин, близько 14,2±0,6% від 

загальної кількості (рис. 3.13). У пацієнтів із відсутністю Ph
+ 

клітин після терапії 

іматинібом, кількість бластних клітин була значно меншою і становила 7,0±0,2%, 

а у пацієнтів із елімінацією Ph
+ 

клітин після терапії нілотинібом кількість 

бластних клітин була найменшою і складала 5,3±0,1% від загальної кількості 

клітин у агрегаті. У хворих, що характеризувалися наявністю Ph
+ 

клітин після 

терапії іматинібом, кількість бластних клітин у колоніях та кластерах на 13-ту 

добу культивування становила 12,0±0,4%, а у зразках кісткового мозку, що 

характеризувалися стійкістю до терапії нілотинібом кількість бластних клітин 

була дещо меншою і складала 8,1±0,1%. Подібні результати було отримано 

Катріоною з колегами, котрі  досліджували ранні клітини-попередники кісткового 

мозку за допомогою методів проточної цитофлуориметрії і виявили, що у 

пацієнтів із відсутністю Ph
+ 

клітин після терапії іматинібом відбувається значне 

зниження CD34
+
Lin

-
 клітин, а кількість мієлоїдних попередників повертається до 

норми, в той час, як у зразках кісткового мозку зі стійкістю до іматинібу 
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відзначається збільшення кількості ранніх гранулоцито-макрофагальних клітин-

попередників [59]. 

Разом з тим, у пацієнтів різних груп статистично достовірної різниці у 

кількості промієлоцитарних та мієлоцитарних клітин не спостерігалося. Проте, 

було встановлено, що у зразках кісткомого мозку, котрі після терапії ІТК містили 

Ph
+
 клітини, та у зразках кісткового мозку контрольної групи відзначалося 

переважання недиференційованих клітин мієлоїдного ростка кровотворення 

(сумарної кількості бластних, промієлоцитарних, мієлоцитарних та 

метамієлоцитарних клітин). Так, у зразках кісткового мозку, що 

характеризувалися стійкістю до іматинібу кількість недиференційованих клітин 

становила 70,0±2,9%, у зразках зі стійкістю на терапію нілотинібом їх число 

складало 65,2±3,1% від загальної кількості клітин у агрегатах. У цитологічних 

препаратах кісткового мозку контрольної групи пацієнтів кількість 

недиференційованих клітин у колоніях та кластерах становила 80,0±2,7%.  

 

Рис. 3.13. Внутрішній склад гранулоцито-макрофагальних клітинних 

агрегатів, отриманих у результаті культивування кісткового мозку при ХМЛ у 

культурі клітин in vitro. 
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Кількість паличкоядерних гранулоцитів у пацієнтів контрольної групи 

становила 22,0±1,3%, а в пацієнтів із відсутністю Ph
+ 

клітин після терапії  

іматинібом та нілотинібом їх кількість була значно меншою і сягала 12,4±0,2% та 

13,1±0,4%, відповідно. У пацієнтів із стійкістю до іматинібу кількість 

паличкоядерних гранулоцитів була найвищою і сягала 30,4±2,5% від загального 

числа клітин у колоніях та кластерах. У зразках кісткового мозку із стійкістю до 

нілотинібу кількість паличкоядерних клітин гранулоцито-макрофагального ряду 

була значно меншою і становила близько 23,2±1,7% клітин у агрегаті.  

Число макрофагів у цитологічних препаратах колоній та кластерів клітин 

кісткового мозку пацієнтів, котрі у якості таргетної терапії отримували препарат 

нілотиніб, було вищим, ніж у пацієнтів контрольної групи та у хворих, що у 

якості протилейкемічної терапії отримували іматиніб. Так, у зразках кісткового 

мозку пацієнтів, що не підлягала терапії, кількість макрофагів сягала   3,5±0,2%, у 

зразках із відсутністю Ph
+ 

клітин після терапії іматинібом – 4,2±0,1%, нілотинібом 

– 3,7±0,17%. У хворих із стійкістю до іматинібу кількість макрофагів становила 

близько 1%, а у пацієнтів із стійкістю до нілотинібу кількість макрофагів булла 

значно вищою і сягала 5,6±0,2% від загальної кількості клітин у колоніях та 

кластерах на 13-ту добу культивування.  

Таким чином, при формуванні стійкості до препаратів ІТК відновлювався 

пул лейкемічних клітин із переважанням ранніх форм клітин мієлоїдного ростка 

кровотворення, як і в пацієнтів із вперше діагностованим ХМЛ. У зразках 

кісткового мозку, що містили 100% Ph
+ 

клітин, спостерігалася позитивна 

кореляція між кількістю колоній та кількістю мононуклеарів у 1 мл кісткового 

мозку. При зменшенні кількості Ph-клітин подібної кореляції не виявляли. Крім 

того, спостерігалася тенденція, коли при більшій кількості Ph-клітин визначалося 

більше ранніх форм мієлоїдних клітин у колоніях та кластерах  кісткового мозку 
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пацієнтів, що могло свідчити про прогресування захворювання до фази 

акселерації та бластного кризу [183].  

 

3.3. Дослідження прогностичного значення функціональної активності 

клітин кісткового мозку пацієнта для оцінки подальшого развитку 

лейкемічного клону при застосуванні препаратів групи інгібіторів 

тирозинкіназ 

 

Той факт, що сучасні терапевтичні засоби, котрі застосовуються при ХМЛ, 

вибірково впливають на клітини-попередники кісткового мозку [46, 55], 

наштовхнув вчених на думку досліджувати гемопоетичні стовбурові клітини та їх 

попередники в культурі клітин in vitro у якості критерію оцінки ефективності 

лікування. Так, у попередніх дослідженнях було показано, що особливості 

функціональної активності клітин кісткового мозку при ХМЛ мають 

прогностичне значення для визначення імовірності отримання ремісії та її 

глибини, чи прогресії захворювання [149, 196]. Цей феномен був використаний 

нами для встановлення особливостей перебігу ХМЛ під час лікування ІТК.  

Для встановлення достовірності прогностичного значення функціональної 

активності клітин кісткового мозку при ХМЛ результати культуральних 

досліджень порівнювали із загальноприйнятим прогностичним індексом Сокаля 

(SI), який підраховується в момент постановки діагнозу за формулою: 

SI = 0,0116 × (вік пацієнта в роках – 43,4) + 0,0345 × (розмір селезінки нижче 

краю реберної дуги (см) – 7,51) + 0,188 × [(кількість тромбоцитів ÷ 700)2 – 0,563] 

+ 0,0887 × (кількість бластів – 2,10) [191]. 

Відповідно до значення SI пацієнтів, кістковий мозок яких досліджували  в 

культурі in vitro, розділяли на три групи: пацієнти з низьким ризиком (SI<0,8), 
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пацієнти з проміжним ризиком (SI=0,8–1,2) та пацієнти з високим ризиком 

швидкого прогресування ХМЛ (SI>1,2) [191]. 

У результаті підрахунку кількості клітинних агрегатів на 13-ту добу 

культивування у напіврідкому агарі in vitro виявили, що  у групі з низьким 

значенням SI кількість гранулоцито-макрофагальних колоній становила 5,1±1,3 на 

1×10
5 

експлантованих клітин (рис. 3.14). Таку закономірність підтвердили також 

Ашаріаті та колеги [44]. У групі із проміжним значенням SI кількість 

гранулоцито-макрофагальних колоній була в 11 разів вищою та становила 

57,9±4,6 на 1×10
5 

експлантованих клітин. В свою чергу, у групі з високим 

значенням SI кількість колоній в 2,3 рази перевищувала кількість таких у групі з 

проміжним значенням SI і складала 129,8±17,2 на 1×10
5 
експлантованих клітин. 

 

Рис. 3.14. Функціональна активність клітин кісткового мозку пацієнтів з 

різним значенням SI на 12-й місяць терапії ІТК.   

Примітки: *р˂0,05 порівняно з групою із низьким ризиком відповідно до 

значення індексу Сокаля; ** р˂0,05 порівняно з групою із середнім ризиком 

відповідно до значення індексу Сокаля. 
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На відміну від колонієутворюючої активності гемопоетичних клітин-

попередників гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу пацієнтів різних 

груп, кластероутворююча активність гранулоцито-макрофагальних клітин-

попередників кісткового мозку хворих дещо відрізнялася. Так, кількість кластерів 

у групі з низьким значенням SI становила 36,1±3,4 на 1×10
5 

експлантованих 

клітин. У групі з проміжним значенням SI середня кількість гранулоцито-

макрофагальних кластерів була найвищою і сягала 91,6±7,9 на 1×10
5 

експлантованих клітин. В свою чергу, у групі хворих, котрі на момент постановки 

діагнозу мали високе значення SI, середня кількість кластерів була дещо меншою 

і становила 73,9±12,4 на 1 х 10
5 
експлантованих клітин.  

При підрахунку кількості еритроїдних колоній спостерігалася подібна 

залежність із показником SI, що обраховувався на момент встановлення діагнозу. 

Так, у групі зразків із низьким значенням SІ кількість КУО-Е становила 11,8±1,4 

на 1×10
5 
експлантованих мієлокаріоцитів. У випадку, коли в момент встановлення 

діагнозу SІ мав середнє значення, кількість КУО-Е була вищою і становила 

38,3±4,2 на 1×10
5 
експлантованих мононуклеарів. При високому значенні SІ число 

КУО-Е було недостовірно вищим і сягало 41,2±6,7 на 1×10
5 

експлантованих 

клітин. 

За даними деяких авторів, зміна функціональної активності клітин-

попередників кісткового мозку є специфічним маркером лейкемічної 

трансформації та може спостерігатись також при деяких нейтропеніях, а також 

апластичній анемії [149, 196]. Саме тому, у даному дослідженні ми вважали за 

доцільне порівняти функціональну активність гемопоетичних стовбурових клітин 

та їх попередників на 12-й місяць терапії ІТК зі значенням SI на момент 

постановки діагнозу та результатами цитогенетичного дослідження клітин 

кісткового мозку на 12-й та 18-й місяці від початку лікування. У результаті 

порівняння було встановлено, що між SI, кількістю гранулоцито-макрофагальних 
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кластерів в культурі in vitro та реакцією клітин лейкемічного клону на ІТК жодної 

залежності не спостерігалося (табл. 3.2). Натомість виявилося, що у групі з 

низьким SI спостерігається невелика кількість колоній та відсутність клітин, що 

містять Ph-хромосому, як на 12-й, так і на 18-й місяць від початку лікування. 

Спостерігався випадок, коли у пацієнта із групи низького значення SI, в культурі 

була невелика кількість колоній (7,0 на 1×10
5 

експлантованих клітин) та наявність 

Ph-клітин після 12 місяців терапії ІТК, однак, на 18-й місяць від початку прийому 

ІТК у цитогенетичних препаратах кісткового мозку хворого Ph
+
 клітин не 

виявили. Ймовірно, у даному випадку відіграв вклад попереднього застосування 

гідроксисечовини впродовж 15 місяців до початку терапії ІТК, що може свідчити 

про те, що класичні хіміотерапевтичні засоби, які використовуються для 

лікування ХМЛ, впливають на швидкість виникнення мутацій у геномі клітин 

лейкемічного клону. У випадку пацієнтів із проміжним значенням SI  середня 

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

мозку хворих або не виявляли Ph-клітин, або ж їх кількість не перевищувала 35%, 

однак на 18-й місяць терапії клітини лейкемічного клону все ж набували стійкості 

до ІТК. В свою чергу, у групі пацієнтів із високим значенням SI спостерігалася 

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

наявність клітин із Ph-хромосомою у більшості пацієнтів. 
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Таблиця 3.2 

Зв'язок між функціональною активністю гранулоцито-макрофагальних 

клітин-попередників кісткового мозку та індексом Сокаля у пацієнтів, що 

приймали ІТК 

Значення  

Індексу 

Сокаля 

Кількість 

колоній в 

культурі клітин 

in vitro 

Кількість 

кластерів в 

культурі клітин 

in vitro 

Кількість Ph
+ 

клітин на 12 

місяць терапії, % 

Кількість Ph
+ 

клітин на 18 

місяць терапії, % 

0,4 6,0±0,3 21,0±1,1 0  0  

0,7 4,4±0,1 10,0±0,4 0  0  

0,6 5,0±0,1 6,5±0,3 0  0  

0,5 7,0±0,4 16,0±0,8 30  0  

0,9 57,0±2,3 51,0±2,3 0  60  

1,1 73,5±3,4 28,5±1,3 35  80  

0,8 61,0±2,7 5,0±0,2 35  100  

1,4 142,5±7,2 69,1±3,2 80  100  

2,5 89,7±4,2 8,0±0,4 100  100  

1,8 188,0±8,6 35,2±1,8 35  80  

2,1 122,5±6,3 171,5±7,8 80  100  

 

Внаслідок порівняння функціональної активності еритроїдної ланки 

гемопоезу при наявності у культуральному середовищі еритропоетину із SІ та 

результатами цитогенетичного дослідження клітин кісткового мозку пацієнтів 

різних груп показано, що зі збільшенням значення SІ, а також при підвищенні 

числа Ph
+ 

клітин у кістковому мозку пацієнта збільшуєттся і кількість КУО-Е на 

1×10
5 
експлантованих мієлокаріоцитів. Крім того, було виявлено пряму кореляцію 

(r=0,9534) між кількістю БУО-Е в культурі  та числом Ph
+ 

клітин у кістковому 

мозку пацієнтів на 12 місяць від початку терапії ІТК (рис. 3.15).  
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Рис. 3.15. Кореляційний аналіз зв'язку між кількістю КУО-Е та числом Ph
+ 

клітин на 12-й місяць від початку терапії ІТК. 

 

Все ж, траплялися зразки КМ, коли незважаючи на низьке значення SІ, в 

культурі спостерігалася висока кількість КУО-Е, а на 18 місяць від початку 

терапії ІТК виявлялася резистентність до препаратів (табл. 3.3). Однак, у тому 

випадку, коли в культурі було відмічено спонтанне формування КУО-Е за умов 

відсутності еритропоетину в культуральному середовищі, у всіх пацієнтів вибірки 

на 18 місяць від початку терапії спостерігалася резистентність до препаратів. 
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Таблиця 3.3 

Зв'язок між функціональною активністю еритроїдних клітин-

попередників  кісткового мозку та індексом Сокаля у пацієнтів, що 

приймали ІТК 

Значення 

індексу 

Сокаля 

Кількість КУО-Е 

(Epo +) 

Кількість КУО-Е 

(Epo -) 

Кількість Ph
+ 

клітин на 12 

місяць терапії, % 

Кількість Ph
+ 

клітин на 18 місяць 

терапії, % 

0,4 6,3±0,4 - 0  0  

0,7 9,1±1,3 - 0  0  

0,6 8,3±1,1 - 0  0  

0,5 4,7±0,9 - 30  0  

0,9 14,6±2,1 3,1±1,2 0  60  

1,1 19,5±4,1 5,4±0,9 35  80  

0,8 17,8±3,3 6,4±1,7 35  100  

1,4 33,5±5,9 3,8±1,4 80  100  

2,5 37,8±4,7 5,4±0,9 100  100  

1,8 38,3±4,1 9,8±1,4 35  80  

2,1 35,9±3,6 8,8±1,5 80  100  

 

 

В експериментах також було показано, що у зразках  кісткового мозку 

хворих, котрі знаходилися на альтернативному лікуванні гідроксисечовиною 

залежності між кількістю як гранулоцито-макрофагальних, так і еритроїдних 

колоній в культурі клітин in vitro та вмістом Ph
+ 

клітин не спостерігалося 

(Табл. 3.4).  
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Таблиця 3.4 

Зв'язок між функціональною активністю клітин-попередників 

кісткового мозку та індексом Сокаля у пацієнтів, що знаходилися на 

альтернативному лікуванні гідроксисечовиною 

Значення 

індексу 

Сокаля 

Кількість 

КУО-ГМ 

Кількість 

КлУО-ГМ 

Кількість 

БУО-Е 

(Epo +) 

Кількість 

БУО-Е 

(Epo -) 

Кількість 

Ph-клітин 

на 12 

місяць 

терапії, % 

Кількість 

Ph-клітин на 

18 місяць 

терапії, % 

0,5 98,5±4,7 94,5±4,4 34,3±3,2 - 30 0  

0,9 56,1±2,4 79,5±2,7 29,8±3,4 3,5±2,1 100  100  

2,4 10,3±0,5 78,3±3,1 31,2±2,3 3.5±1,5 70  100  

 

Таким чином, на основі проведених досліджень виявилося, що існує 

залежність між SI, що обраховується на момент постановки діагнозу, та кількістю 

гранулоцито-макрофагальних колоній у культурі клітин in vitro для пацієнтів, 

котрі підлягають лікуванню препаратами групи ІТК. Для пацієнтів, котрі 

знаходяться на альтернативному лікуванні гідроксисечовиною такої залежності 

виявлено не було. Крім того, нами було встановлено, що у випадку набуття 

клітинами кісткового мозку стійкості до препаратів групи ІТК, у культурі 

спостерігається спонтанне формування КУО-Е. Отримані результати дають нам 

підставу віднести параметри колонієутворюючої активності еритроїдних та 

гранулоцито-макрофагальних клітин-попередників до прогностичних показників, 

що підтверджено аналізом на основі SI та однонаправленістю прогнозу як на 12, 

так і на 18 місяць від початку терапії ІТК. Виходячи з існування позитивної 

кореляції між значенням загальноприйнятого прогностичного фактора – SI та 

показниками колонієутворюючої активності клітин попередників кісткового 

мозку пацієнтів ми можемо можемо зробити висновок, що метод культивування 
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зразків кісткового мозку є адекватним методом оцінки подальшого стану 

гемопоезу пацієнта при терапії преапаратами групи ІТК. 

 

3.4. Дослідження впливу хіміотерапевтичних препаратів, що 

застосовувалися перед початком терапії препаратами групи інгібіторів 

тирозинкіназ, на функціональну активність клітин кісткового мозку при 

хронічній мієлоїдній лейкемії 

 

Той факт, що попередня терапія цитостатичними препаратами негативно 

впливає на загальну виживаність пацієнтів при ХМЛ [1, 13, 175], наштовхнув 

вчених на думку досліджувати гемопоетичні стовбурові клітини та їх 

попередники в культурі клітин in vitro у якості критерію оцінки впливу 

хіміотерапевтичних засобів на подальшу функціональну активність клітин 

кісткового мозку при ХМЛ та застосування препаратів групи ІТК. Так, у 

попередніх дослідженнях нами було показано, що особливості функціональної 

активності гемопоетичних клітин при ХМЛ мають прогностичне значення для 

визначення імовірності отримання ремісії чи прогресії захворювання [30]. Цей 

феномен був використаний нами для дослідження впливу перед лікування 

бусульфану та карбоксикарбаміду на чутливість клітин лейкемічного клону до 

подальшої терапії ІТК. 

На основі отриманих експериментальних даних було показано, що у зразках 

кісткового мозку пацієнтів, котрі перед застосуванням ІТК отримували 

бусульфан, незалежно від кількості місяців його прийому, відзначалися стійкість 

до подальшого застосування ІТК та високий проліферативний потенціал. Крім 

того, між кількістю гранулоцито-макрофагальних колоній та кластерів у 

порівнюваних групах статистично достовірної різниці не було (р>0,05). Так, у 

зразках кісткового мозку, у яких після використання ІТК було близько 35% Ph
+
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клітин, що є фактором стійкості до подальшого застосування ІТК, 

проліферативний потенціал становив 1,92±0,2, а кількість колоній та кластерів 

сягала 125,0±7,3 та  51,0±3,2 на 1х10
5 

 експлантованих мононуклеарів, відповідно. 

В свою чергу, у зразках кісткового мозку пацієнтів, котрі характеризувалися 

стійкістю до терапії іматинібом, проліферативний потенціал становив 3,21±0,1, а 

кількість гранулоцито-макрофагальних колоній та кластерів у культурі клітин 

in vitro складала 188,0±5,8 та 27,0±4,5 на 1х10
5 
 експлантованих клітин (табл. 3.5).  

Подібна картина спостерігалася і відносно функціональної активності клітин-

попередників еритроїдної ланки гемопоезу. Так, у групі зразків кісткового мозку 

пацієнтів із 35% Ph
+
 клітин число КУО-Е, що формувалися in vitro за умов 

наявності у культуральному середовищі еритропоетину, становило 19,3±1,9 на 

1×10
5 

експлантованих клітин. Натомість, у групі зразків кісткового мозку 

пацієнтів із стійкістю клітин лейкемічного клону до терапії ІТК число КУО-Е 

було в 1,5 разів вищим і сягало 28,9±2,4 на 1×10
5 
експлантованих клітин. Крім того, 

у обох групах зразків кісткового мозку пацієнтів, що перед початком 

застосування ІТК отримували бусульфан спостерігалося еритропоетин-незалежне 

формування КУО-Е. Їх кількість становила 6,9±3,1 та 4,8±2,2 на 1×10
5 

експлантованих мононуклеарів для другої та третьої груп, відповілно.  
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Таблиця 3.5 

Характеристика функціональної активності клітин кісткового мозку 

пацієнтів, що перед застосуванням ІТК отримували бусульфан 

Групи 

пацієнтів в 

залежності 

від вмісту 

Ph
+
 клітин 

Кількість 

КУО-ГМ 

Кількість 

КлУО-ГМ ПП 

 

 

Кількість 

БУО-Е 

(Epo+) 

 

 

Кількість 

БУО-Е 

(Epo-) 

Кількість 

Ph
+
 клітин 

 

 Група 1    

(0%) - - - 

 

- 

 

- - 

 

Група 2       

(1 – 35%) 125,0±7,3
 

51,3±3,2
 

1,9±0,2
* 

 

19,3±1,9 

 

6,9±3,1 45,3±0,4
* 

 

Група 3   

(36 – 100%) 188,1±5,8
 

27,0±4,5
 

3,2±0,1
 

 

28,9±2,4 

 

4,8±2,2 81,4±1,1
 

 

Примітка: *р˂0,05 у порівнянні з групою 3. 

Отримані результати можуть свідчити про те, що прийом бусульфану у 

якості базової терапії підвищує ризик формування мутацій в клітинах 

лейкемічного клону за рахунок його тропності до ДНК клітин. Це є причиною 

формування міжниткових «зшивок» у молекулах ДНК [111, 196], що призводить 

до нестабільності геному та швидкого набуття клітинами мутацій, які 

спричиняють резистентність до подальшої терапії препаратами групи ІТК, 

зокрема, до іматинібу та нілотинібу.  

Мінімальний термін застосування гідроксикарбаміду у досліджуваній вибірці 

пацієнтів перед терапією іматинібом становив 4 місяці, а максимальний – 90 

місяців. Однак, у групі пацієнтів, у кістковому мозку яких за результатами 

цитогенетичного дослідження після іматинібу не виявлялося Ph
+
 клітин, середній 

строк попереднього застосування гідроксикарбаміду становив 6,5±2,1місяців 

(табл. 3.6). В свою чергу, у зразках кісткового мозку з вмістом Ph-клітин, що не 

перевищував 35%, середній строк застосування гідроксикарбаміду у пацієнтів 

становив 12,0±0,4 місяців, а у зразках кісткового мозку пацієнтів із стійкістю до 

ІТК термін використання гідроксикарбаміду сягав 22,0±3,6 місяців, хоча й було 2 
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зразки кісткового мозку пацієнтів, котрі до терапії ІТК приймали 

гідроксикарбамід протягом 54 та 90 місяців. Така тривалість його використання 

мала негативний вплив на функціональну активність клітин лейкемічного клону, 

адже такі клітини, ймовірно, одразу містили мутації, що були причиною 

первинної стійкості Ph
+
 клітин до ІТК. 

Таблиця 3.6 

Характеристика функціональної активності клітин кісткового мозку 

при  ХМЛ, що отримавули терапію гідроксикарбамідом  

перед застосуванням ІТК 

Групи 

пацієнтів в 

залежності 

від вмісту 

Ph
+
 клітин 

Кількість 

місяців 

Кількість 

КУО-ГМ 

Кількість  

КлУО-ГМ ПП 

Кількість  

БУО-Е  

(Epo +) 

Кількість 

БУО-Е  

(Epo -) Кількість  

Ph+  

клітин 

Група  

(0%) 6,5±2,1
* 

16,1±5,5
* 

56,0±9,0
* 

0,39±0,1
* 

 

9,2±0,8
* 

 

0 0 

Група 2        

(1 – 35%) 12,0±0,4
** 

78,0±2,2
 

130,0±5,6
** 

1,23±0,1
 

 

21,3±2,5
** 

 

 

3,1±1,6 18±0,8
** 

Група 3     

 (36 – 

100%) 22,0±3,6
* 

82,0±1,2
* 

198,0±1,3
* 

1,34±0,2
* 

 

33,2±1,6
*
 

 

 

4,5±1,9 72±7,1
 

Примiтки: *р˂0,05 у порівнянні з групою 2; **р˂0,05 у порівнянні з групою 3. 

При порівнянні функціональної активності клітин кісткового мозку 

пацієнтів, що приймали гідроксикарбамід перед терапією ІТК, виявили, що 

збільшення термінів прийому гідроксикарбаміду призводить до підвищення 

функціональної активності клітин кісткового мозку пацієнтів. Так, у культурах 

зразків пацієнтів, що близько 6,5±2,1 місяців приймали гідроксикарбамід, 

кількість КУО-ГМ в напіврідкому агарі in vitro становила 16,1±5,5 на 1×10
5 

експлантованих мононуклеарів. У зразках кісткового мозку пацієнтів із вдвічі 

більшим терміном попереднього застосування гідроксикарбаміду кількість 

гранулоцито-макрофагальних колоній в 4,8 разів була вищою, ніж у зразках 
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кісткового мозку пацієнтів, що близько 6,5±2,1 місяців підлягали лікуванню 

гідроксикарбамідом і становила 78,0±2,2 КУО-ГМ  на 1×10
5 

 експлантованих 

клітин. При збільшенні терміну попереднього застосування гідроксикарбаміду до 

22,0±3,6 місяців, кількість КУО-ГМ сягала 82,0±1,2 на 1×10
5 

 експлантованих 

клітин, що свідчить про непропорційне збільшення кількості клоногенних клітин 

з необмеженим проліферативним потенціалом, котрі в напіврідкому агарі здатні 

формувати колонії, в залежності від терміну прийому пацієнтами 

гідроксикарбаміду [7]. 

Кількість гранулоцито-макрофагальних кластерів у культурі in vіtro зразків 

кісткового мозку пацієнтів різних груп змінювалася подібно до зміни кількості 

колоній в напіврідкому середовищі. Так, у зразках пацієнтів, що після терапії ІТК 

не містили Ph
+
 клітини, число кластерів становило 56,±9,0 КлУО на 1×10

5 
 

експлантованих клітин, а у культурах зразків кісткового мозкупацієнтів, що після 

терапії ІТК містили не більше 35% Ph
+
 клітин, їх кількість була в 2,3 рази 

більшою і сягала 130,0±5,6 КлУО-ГМ на 1×10
5 

 експлантованих мононуклеарів. У 

групі зразків пацієнтів з набутою стійкістю, термін попереднього впливу 

гідроксикарбаміду, становив близько 22,0±3,6 місяців,  кількість КлУО-ГМ в 

культурі була вищою в 1,5 разів і сягала 198,0±1,3 на 1×10
5 

експлантованих 

клітин, порівняно зі зразками кісткового мозку пацієнтів, термін попереднього 

застосування гідроксикарбаміду яких становив близько 12,0±0,4 місяців.  

У результаті дослідження функціональної активності клітин-попередників 

еритроїдної ланки гемопоезу було виявлено, що у культурі in vitro за умов 

наявності у культуральному середовищі еритропоетину число КУО-Е у групі 

зразків кісткового мозку із відсутністю Ph
+
 клітин у результаті терапії ІТК було 

найнижчим і становило 9,2±0,8 на 1×10
5 

 експлантованих клітин. В свою чергу, зі 

збільшенням числа  Ph
+
 клітин у кістковому мозку пацієнтів також підвищується 

кількість КУО-Е в культурі. Так, їх число сягало 21,3±2,5 та 33,2±1,6 на 1×10
5 
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експлантованих мієлокаріоцитів у групах пацієнтів із 35% та 36-100% Ph
+
 клітин, 

відповідно. Крім того, було встановлено, що після 6 місяців попереднього впливу 

гідроксикарбаміду на клітини лейкемічного клону перед застосуванням ІТК у 

напіврідкому середовищі почали з’являтися КУО-Е незалежно від наявності 

еритропоетину у культуральному середовищі. Так, їх кількість становила 3,1±1,6 

та 4,5±1,9 на 1×10
5 

 експлантованих клітин для другої та третьої досліджуваних 

груп, відповідно. 

Однак, нас цікавило, які терміни попереднього застосування  

гідроксикарбаміду не призводять до формування стійкості клітин кісткового 

мозку до подальшої терапії ІТК. Тобто, після такого періоду попереднього 

застосування гідроксикарбаміду у зразках кісткового мозку спостерігатиметься 

елімінація Ph
+
 клітин та у пацієнта спостерігатиметься тривала ремісія. В 

попередніх дослідженнях було встановлено, що значення проліферативного 

потенціалу (ПП) клітин кісткового мозку при культивуванні у напіврідкому агарі 

in vitro має прогностичну вагу при терапії іматинібом [30]. У випадку, якщо 

значення ПП є нижчим від 1 – через півроку застосування іматиніб у зразках 

кісткового мозку пацієнтів не виявляється Ph
+
 клітин, а якщо значення ПП є 

вищим від одиниці – спостерігається  наявність певного відсотку клітин 

лейкемічного клону, що є нечутливими до дії препарату [30]. Тому, ми визначали 

ПП різних груп пацієнтів та виявили, що у зразках кісткового мозку з відсутністю 

клітин, що містять Ph-хромосому, ПП становив 0,39±0,1, а у зразках другої та 

третьої досліджуваних груп ПП становив 1,23±0,1 та 1,34±0,2, відповідно. Таким 

чином, виходячи зі значення ПП клітин кісткового мозку різних груп пацієнтів, 

оптимальним терміном застосування гідроксикарбаміду у якості базової терапії 

ХМЛ перед застосуванням ІТК є термін до 6,5±2,1 місяців. У випадку подовження 

терміну попередного застосування гідроксикарбаміду підвищується ризик 

стійкості  клітин лейкемічного клону до подальшого застосування ІТК.  
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У зразках кісткового мозку пацієнтів, що отримували лікування 

гідроксикарбамідом, виявлено кореляцію (r=0,8533) між показниками 

колонієутворення та тривалістю попереднього застосування гідроксикарбаміду у 

проміжку між 1 та 20 місяцями (рис. 3.14). У зразках кісткового мозку, тривалість 

попереднього впливу гідроксикарбаміду на які сягала 21 місяця і більше, подібної 

кореляції не спостерігалося. Крім того, також було виявлено кореляцію (r=0,8744) 

між показниками кластероутворення та тривалістю переднього застосування 

гідроксикарбаміду у зразках кісткового мозку пацієнтів, що приймали препарат у 

часовому інтервалі 1–20 місяців. У зразках кісткового мозку пацієнтів, тривалість 

терапії гідроксикарбамідом яких становила більше 20 місяців, подібної кореляції, 

як і у випадку колонієутворюючої активності, виявлено не було. Водночас, між 

значенням ПП клітин кісткового мозку пацієнтів та тривалістю впливу на них 

гідроксикарбаміду кореляційного зв'язку виявлено не було (r=0,2143). Подібної 

кореляції не виявили і при аналізі залежності кількості КУО-Е від тривалості 

впливу гідроксикарбаміду на клітини кісткового мозку пацієнта перед терапією 

ІТК (r=0,0914). Графічне відображення кореляції визначених показників 

представлено на рис. 3.16.   
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Рис. 3.16. Кореляційний аналіз зв'язку між терміном прийому 

гідроксикарбаміду та результатами культивування клітин кісткового мозку у 

напіврідкому агарі in vitro: а – кількістю колоній, б – кількістю кластерів, в – ПП, 

г – числом КУО-Е. 
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Враховуючи той факт, що у попередніх дослідженнях нами було 

продемонстровано пряму залежність між транслокацією t(9;22)(q4;q11) у 

лейкемічних клітинах-попередниках кісткового мозку та їх функціональною 

активністю [30], ми можемо припустити, що зі збільшенням тривалості впливу 

гідроксисечовини, в геномі клітин лейкемічного клону накопичуються мутації, 

котрі здатні впливати на чутливість BCR-ABL-тирозинкінази до препаратів групи 

ІТК. Це може безпосередньо впливати на функціональну активність як клітин із 

необмеженим проліферативним потенціалом, що в напіврідкому агарі здатні 

формувати колонії, так і більш диференційованих клітин лейкемічного клону, що 

мають обмежений проліферативний потенціал і у напіврідкому агарі здатні 

формувати кластери [6].  

Однак, деякі дослідники притримуються думки, що однією з вагомих причин 

появи мутацій в геномі лейкемічних клітин є підвищена активність безпосередньо 

онкопротеїна BCR-ABL [39]. Вважається, що BCR-ABL тирозинкіназа здатна 

індукувати геномну нестабільність шляхом залучення кількох механізмів, одним з 

яких є оксидативний стрес. Активні форми кисню, що виробляються внаслідок 

підвищеної активності тирозинкінази BCR-ABL можуть викликати мутації навіть 

у гені bcr-abl. Таким чином, важливою є також тривалість впливу активного 

откопротеїну BCR-ABL на геном клітин лейкемічного клону. Адже зі 

збільшенням проміжку часу від утворення транслокації t(9;22)(q4;q11) та синтезу 

BCR-ABL-тирозинкінази, підвищується ймовірність виникнення мутацій у гені 

bcr-abl та появі додаткових хромосомних транслокацій, що може стати причиною 

розвитку нечутливості певного клону клітин до терапії ІТК. Використання ж 

додаткових стресових чинників, таких як хіміотерапевтичні препарати (наприклад 

бусульфан та гідроксикарбамід), можуть додатково сприяти накопиченню мутацій 

у геномі клітин лейкемічного клону.  
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Таким чином, за допомогою використання методів культивування 

гемопоетичних клітин у напіврідкому середовищі in vitro нами було встановлено, 

що при набутті клітинами лейкемічного клону стійкості до ІТК відбувається 

підвищення проліферативної активності як гранулоцито-макрофагальних, так і 

еритроїдних клітин-попередників. Крім того, еритроїдні клітини-попередники 

кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до ІТК набувають здатності до 

еритропоетн незалежного формування колоній у напіврідкому середовищі in vitro, 

а в колоніях спостерігається накопичення ранніх форм гемопоетичних клітин-

попередників. Додатково було встановлено, що використання препаратів 

бусульфан та гідроксикарбамід перед терапією ІТК призводить до підвищення 

проліферативної активності гемопоетичних клітин-попередників у напіврідкому 

середовищі in vitro, що пояснюється сприянням даних препаратів набуттю 

клітинами лейкемічного клону стійкості до ІТК. 

При порівнянні результатів культивування клітин лейкемічного клону із 

загальноприйнятим прогностичним фактором – SI встановлено, що кількість 

колоній, яка утворилася в результаті культивування в напіврідкому середовищі in 

vitro має прогностичне значення і дозволяє здійснювати тривалий прогноз 

подальшої відповіді клітин кісткового мозку пацієнта на терапію ІТК. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ФАКТОРІВ МІКРООТОЧЕННЯ НА КЛІТИНИ ЕРИТРОЇДНОЇ ТА 

ГРАНУЛОЦИТО-МАКРОФАГАЛЬНОЇ ЛАНОК ГЕМОПОЕЗУ ПРИ 

ТЕРАПІЇ ІНГІБІТОРАМИ ТИРОЗИНКІНАЗ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО 

ПОКОЛІННЯ 

 

В експериментах на тваринах було продемонстровано, що трансформація 

геном bcr-abl гемопоетичних клітин мишей спричиняє розвиток лейкемії, а його 

трансфекція у клітини імморталізованих клітинних ліній призводить до їх 

незалежності від факторів росту, дія яких реалізується по сигнальних каскадах 

RAS та c-MYC [127]. Однак, при ХМЛ мієлоїдна ланка кровотворення 

розширюється на всіх стадіях дозрівання внаслідок зрушення балансу між 

самооновленням та диференціюванням. Це може свідчити про те, що, все ж, 

клітини лейкемічного клону лишаються чутливими до факторів мікрооточення, 

які відповідають за диференціювання клітин кісткового мозку у певному 

напрямку [93]. Відомо, що клітини-попередники в нормі здатні реагувати на 

цитокіни в культуральному середовищі, такі як ІL-3, ГМ-КСФ, 

колонієстимулюючий фактор гранулоцитарний та інші, які здатні підвищувати 

проліферацію та диференціювання ГСК [52, 65]. Однак, клітини-попередники при 

ХМЛ не відповідають на комбінацію цитокінів у культуральному середовищі, 

ймовірно тому, що вищезгадані цитокіни мають спільні сигнальні каскади з   

BCR-ABL [155]. Як відомо, препарати групи інгібіторів тирозинкіназ здатні 

вибірково блокувати онкобілки, корегуючи сигнальні шляхи в клітині. Набуття 

клітинами лейкемічного клону стійкості до ІТК супроводжується залученням 

додаткових сигнальних каскадів, що відбивається на чутливості 

онкотрансформованих клітин кісткового мозку до впливу цитокінів, факторів 

росту та інших факторів мікрооточення [96]. Тому, завданням наступного етапу 
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роботи було проаналізувати функціональні особливості клітин-попередників 

кісткового мозку при ХМЛ як за умов наявності у культурі факторів нормального 

мікрооточення, так і за умов повної відсутності рекомбінантних хемокінів у 

середовищі для культивування. 

 

4.1. Дослідження впливу факторів нормального мікрооточення на  

морфофункціональну активність клітин еритроїдної ланки гемопоезу при 

ХМЛ за умови культивування у гелевих дифузійних камерах in vivo 

 

З метою дослідження особливостей впливу розчинних факторів нормального 

мікрооточення на функціональну активність клітин-попередників еритроїдної 

ланки гемопоезу використовували оригінальну модель культивування 

гемопоетичних клітин при ХМЛ у гелевих дифузійних камерах. Їх занурювали у  

черевну порожнину мишей-реципієнтів, що попередньо були анемізовані шляхом 

забору із синуса ока 0,5 мл крові за допомогою обробленої гепарином скляної 

піпетки Пастера. Забір проводили щодня  протягом тижня. За рахунок цього у 

тварин розвивалася анемія і вироблялися еритропоетин та інші фактори 

нормального мікрооточення, що беруть участь у регуляції еритропоезу [5].   

У результаті культивування було отримано КУО-Е у дифузійних камерах 

in vivo (рис. 4.1). Вони складалися із клітин невеликого розміру, що мали яскраво 

виражений червоний колір за рахунок синтезу гемоглобіну та розташовувалися 

переважно біля стінок гелевих дифузійних камер.  
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Рис. 4.1. Еритроїдна колонія в дифузійній камері in vivo клітин кісткового 

мозку пацієнта 2.23 при ХМЛ у разі терапії нілотинібом. Збiльшення об’єктиву 

×200. 

 

У результаті підрахунку кількості КУО-Е у зразках кісткового мозку 

досліджуваних груп пацієнтів виявилося, що найбільша їхня кількість була у 

культурах in vivo зразків кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до ІТК (рис. 4.2). 

Так, у групі з резистентністю до нілотинібу кількість КУО-Е була найвищою і 

сягала 65,1±4,2 на 1×10
5
 експлантованих мононуклеарів, а у випадку 

резистентності до іматинібу число КУО-Е становило 56,2±3,7 на 1×10
5
 

експлантованих мієлокаріоцитів.  У групі зразків із вперше виявленою ХМЛ 

кількість КУО-Е була дещо меншою і становила 47,8±3,7 на 1×10
5
 

експлантованих мононуклеарів. У випадку, коли терапія ІТК була ефективною і 

після 12 місяців застосування у зразках кісткового мозку пацієнтів за 

результатами цитогенетичного дослідження не виявляли Ph
+
 клітин, число  БУО-Е 
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було у 5 разів нижчим і сягало 14,9±2,1 та 11,2±0,9 на 1×10
5
 експлантованих 

мієлокаріоцитів у випадку застосування іматинібу та нілотинібу, відповідно.  

 

Рис. 4.2. Показники ефективності формування еритроїдних колоній зразків 

кісткового мозку досліджуваних груп у культурі дифузійних камер in vivo. 

Примітки: * р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph
+
 клітин у результаті 

терапії нілотинибом; ** р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph
+
 клітин у 

результаті терапії іматинібом. 

 

Після проведення кількісного аналізу КУО-Е вилучали із гелевих дифузійних 

камер, готували препарати на цитоцентрифузі, забарвлювали за методом 

Паппенгейма та здійснювали морфологічне дослідження клітинного складу 

отриманих агрегатів. Було виявлено, що КУО-Е складаються з клітин еритроїдної 

ланки гемопоезу, цитоплазма яких характеризується вираженою базофілією 

(рис. 4.3). На препаратах при використанні даного типу забарвлення можна було 

чітко відрізнити проеритробласти, поліхроматофільні еритробласти та 

нормобласти.  
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Рис. 4.3. Фрагмент еритроїдної колонії у дифузiйних камерах in vivo 

кісткового мозку пацієнта 2.13 із ХМЛ. Забарвлення за Паппенгеймом. 

Збiльшення об’єктиву ×200. 

 

За результатами кількісного аналізу клітин, що диференціювалися у КОУ-Е в 

культурі клітин in vivo було виявлено, що агрегати переважно складалися із 

ранніх форм клітин-попередників еритропоезу. Крім того, в культурах кісткового 

мозку всіх груп вивлено значну перевагу еритробластів, порівняно із числом 

нормобластів та проеритробластів (рис. 4.4). Також було встановлено, що у 

випадку резистентності клітин лейкемічного клону до іматинібу та нілотинібу, а 

також в тому випадку, коли клітини лейкемічного клону не підлягали впливові 

жодних терапевтичних препаратів, статистично достовірної різниці між кількістю 

проеритробластів у агрегатах не було. Так, їх число становило 24,3±1,1%, 

27,7±2,4% та 23,1±2,5%, відповідно. В свою чергу у тому випадку, коли за 

результатами цитогенетичного дослідження не виявляли Ph
+
 клітин, кількість 
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проеритробластів була значно меншою та сягала 14,2±3,2% та 12,7±0,9% у 

випадку терапії іматинібом та нілотинібом, відповідно.  

 

Рис. 4.4. Внутрішній склад еритроїдних колоній, отриманих у результаті 

культивування кісткового мозку при ХМЛ у культурі клітин in vivo. 

Примітки: *р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph-клітин у результаті 

терапії нілотинибом; **р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph-клітин у 

результаті терапії іматинібом. 

 

Кількість еритробластів була високою і достовірно не різнилася у всіх 

досліджуваних групах зразків кісткового мозку. Так, у випадку стійкості до 

іматинібу та нілотинібу число еритробластів сягало 51,5±3,1% та 55,3±4,7%, 

відповідно. У випадку ефективності терапії їх кількість становила 47,9±5,3% та 

43,3±3,7% для груп із застосуванням іматинібу та нілотинібу, відповідно. 

Нарешті, у культурах кісткового мозку пацієнтів, діагноз яким було встановлено 

вперше, число еритробластів сягало 54,2±4,1%. 
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На відміну від еритробластів, число нормабластів у культурах кісткового 

мозку різних груп значно різнилося. Так, їх найменша кількість спостерігалася у 

культурах зразків зі стійкістю клітин лейкемічного клону до терапії ІТК і 

становила 7,1±0,4% та 5,2±1,2% у випадку застосування іматинібу та нілотинібу, 

відповідно. У групі зразків із вперше діагностованою ХМЛ число нормобластів 

було вдвічі вищим і становило 12,7±3,1%. В свою чергу при резистрентності 

клітин лейкемічного клону до іматинібу та нілотинібу кулькість нормобластів 

була найвищою і становила 31,3±2,7% та 26,4±2,4%, відповідно.  

Таким чином, за допомогою оригінальної моделі нами вперше було отримано 

КУО-Е при ХМЛ у культурі клітин in vivo. Крім того, за допомогою  

морфологічного аналізу отриманих клітинних агрегатів було показано, що у разі 

резистентності клітин лейкемічного клону при ХМЛ до ІТК першого та другого 

покоління, відбувається зрушення дозрівання клітин еритроїдної ланки гемопоезу 

у бік більш ранніх форм незважаючи на присутність цілого спектру хемокінів, що 

відповідають за проліферацію та диференціювання клітин еритроїдного ряду, в 

організмі тварини-реципієнта гелевих дифузійних камер.  

Для ліпшого розуміння впливу розчинних факторів нормального 

мікрооточення у разі терапії ІТК на морфофункціональні характеристики клітин-

попередників еритропоезу порівнювали результати культивування клітин 

кісткового мозку пацієнтів досліджуваних груп в культурах in vitro та in vivo.  

Встановлено, що незважаючи на характер відповіді клітин лейкемічного клону на 

терапію іматинібом та нілотинібом між кількістю КУО-Е у дифузійних камерах in 

vivo та в метилцелюлозі in vitro не було статистично значущої різниці (рис. 4.5). 

Так, у групі зразків кісткового мозку пацієнтів із вперше діагностованою ХМЛ 

кулькість КУО-Е становила 47,8±3,7 та 51,3±1,8 на 1×10
5
 експлантованих 

мієлокаріоцитів у культурах in vivo та in vitro, відповідно. У групах зразків 

кісткового мозку зі стійкістю до іматинібу число КУО-Е сягало 56,2±3,7 та 
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61,4±2,7 на 1×10
5
 експлантованих мононуклеарів у культурах in vivo та in vitrо. 

Подібна картина спостерігалася і у випадку числа БУО-Е зразків кісткового мозку 

пацієнтів із стійкістю до нілотинібу, адже їхня кількість сягала 61,5±4,2  на 1×10
5
 

експлантованих мієлокаріоцитів у культурі in vivo та 62,8±3,2 1×10
5
 

експлантованих мононуклеарів в дифузійних камерах in vivo. У разі відсутності 

Ph
+
 клітин у зразках кісткового мозку пацієнтів вслідок терапії ІТК, число КУО-Е 

в культурі in vivo сягало 14,9±2,1 та 11,2±0,9 на 1×10
5
 експлантованих 

мієлокаріоцитів у разі терапії іматинібом та нілотинібом, відповідно. Подібна 

картина спостерігалася і при культивуванні зразків кісткового мозку у 

метилцелюлозі in vitrо. Так, при відсутності Ph
+
 клітин у разі застосування 

іматинібу кількість КОУ-Е становила 17,2±0,8  на 1×10
5
 експлантованих 

мононуклеарів, а у разі застосування нілотинібу – 13,3±0,7  на 1×10
5
 

експлантованих мієлокаріоцитів. 

 

Рис. 4.5. Показники колонієутворюючої активності еритроїдних клітин-

попередників кісткового мозку пацієнтів із різним характером відповіді на 

терапію ІТК першого та другого покоління у культурах in vitro та in vivo. 

 



99 

 

 

 

Таким чином, ми можемо припустити, що під час ХМЛ фактори нормального 

мікрооточення не підвищують проліферативну активність клоногенних клітин-

поперелників еритроїдної ланки гемопоезу, незалежно від ефективності терапії 

ІТК. Однак, також було встановлено, що під час культивування клітин кісткового 

мозку пацієнтів досліджуваних груп у дифузійних камерах, в організмі 

неанемізованих тварин не спостерігалося еритропоетин-незалежного формування 

КУО-Е, яке відмічалося під час культивування клітин кісткового мозку пацієнтів 

in vitro за відсутності у культуральному середовищі еритропоетину. Ми можемо 

припустити, що причиною цього є навність цитокінового механізму пригнічення 

надмірної проліферації клітин еритроїдної ланки гемопоезу, який і спрацьовує 

при культивуванні in vivo, а також у організмі пацієнтів, у яких під час ХМЛ, 

незважаючи на наявність Ph-хромосоми і у клітинах-попередниках еритропоезу, 

відбувається розширення лише гранулоцито-макрофагальної ланки кровотворення 

[156].  

Для дослідження впливу розчинних факторів нормального мікрооточення на 

диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу порівнювали результати 

морфологічного аналізу вмісту КУО-Е, отриматих шляхом культивування в 

метилцелюлозі in vivo та у дифузійних камерах in vitro. Результати порівняння 

свідчать про те, що додаткові фактори нормального мікрооточення не впливають 

на процеси диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу у зразках 

кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до іматинібу та нілотинібу (табл. 4.1). 

Натомість, у клітинних агрегатах, що формувалися у культурах зразків кісткового 

мозку пацієнтів, що не підлягали лікуванню, та у культурах зразків, що в 

результаті терапії іматинібом та нілотинібом не містили Ph
+
 клітин, виявили 

статистично достовірну різницю між числом еритробластів у культурі in vivo та 

in vitro. Крім того, було виявлено, що в культурі in vivo  відбувається пригнічення 

диференціювання проеритробластів до еритробластів. Це може свідчити про те, 
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що у процесах диференціювання клітин еритроїдного ряду важливу роль відіграє 

не лише еритропоетин, а й інші фактори нормального мікрооточення. Крім того, 

можемо також припустити, що клітини-попередники еритропоезу при набутті 

стійкості до іматинібу та нілотинібу втрачають здатність реагувати на дію 

факторів мікрооточення, що відповідають за диференціювання. Можливо це, як і 

у випадку з еритропоетин-незалежним формуванням КУО-Е, пов’язано з 

ампліфікацією гену bcr-abl, що призводить до підвищення автономності клітин 

лейкемічного клону в організмі [119]. 

Таблиця 4.1 

Клітинний склад КУО-Е кісткового мозку в культуральних системах in 

vitro та in vivo пацієнтів при ХМЛ із різним характером відповіді на терапію 

ІТК 

 Культура клітин іn vivo  Культура клітин іn vitro 

 

П
р
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и
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л
ас
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, 

%
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о
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%
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ас

ти
, 

%
 

КМ із вперше 

діагностованим 

ХМЛ 

23,1±2,5 54,2±4,1
* 

12,7±1,3 21,1±1,7
 

71,2±5,3
 

6,7±1,4
 

КМ з 0% Ph
+
 

клітин 

(іматиніб) 

14,2±3,2 47,9±5,3
* 

31,3±2,7 16,2±0,9 61,9±4,8
 

21,3±5,2
 

КМ з 0% Ph
+
 

клітин 

(нілотиніб) 

12,7±0,9 43,3±3,7
* 

26,4±2,4 15,7±2,4
 

60,3±5,3
 

22,4±2,1
 

КМ зі 

стійкістю до 

іматинібу 

24,3±3,1 51,5±5,6 7,1±0,4 19,3±1,6 68.5±6,1 5,1±1,5 

КМ зі 

стійкістю до 

нілотинібу 

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

Примiткa: *р˂0,05 порывняно з культурою in vitro. 
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Таким чином, фактори нормального мікрооточення не впливають на 

проліферацію клітин-попередників еритропоезу незалежно від характеру відповіді 

на терапію ІТК. Крім того, було виявлено пригнічення диференціювання 

проеритробластів до еритробластів у культурі дифузійних камер зразків 

кісткового мозку з оптимальною відповіддю на терапію ІТК, а також пригнічення 

еритропоетин-незалежного формування КУО-Е у культурах зразків кісткового 

мозку з резистентністю до терапії іматинібом та нілотинібом.  

 

4.2. Дослідження впливу факторів нормального мікрооточення на  

морфофункціональну активність клітин гранулоцито-макрофагальної ланки 

гемопоезу при ХМЛ за умови культивування у гелевих дифузійних камерах 

in vivo 

 

Для оцінки впливу ростових факторів та цитокінів нормального 

мікрооточення на гранулоцито-макрофагальну ланку гемопоезу використовували 

оригінальну модель культивування гемопоетичних клітин при ХМЛ у гелевих 

дифузійних камерах. Їх занурювали у  черевну порожнину мишей-реципієнтів, що 

попередньо були оброблені циклофосфаном, який є цитостатиком і здатен 

вибірково діяти на клітини гранулоцито-макрофагальної ланки кровотворення. Це 

призводило до активації виділення цитокінів та ростових факторів в організмі 

тварини-реципієнта гелевих дифузійних камер. 

Аналіз функціональної активності гемопоетичних стовбурових клітин і 

клітин-попередників при ХМЛ у напіврідкому агарі in vitro показав, що у 

культурах клітин кісткового мозку пацієнтів із вперше діагностованою ХМЛ та з 

резистентністю до дії нілотинібу статистично достовірної різниці між кількістю 

колоній в дифузійних камерах in vivo не виявлено (Рис. 4.6.).  Їхня кількість сягала 
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143,5±4,7 та 144,4±7,3 колоній на 1×10
5
 експлантованих мієлокаріоцитів, 

відповідно. Натомість у зразках кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до терапії 

іматинібом колонієутворююча активність клітин кісткового мозку в дифузійних 

камерах in vivo була значно нижчою та становила 106,3±12,4 колоній на на 1×10
5
 

експлантованих мононуклеарів. У зразках кісткового мозку пацієнтів, у яких після 

терапії ІТК за результатами цитогенетичного дослідження не виявили Ph
+
 клітин, 

кількість колоній у дифузійних камерах in vivo була достовірно нижчою. Так, у 

разі ефективної терапії іматинібом колонієутворююча активність гемопоетичних 

клітин становила 40,4±5,3 колоній на 1×10
5
 експлантованих мієлокаріоцитів, а у 

разі ефективного впливу нілотинібу – 36,2±4,6 колоній на 1×10
5
 експлантованих 

мононуклеарів. Ймовірно, менша кількість колоній, яка спостерігається у зразках 

кісткового мозку пацієнтів, у яких після застосування нілотнібу не виявлено 

Ph
+
 клітин зумовлена тим, що нілотиніб, на відміну від іматинібу, може впливати 

на більш ранні клітини мієлоїдної ланки кровотворення, порівняно з іматинібом 

[203].   

 

Рис. 4.6. Особливості функціональної активності дифузійних камерах in vivo 

клітин кісткового мозку пацієнтів досліджуваних груп: 1 – клітини кісткового 



103 

 

 

 

мозку із вперше діагностованою ХМЛ; 2 – клітини кісткового мозку пацієнтів зі 

стійкістю до нілотинібу; 3 – клітини кісткового мозку зі стійкістю до іматинібу; 

4 – клітини кісткового мозку, що після терапії іматинібом містять 0% Ph
+
 клітин; 

5 – клітини кісткового мозку, що після терапії нілотинібом містять 0% Ph
+
 клітин. 

Примітки: ** р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph-клітин у результаті 

терапії нілотинибом; * р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph-клітин у 

результаті терапії іматинібом. 

 

Зміна кластероутворюючої активності клітин кісткового мозку пацієнтів 

різних груп в дифузійних камерах in vivo була відмінною від колонієутворюючої. 

Так, у зразках кісткового мозку з вперше діагностованою ХМЛ кількість кластерів 

у культурі in vivo становила 78,9±5,1 на 1×10
5
 експлантованих мієлокаріоцитів. У 

зразках кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до нілотинібу середня кількість 

кластерів становила 94,2±7,6 на 1×10
5
 експлантованих мононуклеарів, а у зразках 

зі стійкістю до іматинібу кількість кластерів була меншою та становила 74,3±4,2 

на 1×10
5
 експлантованих мієлокаріоцитів. На відміну від колонієутворюючої 

активності у зразках кісткового мозку пацієнтів з відсутністю Ph
+
 клітин після 

впливу ІТК кількість кластерів у дифузійній камері in vivo достовірно не 

відрізнялася та становила 62,7±8,6 та 63,9±9,5 кластерів на 1×10
5
 експлантованих 

мієлокаріоцитів у разі терапії іматинібом та нілотинібом, відповідно. Таким, 

чином, із набуттям резистентності до препаратів групи ІТК збільшується кількість 

не лише ранніх клітин-попередників кісткового мозку, а й їхніх більш 

диференційованих нащадків, котрі мають менший потенціал до диференціювання 

та в напіврідкому середовищі in vivo формують кластери.  

Саме тому, на наступному етапі дослідження необхідно було встановити 

кількість клітин у культурі in vivo, що після закінчення терміну культивування 

перебували на різних стадіях диференціювання. У результаті морфологічного 
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аналізу складу клітинних агрегатів, що сформувалися у дифузійних камерах 

in vivo виявили, що гранулоцито-макрофагальні колонії складалися з клітин 

гранулоцито-макрофагальної ланки кровотворення на усіх стадіях дозрівання: 

бластів, промієлоцитів, мієлоцитів, метамієлоцитів, паличкоядерних та 

сегментоядерних гранулоцитів, а також макрофагів (рис. 4.7).  

 

Рис. 4.7. Цитоспін-препарат гранулоцито-макрофагальної колонії, сформованої 

у результаті культивування у дифузійних камерах in vivo. Забарвлення за 

Паппенгейм. Збільшення об’єктиву ×200. 

 

У результати кількісного аналізу вмісту клітинних агрегатів при культивуванні 

виявили, що у зразках кісткового мозку пацієнтів із вперше виявленою ХМЛ та у 

зразках зі стійкістю до іматинібу і нілотинібу кількість бластів була найвищою та 

становила 16±3,1%, 19,1±1,8% та 16,2±21%, відповідно (рис. 4.7). Натомість, у 

зразках кісткового мозку пацієнтів із відсутність Ph
+
 клітин внаслідок 

культивування ІТК була достовірно нижчою та сягала 9,6±2,3% у випадку терапії 

іматинібом та 6,6±1,8% при терапії нілотинібом.  
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Рис. 4.7. Клітинний склад колоній, що сформувалися у результаті 

культивування в напіврідкому агарі in vitro зразків кісткового мозку пацієнтів 

різних груп: 1 – клітини кісткового мозку із вперше діагностованою ХМЛ; 2 –

клітини кісткового мозку, що після терапії іматинібом містять 0% Ph
+
 клітин; 3 – 

клітини кісткового мозку, що після терапії нілотинібом містять 0% Ph
+
 клітин; 4– 

клітини кісткового мозку зі стійкістю до іматинібу; 5 – клітини кісткового мозку 

пацієнтів зі стійкістю до нілотинібу.   

Примітки: *р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph
+
 клітин у результаті 

терапії нілотинибом; **р˂0,05 порівняно з групою, що не мала Ph
+
 клітин у 

результаті терапії іматинібом. 

 

Кількість промієлоцитів у зразках кісткового мозку пацієнтів із вперше 

виявленою ХМЛ та у культурах гемопоетичних клітин пацієнтів, у яких після 

терапії іматинібом не виявляли Ph
+
 клітин була достовірно нижчою та становила 

13,3±4,2% та 11,0±2,3%, відповідно. Між кількістю промієлоцитів у зразках 

кісткового мозку пацієнтів з ефетивним знищенням клітин лейкемічного клону та 
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при застосувнні нілотинібу і резистентності як до іматинібу, так і нілотинібу 

статистично достовірної різниці не виявлено. Їх число сягало 16,0±1,8%, 

16,0±3,2% та 17,3±0,9%, відповідно. 

Загалом, кількість мієлоцитів у колоніях зразків кісткового мозку була 

вищою, ніж кількість промієлоцитів. Так, у культурах кісткового мозку із вперше 

діагностованою ХМЛ число мієлоцитів було найвищим і становило 21±2,7%. У 

зрзках із оптимальною відповіддю до іматинібу та нілотинібу їхня кількість 

сягала 16,3±2,6% та 18,6±4,2%, відповідно. Із набуттям лейкемічними клітинами 

стійкості до ІТК кількість мієлоцитів у гранулоцито-макрофагальних колоніях 

достовірно не змінювалася та становила 19,2±3,4% та 18,0±1,8% у зразках 

кісткового мозку зі стійкістю до іматинібу та нілотинібу, відповідно. 

Середня кількість метамієлоцитів у культурах кісткового мозку усіх груп 

була вищою, але достовірно не відрізнялася від кількості мієлоцитів. Так, у 

колоніях зразків із вперше діагностованою ХМЛ число метамієлоцитів сягало 

24,3±1,9%, тоді як у культурах зразків з відсутністю Ph
+
 клітин у результаті 

терапії іматинібомта нілотинібом середня кількість метамієлоцитів була нижчою 

та становила 23,0±1,4% та 23,6±3,1%, відповідно. У колоніях зразків із стійкістю 

клітин лейкемічного клону до дії іматинібу та нілотинібу середня кількість 

метамієлоцитів була найнижчою та сягала 21,1±2,6% та 19,3±5,3%, відповідно.  

У результаті підрахунку кількості паличкоядерних клітин у колоніях, які 

сформувалися у дифузійних камерах in vivo, виявили, що їхня кількість в 

агрегатах була майже вдвічі нижчою, ніж метамієлоцитів, однак їхнє число у 

групах зразків кісткового мозку достовірно не відрізнялося. Так, у групі з вперше 

виявленою ХМЛ кількість паличкоядерних клітин становила 14±3,4%, у групах 

зразків кісткового мозку при ефективній терапії іматинібом та нілотинібом число 

паличкоядерних клітин сягало 12,0±1,9% та 13,6±3,3%. Число паличкоядерних 
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кліин у зразках зі стійкістю до іматинібу та нілотинібу становило 11,6±1,3% та 

15,0±3,7%, відповідно.  

Наші дослідження виявили, що число більш зрілих сегментоядерних 

гранулоцитів у зразках кісткового мозку пацієнтів дослідних груп суттєво 

відрізнялося. Так, у групі із вперше виявленою ХМЛ їх число становило 

20,6±2,4%. Натомість, у групі зразків кісткового мозку, у яких після терпії 

іматинібом за результатами цитогенетичного дослідження не виявили Ph
+
 клітин, 

кількість сегментоядерних клітин була вдвічі нижчою та сягала 7,1±2,1%. В свою 

чергу, у зразках кісткового мозку пацієнтів при ефективній терапії нілотинібом їх 

число сягало 15,6±2,2%. Крім того, нами було встановлено, що між кількістю 

сегментоядерних гранулоцитів, що утворилися у дифузійних камерах in vivo, та у 

зразках кісткового мозку зі стійкістю до ІТК статистично достовірної різниці не 

було. Їх число сягало 8,2±2,1% та 9,3±1,2% у разі терапії іматинібом та 

нілотинібом, відповідно.  

Кількість макрофагів на 14-ту добу культивування у культурі клітин in vitro 

була невисокою і становила 6,3±1,4% у грапі зразків кісткового мозку із вперше 

виявленою ХМЛ. У групі зразків із ефективним застосуванням іматинібу та 

нілотинібу проти Ph
+
 клітин число макрофагальних клітин на цитоспін-

препаратах колоній становило 4,0±0,2% та 3,6±0,1%, відповідно. У рупах зразків 

кісткового мозку зі стійкість до іматинібу та нілотинібу кількість макрофагів 

достовірно не відрізнялася та сягала 2,3±0,1% та 2,1±0,4%, відповідно. 

Таким чином, при формуванні стійкості до ІТК в кістковому мозку 

розширюється пул ранніх клітин-попередників гранулоцито-макрофагальної 

ланки гемопоезу, однак клітини все ж здатні диференціюватися до зрілих форм у 

відповідь на наявність у культурі in vivo цитокінів та ростових факторів, що 

продукуються в організмі тварини-реципієнта гелевих дифузійних камер. Однак, 

для кращого розуміння комбінованого впливу цитокінів та ростових факторів на 
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клітини лейкемічного клону при терапії ІТК першого та другого покоління 

необхідно було порівняти результати вивчення морфофункціональної активності 

культивованих in vitro та in vivo гемопоетичних клітин пацієнтів, що 

характеризувалися різними відповідями на іматиніб та нілотініб. 

З метою кращого розуміння впливу розчинних факторів нормального 

мікрооточення на морфофункціональну активність гемопоетичних клітин із 

різною чутливістю до ІТК порівнювали результати культивування у напіврідкому 

агарі in vitro та in vivo. Аналіз колонієутворюючої активності гемопоетичних 

стовбурових клітин і клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із вперше 

діагностованою ХМЛ і у разі резистентності клітин лейкемічного клону до 

іматинібу в культурах in vitro та in vivo показав, що між кількістю колоній у цих 

культурах статистично достовірної різниці не було (рис. 4.8). Так, у зразках 

кісткового мозку хворих із вперше діагностованою ХМЛ кількість колоній в 

дифузійній камері in vivo сягала 53,4±2,1 на 1×10
5 

експлантованих мононуклеарів, 

а у культурах зразків кісткового мозку пацієнтів з резистентністю до іматинібу 

налічувалася 52,1±3,5 колоній на 1×10
5 

експлантованих мієлокаріоцитів. В свою 

чергу, у культурах зразків кісткового мозку з резистентністю клітин лейкемічного 

клону до нілотінібу функціональна активність гемопоетичних клітин була 

достовірно нижчою і становила близько 44,0±2,7 колоній на 1×10
5 
експлантованих 

мононуклеарів в культуральній системі in vitro та 36,9±2,1 колоній на 1×10
5 

експлантованих мієлокаріоцитів in vivo. У культурах зразків кісткового мозку 

пацієнтів, у яких після терапії іматинібом і нілотінібом не виявляли Ph
+
 клітин, 

кількість колоній в напіврідкому агарі in vitro достовірно відрізнялася і сягала 

21,0±1,8 на 1×10
5 

експлантованих мононуклеарів та 19,2±3,7 на 1×10
5 

експлантованих мієлокаріоцитів, відповідно. Слід зазначити, що у культурах 

зразків кісткового мозку пацієнтів з відсутністю Ph
+
 клітин у разі терапії ІТК 

кількість колоній в культуральній системі in vivo була достовірно вищою, ніж 
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число таких у напіврідкому агарі in vitro і сягала 31,2 ± 1,8 на 1×10
5 

експлантованих мононуклеарів та 27,4±2,6 на 1×10
5 

експлантованих 

мієлокаріоцитів для паціентів, що отримували терапію іматинібом і нілотінібом, 

відповідно. Це може пояснюватися тим, що в кістковому мозку хворих з 

оптимальною відповіддю на терапію ІТК переважають клітини у нормі, які при 

культивуванні в дифузійних камерах in vivo чутливі до цитокінів та ростових 

факторів,  що наявні в організмі миші-реципієнта камер і відсутні при 

культивуванні в культуральній системі in vitro [156]. 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

о
л

о
н

ій
 н

а
 1

0
0
 0

0
0
 

е
к
с
п

л
а
н

то
в

а
н

и
х
 м

о
н

о
н

у
к
л

е
а
р

ів

Культура in vivo

Культура in vitro

 

Рис. 4.8. Показники колонієутворюючої активності клітин кісткового мозку 

пацієнтів із ХМЛ у культурах in vitro та in vivo пацієнтів: 1 - пацієнти з вперше 

діагностованою ХМЛ; 2 - з резистентністю до іматинібу; 3 - з резистентністю до 

нілотінібу; 4 - КМ з 0% Ph
+
 клітин (іматиніб); 5 - КМ з 0% Ph

+
 клітин (нілотиніб). 

 

Кількість кластерів у досліджуваних культуральних системах істотно 

відрізнялася (рис. 4.5). Так, у культурі in vitro у зразках кісткового мозку пацієнтів 

із вперше діагностованою ХМЛ кластероутворююча активність сягала 87,3±4,7 

одиниць на 1×10
5 

експлантованих мононуклеарів. У культурі in vivo їх кількість 



110 

 

 

 

була значно меншою і складала 75,1±2,1 на 1×10
5 

експлантованих 

мієлокаріоцитів. У культурах зразків кісткового мозку пацієнтів з набутою 

резистентністю до іматинібу та нілотінібу кількість кластерів в культурі клітин 

in vivo достовірно перевищувала кількість кластерів у культурах зразків 

кісткового мозку пацієнтів із вперше діагностованою ХМЛ і становила 83,0±2,2 

на 1×10
5 

експлантованих мононуклеарів та 91,3±4,4 на 1×10
5 

експлантованих 

мієлокаріоцитів, відповідно. Однак, у цих групах зразків кісткового мозку 

кількість кластерів в культурі in vitro була значно нижчою порівнянно зі зразками 

пацієнтів, які не отримували препарати ІТК. У зразках кісткового мозку із 

відсутністю Ph
+
 клітин після терапії ІТК кількість кластерів як у культурі in vitro, 

так і в культурі in vivo була значно нижчою порівняно зі зразками кісткового 

мозку пацієнтів, у яких розвинулася резистентність до препаратів. У хворих з 

відсутністю Ph
+
 клітин після терапії іматинібом число кластерів в культурі in vivo 

було вищим, ніж в культурі in vitro і сягало 64,3±1,8 та 48,0±0,3 на 1×10
5 

експлантованих мононуклеарів. В свою чергу, у зразках кісткового мозку 

пацієнтів з відсутністю Ph
+
 клітин після терапії нілотінібом кількість кластерів в 

культурі in vivo становила 59,4±1,7 на 1×10
5 

експлантованих мієлокаріоцитів, а 

in vitro – 16,2±4,3 на 1×10
5 

експлантованих мононуклеарів. Можна припустити, 

що у зразках кісткового мозку пацієнтів, котрі  у якості протилейкемічної терапії 

отримували ІТК, в кістковому мозку накопичувалися кластероутворюючі клітини 

лейкемічного клону з обмеженим проліферативним потенціалом, які в культурі 

in vivo активувалися цитокінами і факторами росту, виробленими організмом-

реципієнтом камер. 
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Рис. 4.5. Показники колонієутворюючої активності клітин кісткового мозку 

пацієнтів із ХМЛ у культурах in vitro та in vivo пацієнтів: 1 – з вперше 

діагностованою ХМЛ; 2 – з резистентністю до іматинібу; 3 – з резістентносю до 

нілотінібу; 4 – КМ з 0% Ph
+
 клітин (іматиніб); 5 – КМ з 0% Ph

+
 клітин (нілотиніб). 

Примітка: *р˂0,05 – порівняно з культурою in vitro.  

 

Можна припустити, що у зразках кісткового мозку пацієнтів, котрі  у якості 

протилейкемічної терапії отримували ІТК, в кістковому мозку накопичувалися 

кластероутворюючі клітини лейкемічного клону з обмеженим проліферативним 

потенціалом, які в культурі in vivo активувалися цитокінами і факторами росту, 

виробленими організмом-реципієнтом камер. (табл. 4.2), і у культурах клітин 

кісткового мозку пацієнтів із резистентністю до терапії препаратами ІТК 

(табл.4.3) спостерігалася підвищена, порівняно зі зразками кісткового мозку 4-ї та 

5-ї груп, кількість ранніх клітин-попередників як у системі in vitro, так і in vivo. 

Слід відмітити, що винятком були культури кісткового мозку пацієнтів, які 

отримували терапію препаратом нілотініб – у цих хворих кількість бластів в 

культурі клітин in vivo майже в 2 рази перевищувала їх кількість в культурі 

in vitro. Крім того, у пацієнтів, які в якості таргетной терапії приймали іматиніб, 

кількість менш диференційованих клітин як в культурах in vitro, так і в культурах 
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in vivo перевищувала кількість таких у культурах клітин хворих, які отримували 

нілотініб. 

Таблиця 4.2 

Клітинний склад колоній кісткового мозку в культуральних системах in vitro 

та in vivo хворих з вперше діагностованим ХМЛ 

Клітини Кількість клітин  in vitro, % Кількість клітин  in vivo, % 

Бластні клітини 18,2±2,8 16,0±3,1 

Промієлоцити 13,0±4,2 13,0±1,3 

Міелоцити 20,0±2,3 21,0±2,7 

Метамієлоцити 29,0±3,2 24,3±1,9 

Палочкоядерні клітини 22,0±5,1
* 

14,0±3,4
 

Сегментоядерні клітини 10,5±5,6
* 

20,6±2,4
 

Макрофаги 3,5±0,3
* 

6,3±1,4
 

Примiткa: *p<0,05 – порівняно з культурою in vivo 

Таблиця 4.3  

Клітинний склад колоній кісткового мозку в культуральних системах in 

vitro та in vivo пацієнтів при ХМЛ  

із різним характером відповіді на терапію ІТК 

Клітини Кількість клітин  in vitro, % Кількість клітин  in vivo, % 

Препарати Іматиніб Нілотиніб Іматиніб Нілотиніб 

Зразки кісткового мозку з 0% Ph-клітин 

Бластні клітини 9,6±2,3
* 

6,6±1,8
* 

7,0±2,7 6,7±3,2 

Промієлоцити 11,3±5,3 16,0±3,7 11,0±2,3
 

16,0±1,8
 

Міелоцити 19,6±6,3 17,9±1,7 16,3±2,6 18,6±4,2 

Метамієлоцити 21,0±3,1 24,3±4,8 23,0±1,4 23,6±3,1 

Палочкоядерні клітини 11,7±2,1 14,2±2,5 12,0±1,9 13,6±3,3 

Сегментоядерні клітини 8,0±0,5
* 

15,7±1,7
* 

7,1±2,1
 

15,6±2,2
 

Макрофаги 2,3±0,1
* 

3,2±0,3
* 

4,0±0,2 3,6±0,1 

Зразки кісткового мозку із резистентністю до ІТК 

Бластні клітини 12,2±2,2
* 

8,3±0,9
* 

19,1±1,8
 

16,2±2,1
 

Промієлоцити 18,0±1,4 20,1±2,1 16,0±3,2 17,3±0,9 

Міелоцити 16,0±2,3 16,7±2,4 19,2±3,4 18,0±1,8 

Метамієлоцити 23,5±1,8 20,7±1,9 21,1±2,6 19,3±5,3 

Палочкоядерні клітини 12,3±2,5 17,6±0,9 11,6±1,3 15,0±3,7 

Сегментоядерні клітини 7,0±0,3 8,3±0,7 8,2±2,1 9,3±1,2 

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

Примiткa: *p<0,05 – порівняно з культурою in vivo 
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Результати дослідження індексу дозрівання гранулоцитів і моноцитів 

показали, що у пацієнтів із вперше діагностованою ХМЛ цей показник в системах 

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

пацієнтів, які в якості терапії приймали нілотініб, в культурі клітин in vitro індекс 

дозрівання гранулоцитів перевищував такий в культурі in vivo незалежно від 

характеру відповіді на терапію препаратом (табл. 4.4). Однак, у зразках кісткового 

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

культурі клітин in vivo був значно вищим, ніж в культурі in vitro. Можна 

припустити, що в кістковому мозку пацієнтів при терапії нілотінібом, кількість 

клітин, чутливих до цитокінів та ростових факторів в системі in vivo була вищою, 

ніж у зразках кісткового мозку пацієнтів, які у якості таргетной терапії 

отримували іматиніб. 

Таблиця 4.4 

Значення індексу дозрівання гранулоцитів і моноцитів кісткового 

пацієнтів при ХМЛ, які отримували терапію препаратами ІТК в 

культуральних системах in vitro та in vivo 

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

нілотиніб іматиніб нілотиніб іматиніб 

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

2,1±0,1 2,3±0,1
 

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

2,0±0,1 3,1±0,1
 

Примiткa: * p<0,05 – порівняно з культурою in vivo 

 

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що в культурах клітин 

кісткового мозку пацієнтів при ХМЛ, які в якості таргетної терапії отримували як 

іматиніб, так і нілотініб, переважають диференційовані клітини – гранулоцити та 

макрофаги. Їх дозрівання може активуватися цитокінами, що продукуються 

організмом тварини-реципієнта камер. В свою чергу, у кістковому мозку 

пацієнтів, у яких ХМЛ було діагностовано вперше, різниці в значеннях індексу 
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дозрівання в культуральних системах in vitro та in vivo не спостерігалося. Це може 

свідчити про те, що ІТК, такі як іматиніб і нілотініб, сприяють елімінації 

нечутливих до цитокінів та ростовим факторів клітин лейкемічного клону, а 

нормальні клітини кісткового мозку пацієнтів набувають можливості 

проліферувати та диференціюватися. В свою чергу, у зразках кісткового мозку 

пацієнтів із вперше діагностованою ХМЛ в кістковому мозку переважали 

нечутливі до цитокінів та ростових факторів клітини лейкемічного клону, у яких 

процеси проліферації переважали над процесами диференціювання, сприяючи 

накопиченню ранніх форм клітин гранулоціто- і еритропоезу, що свідчить про 

важливу роль не лише гранулоцито-макрофагального, а й еритроїдного ростіків у 

патогенезі ХМЛ.   

 

4.3. Морфофункціональні характеристики клітин кісткового при 

хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ 

першого та другого покоління за умов наявності та відсутності у 

культуральному середовищі цитокінів та ростових факторів 

 

Загалом, відомо, що при ХМЛ пул клітин-попередників лейкемічного клону 

експоненційно розширюється і вони стають менш чутливими до ростових 

факторів та цитокінів [10, 93, 101]. З іншого боку, клітини лейкемічного клону 

також можуть характеризуватися здатністю до факторнезалежного росту за 

рахунок активації β-катенінового сигнального каскаду, та аутокринної секреції  

IL-3 і гранулоцито-макрофагального колонієстимулюючого фактора [35, 114].  

Однак, вплив препаратів ІТК першого та другого покоління на здатність 

гемопоетичних клітин при ХМЛ проліферувати незалежно від наявності в 

культуральному середовищі цитокінів та ростових факторів до кінця не з’ясовано. 

Саме тому, ми здійснювали культивування клітин кісткового мозку при ХМЛ у 
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разі терапії іматинібом та нілотинібом у суспензійній культурі in vitro за умов 

наявності та відсутності у культуральному середовищі ГМ-КСФ протягом 21-ї 

доби, при цьoму кoжнi 7 дiб культуру вивчaли пiд iнвертoвaним мiкрoскoпoм, 

вiзуaльнo aнaлiзуючи її морфологічні характеристики.  

Отримані результати свідчать про те, що в суспензійній культурі були наявні 

як гемопоетичні клітини, що не здатні прикріплюватися до поверхні 

культурального пластику, так і клітини строми кісткового мозку, що адгезували 

до дна культурального планшета довгими відростками, набуваючи 

веретеноподібної форми. Крім того, кількість клітин обох типів була різною на 

різних етапах культивування. Так, на 7-му добу від початку культивування в 

суспензії спостерігалася велика кількість гемопоетичних клітин, що формували 

невеликі агрегати довкола скупчень поодиноких веретеноподібних клітин строми 

(рис. 4.9).  

 

Рис. 4.9. Суспензійна культура клітин кісткового мозку пацієнтів при ХМЛ 

на 7-му добу від початку культивування. Прижиттєва зйомка під інвертованим 

мікроскопом. Збільшення об’єктиву ×100.  
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На 14-ту добу в суспензійній культурі клітин кісткового мозку при ХМЛ 

суттєво зменшилася кількість мієлокаріоцитів у всіх дослідних групах. Крім того, 

на поверхні культурального пластику продовжували проліферувати й клітини 

строми кісткового мозку, але їх кількість за тиждень культивування навіть не 

подвоїлася (рис. 4.10). Це може свідчити про той факт, що частина клітин 

кісткового мозку за умов відсутності у культуральному середовищі 

рекомбінантних цитокінів та ростових факторів елімінувалася із культури шляхом 

апоптозу, а більш ранні клітини попередники або існували за рахунок хемокінів, 

що виділялися стромальноми клітинами, або ж були факторнезалежними 

клітинами лейкемічного клону, що здатні аутокринно синтезувати IL-3 та         

ГМ-КСФ, стимулюючи самих себе до проліферації [195]. 

 

Рис. 4.10. Суспензійна культура клітин кісткового мозку пацієнтів при ХМЛ 

на 14-ту добу від початку культивування. Прижиттєва зйомка під інвертованим 

мікроскопом. Збільшення об’єктиву ×100. 
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На 21-шу добу в суспензійній культурі in vitro у зразках кісткового мозку 

пацієнтів із стійкістю до ІТК як першого, так і другого покоління, а також у 

зразках кісткового мозку пацієнтів, яким діагноз ХМЛ було встановлено вперше, 

спостерігалася підвищена кількість гемопоетичних клітин, крім того, було значно 

більше й клітин строми (рис. 4.11). Натомість у зразках кісткового мозку 

пацієнтів із відсутністю Ph
+
 клітин внаслідок терапії інгібіторами тирозтинкіназ 

кількість як гемопоетичних, так і стромальних клітин на 21-шу добу від початку 

культивування була значно нижчою (рис. 4.12).  

 

Рис. 4.11. Суспензійна культура клітин кісткового мозку пацієнтів при ХМЛ 

із резистентністю до ІТК на 21-шу добу від початку культивування. Прижиттєва 

зйомка під інвертованим мікроскопом. Збільшення об’єктиву ×200. 
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Рис. 4.12. Суспензійна культура клітин кісткового мозку пацієнтів при ХМЛ 

із відсутністю Ph
+
 клітин внаслідок терапії ІТК на 21-шу добу від початку 

культивування. Прижиттєва зйомка під інвертованим мікроскопом. Збільшення 

об’єктиву ×200. 

 

З метою дослідження якісного складу суспензійної культури гемопоетичних 

клітин-попередників при ХМЛ у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ першого 

та другого покоління на  7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку культивування з 

культури відбирали по 35 мкл суспензії клітин та виготовляли препарати на 

цитоцентрифузі. Після їх забарвлення за методом Паппенгейма здійснювали 

морфологічний аналіз препаратів. 

Отримані результати свідчать, що на 7-му добу від початку культивування 

спостерігалася велика кількість клітин мієлоїдної ланки гемопоезу як у культурі 

без ростових факторів (рис. 4.13), так і за умов наявності у культуральному 

середовищі ГМ-КСФ у пацієнтів усіх досліджуваних груп (рис. 4.14).  
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Рис. 4.13. Цитоспін-препарат суспензійної культури клітин кісткового мозку 

пацієнтів при ХМЛ за умов відсутності у культуральному середовищі ГМ-КСФ на 

7-му добу культивування.  Забарвлення за Паппенгеймом. Збільшення об’єктиву 

×750. 

 

Рис. 4.14. Цитоспін-препарат суспензійної культури клітин кісткового мозку 

пацієнтів при ХМЛ за умов наявності у культуральному середовищі ГМ-КСФ на 

7-му добу культивування. Забарвлення за Паппенгеймом. Збільшення об’єктиву 

×750. 
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На 14-ту добу від початку культивування у групі зразків кісткового мозку із 

відсутністю Ph
+
 клітин у разі терапії як іматинібом, так і нілотинібом у культурі із 

відсутністю ГМ-КСФ кількість гемопоетичних клітин значно зменшилася 

(рис. 4.14), однак у суспензійній культурі in vitro при наявності у культуральному 

середовищі вищезгаданого фактора була значно більша кількість клітин, які 

знаходилися на різних стадіях диференціювання: від бластних до паличкоядерних 

та сегментоядерних форм (рис. 4.15). 

Натомість у групах зразків кісткового мозку із вперше діагностованим ХМЛ 

(рис. 4.16) та із стійкістю до ІТК (рис. 4.17) кількість клітин у суспензійній 

культурі in vitrо суттєво не відрізнялася, як заумов наявності ГМ-КСФ, так і при 

його відсутності. 

 

Рис. 4.15. Цитоспін-препарат суспензійної культури клітин кісткового мозку 

пацієнтів при 0% Ph
+
 клітин внаслідок терапії за умов відсутності у 

культуральному середовищі ГМ-КСФ на 14-ту добу культивування.  Забарвлення 

за Паппенгеймом. Збільшення об’єктиву ×400. 
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Рис. 4.16. Цитоспін-препарат суспензійної культури клітин кісткового мозку 

пацієнтів при 0% Ph
+
 клітин внаслідок терапії за умов наявності у культуральному 

середовищі ГМ-КСФ на 14-ту добу культивування. Забарвлення за 

Паппенгеймом. Збільшення об’єктиву ×750. 

 

Рис. 4.17. Цитоспін-препарат суспензійної культури клітин кісткового мозку 

пацієнтів із вперше виявленою ХМЛ за умов наявності у культуральному 

середовищі ГМ-КСФ на 14-ту добу культивування. Забарвлення за 

Паппенгеймом. Збільшення об’єктиву ×750. 
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Рис. 4.18. Цитоспін-препарат суспензійної культури клітин кісткового мозку 

пацієнтів із вперше виявленою ХМЛ за умов наявності у культуральному 

середовищі ГМ-КСФ на 14-ту добу культивування. Забарвлення за 

Паппенгеймом. Збільшення об’єктиву ×750. 

 

Рис. 4.19. Цитоспін-препарат суспензійної культури клітин кісткового мозку 

пацієнтів із резистентністю до ІТК за умов наявності у культуральному 

середовищі ГМ-КСФ на 14-ту добу культивування. Забарвлення за 

Паппенгеймом. Збільшення об’єктиву ×750. 
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На 21-шу добу культивування у групі зразків кісткового мозку із відсутністю 

клітин, що містять Ph-хромосому у результаті терапії ІТК в культуральній 

суспензії спостерігалося значне зниження кількості гемопоетичних клітин (рис. 

4.20). Натомість, у разі наявності в культуральному середовищі ГМ-КСФ у 

культурах кісткового мозку пацієнтів із відсутністю Ph
+
 клітин та у суспензійних 

культурах зразків кісткового мозку пацієнтів із стійкістю до ІТК в культурі 

спостерігалася велика кількість клітин мієлоїдної ланки гемопоезу на 21-шу добу 

від початку культивування (рис. 4.21).  

 

Рис. 4.20. Цитоспін-препарат суспензійної культури клітин кісткового мозку 

пацієнтів при відсутності Ph
+
 клітин внаслідок терапії за умов відсутності у 

культуральному середовищі гранулоцито-макрофагального колонієстимулюючого 

фактора на 21-шу добу культивування.  Забарвлення за Паппенгеймом. 

Збільшення об’єктиву ×750. 
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Рис. 4.21. Цитоспін-препарат суспензійної культури клітин кісткового мозку 

пацієнтів при відсутності Ph
+
 клітин внаслідок терапії за умов наявності у 

культуральному середовищі ГМ-КСФ на 21-шу добу культивування.  Забарвлення 

за Паппенгеймом. Збільшення об’єктиву ×750. 

 

З  метою оцінки кількісного співвідношення клітин мієлоїдної ланки 

гемопоезу на різних етапах диференціювання здійснювали підрахунок числа 

клітин, що диференціювалися в процесі культивування у суспензійній культурі 

in vitro на 7-му, 14-ту та 21-шу добу культивування. Отримані результати свідчать 

про те, що у групі зразків із вперше діагностованою ХМЛ на 7-му добу 

культивування кількість бластних клітин була високою і становила 8,1±2,1, навіть 

за умов відсутності у культуральному середовищі екзогенного ГМ-КСФ 

(табл. 4.5). На 14-ту добу від початку культивування кількість бластних клітин 

значно зменшилася і становила 5,0±0,9, а на 21-шу добу від початку 

культивування їхня кількість знизилася до 3,0±0,7. Число промієлоцитів у 

культурах клітин кісткового мозку пацієнтів із вперше виявленою ХМЛ було 

вищим, порівняно з кількістю бластних форм. Так, на 7-му добу число 
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промієлоцитів в культурі становило 9,0±1,7, на 14-ту добу від початку 

культивування їхня кількість недостовірно зменшилася та становила 7,0±2,4, а 

вже на 21-шу добу культивування середня кількість промієлоцитів збільшилася 

майже вдвічі та сягала 12,0±3,2. Середня кількість мієлоцитів в суспензійній 

культурі in vitro перевищувала кількість інших окремо взятих типів клітин 

протягом усього терміну культивування і становила 37,0±5,4, 23,0±4,7 та 28,0±3,5 

на 7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку культивування клітин кісткового мозку 

пацієнтів, відповідно. Подібна тенденція спостерігалася і у випадку середніх 

значень кількості метамієлоцитів у суспензійній культурі in vitro. Так, на 7-му 

добу культивування число метамієлоцитів становило 29,0±2,9, на 14-ту – 27,0±4,1 

та 22,0±3,7 на 21-шу добу від початку культивування. Кількість більш 

диференційованих паличкоядерних клітин на 7-му добу культивування становила 

8,0±1,2, на 14-ту добу їхня кількість зросла у 2,4 рази та сягала 19,0±4,6. 

Натомість, на 21-шу добу за умов відсутності у середовищі для культивування 

гранулоцито-макрофагального колонієстимулюючого фактора середня кількість 

паличкоядерних гранулоцитів знизилася до 17±3,3. Число сегментоядерних 

гранулоцитів у культурі на 7-му добу культивування становило 9,0±0,7, натомість 

на 14-ту добу їх кількість зросла вдвічі і сягала 18,0±1,7. Проте, на 21-шу добу 

культивування середнє число сегментоядерних гранулоцитів у культурі клітин 

in vitro знизилося до рівня 9,0±1,1. Крім того, на препаратах клітин культуральної 

суспензії також зустрічалися поодинокі макрофаги, кількість яких збільшувалася 

при збільшенні терміну культивування. Так, на 7-му добу число макрофагів 

сягало 4,3±0,5, на 14-й день культивування їхня кількість зросла до 5,7±0,4, а на 

21-й – до 7,2±1,1 клітин.  

У культурах кісткового мозку пацієнтів із вперше виявленою ХМЛ за умов 

наявності у культуральному середовищі ГМ-КСФ спостерігалася подібна 

тенденція кількісного співвідношення клітин гранулоцито-макрофагальної ланки 
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гемопоезу на різних етапах диференціювання, як і за умов відсутності у 

середовищі рекомбінантних ростових факторів. Так, на 7-му добу культивування 

кількість бластних клітин становила 12,5±2,4, на 14-ту – 6,3±0,3 та 4,2±0,5 на     

21-шу добу від початку культивування. Середня кількість промієлоцитарних 

клітин на 7-му добу культивування була недостовірно нижчою порівняно із 

кількістю бластних форм і становила 10,2±3,2. Однак, на 14-ту та 21-шу добу 

культивування число промієлоцитів перевищувало кількістьбластних форм і 

становило 8,1±1,7 та 12,5±2,1, відповідно. Середня кількість мієлоцитарних 

клітин у культурі була найвищою, як і за умов відсутності у середовищі для 

культивування екзогенного ГМ-КСФ, і сягала 31,2±5,3, 19,7±2,1 та 26,3±3,6, на   

7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку культивування, відповідно. Щодо 

показників метамієлоцитів, то їхня кількість достовірно не відрізнялася від 

кількості мієлоцитів у суспензійній культурі і становила 27,8±4,8 на 7-му, 

19,7±2,1 на 14-ту та 22,1±3,8 на 21-шу добу від початку культивування. Кількість 

паличкоядерних гранулоцитів була нижчою порівняно із числом метамієлоцитів і 

на 7-му добу сягала 11,5±2,3, на 14-ту - 21,2±0,9 та 19,6±3,1 на 21-шу добу від 

початку культивування. Щодо середньої кількості сегментоядерних клітин у 

суспензійній культурі in vitro, то на 7-му добу культивування їхня кількість сягала 

11,2±0,9, на 14-ту їхнє число зросло до 18,6±2,5, але до 21-ї доби від початку 

культивування кількість сегментоядерних клітин у культурі знизилася до 8,2±0,8. 

Як і у випадку відсутності у культуральному середовищі ГМ-КСФ, за умов його 

наявності у суспензійній культурі in vitro спостерігали поодинокі макрофаги. Так, 

на 7-му добу їх кількість становила 3,6±0,3, на 14-ту - 2,1±0,2 та 5,8±0,4 на 21-шу 

добу від початку культивування. Таким чином, у суспензійній культурі in vitro 

зразків кісткового мозку із вперше виявленою ХМЛ гемопоетичні клітини 

характеризувалися не лише здатністю до автономної проліферації за умов 

відсутності у культуральному середовищі екзогенних цитокінів та ростових 
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факторів, але й незалежністю від впливу хемокінів. Слід зазначити, що наявність 

у культуральному середовищі рекомбінантного ГМ-КСФ практично не впливала 

на проліферативну активність гемопоетичних клітин та їхню здатність 

диференціюватися у більш зрілі форми. 

Таблиця 4.5 

Диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

пацієнтів із вперше виявленим ХМЛ у суспензійній культурі in vitro 

 

Наявність ГМ-КСФ Відсутність ГМ-КСФ 

Доба 

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

Бласти 12,5±2,4
 

6,3±0,3 4,2±0,5 8,1±2,1
* 

5,0±0,9 3,0±0,7 

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

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

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

Паличкоядерні 

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

Сегментоядерні 

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

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

Примiткa: 
*
 р˂0,05 порівняно з культурою при наявності ГМ-КСФ. 

 

На відміну від культур зразків кісткового мозку пацієнтів, що не підлягали 

впливові жодних терапевтичних засобів у культурах зразків кісткового мозку, що 

характеризувалися відсутністю Ph
+
 клітин внаслідок терапії іматинібом, 

спостерігалася відмінна кількість клітин на різних етапах диференціювання за 

умов наявності та відсутності у культуральному середовищі ГМ-КСФ (табл. 4.6). 

Так, середня кількість бластних клітин за умов відсутності у середовищі 

гранулоцито-макрофагального колонієстимулюючого фактора на 7-му добу 

культивування становила 7,6±2,1, на 14-ту їх число зросло до 8,2±1,9, але вже на 

21-шу добу культивування середня кількість бласних форм у суспензійній 

культурі при відсутності ГМ-КСФ зменшилася до 4,7±1,1. Середнє число 

промієлоцитів на 7-му та 14-ту добу культивування було нижчим від кількості 
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бластів у суспензійній культурі in vitro і сягало 4,2±1,1 та 3,1±0,8, відповідно. 

Однак, на 21-шу добу від початку культивування середня кількість промієлоцитів 

у 2 рази перевищувала кількість бластів і становила 9,1±1,5%. Щодо показників 

середньої кількості мієлоцитів, то вони значно перевищували показники кількості 

більш ранніх форм гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу і становили 

13±2,7 на 7-му, 18,1±2,3 на 14-ту та 16,3±1,8 на 21-шу добу від початку 

культивування. Середня кількість метамієлоцитів була найбільшою на 7-му добу 

культивування, поступово зменшувалася до 14-ї, але дещо підвищилася на 21-шу, 

становлячи 17,1±4,5 на 7-му, 13,4±2,1 на 14-ту та 15,5±3,7 на 21-шу добу від 

початку культивування. Крім того, нами було встановлено, що середня кількість 

паличкоядерних клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу суттєво не 

різнилася від кількості метамієлоцитів і становила 17,3±2,6 на 7-му, 16,8±3,2 на 

14-ту та 18,8±1,7 на 21-шу добу культивування. Подібна тенденція спостерігалася 

і у випадку середніх значень сегментоядерних кліинин. Так, на 7-му добу 

культивування їх число становило 15,4±0,7, на 14-ту добу їх кількість зменшилася 

до 13,7±1,2, але вже на 21-шу добу культивування число сегментоядерних клітин 

у культуральій суспензії зросло до 16,8±2,3. Крім того, у культуральній суспензії 

також були й макрофаги, але спостерігалася цікава закономірність, що кількість 

макрофагів не збільшувалася зі збільшенням терміну культивування, а їхня 

кількість на 7-му добу культивування становила 6,1±0,4, на 14-ту добу їх число 

знизилося майже вдвічі та становило 3,3±0,5, а на 21-шу добу культивування 

зросло до 8,5±0,3. 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

Таблиця 4.6 

Диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

пацієнтів із відсутністю Ph
+
 клітин внаслідок терапії іматинібом у 

суспензійній культурі in vitro 

  Наявність ГМ-КСФ Відсутність ГМ-КСФ 

Доба 

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

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

Промієлоцити 6,9±0,5
 

7,3±0,9
 

9,2±1,3 4,2±1,1
* 

3,1±0,8
* 

9,1±1,5 

Мієлоцити 13,4±2,4 8,1±0,9
 

13,5±3,4 13,0±2,7 18,1±2,3
* 

16,3±1,8 

Метамієлоцити 23,9±1,2
 

19,7±5,1 17,8±3,4 17,1±4,5
* 

13,4±2,1 15,5±3,7 

Паличкоядерні 

клітини 27,7±5,7
 

29,3±6,1
 

21,2±3,8   17,3±2,6
* 

16,8±3,2
* 

18,8±1,7 

Сегментоядерні 

клітини 21,1±4,3
 

19,9±3,2
 

22,1±5,7 15,4±0,7
* 

13,7±1,2
* 

16,8±2,3 

Макрофаги 5,7±1,3 6,9±0,4
 

8,3±1,1 6,1±0,4 3,3±0,5
* 

8,5±0,3 

              Примiткa: *р˂0,05 у порівнянні з культурою при наявності ГМ-КСФ. 

 

На відміну від групи зразків кісткового мозку із вперше виявленою ХМЛ у 

групі зразків із відсутністю Ph
+
 клітин у результаті терапії іматиніом у 

суспензійній культурі in vitro спостерігалася різниця між кількістю клітин 

гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу при відсутності та наявності у 

культуральному середовищі ГМ-КСФ. Так, у суспензійних культурах зразків 

кісткового мозку із наявністю у культуральному середовищі екзогенного          

ГМ-КСФ кількість бластних клітин збільшувалася зі збільшенням терміну 

культивування: 4,1±0,5 на 7-му, 5,2±0,9 на 14-ту та 6,1±0,7 на 21-шу добу від 

початку культивування. Подібна тенденція спостерігалася і у випадку 

промієлоцитів. Так, на 7-му добу культивування їх число становило 6,9±1,5, на 

14-ту воно зросло до 7,3±0,9, а на 21-шу до 9,2±1,3. Що стосується середньої 

кількості мієлоцитів, то на 7-му добу культивування вона становила 13,4±2,4, 

зменшилася до 8,1±0,9 на 14-ту та знову зросла до 13,5±3,4 на 21-шу добу від 
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початку культивування. Кількість метамієлоцитів протягом усього терміну 

культивування поступово знижувалася. Так, на 7-му добу культивування їх число 

становило 23,9±4,2, на 14-ту воно знизилося до 19,7±5,1та до 17,8±3,4 на 21-шу 

добу культивування. Кількість паличкоядерних клітин гранулоцито-

макрофагальної ланки гемопоезу на 7-му добу культивування становила 27,7±5,7, 

на 14-ту добу вона зросла до 29,3±6,1, але вже на 21-шу добу від початку 

культивування їхнє число знизилося до 21,2±3,8. Що стосується зміни кількості 

сегментоядерних клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу, то на 7-му 

добу від початку культивування спостерігалося 21,1±4,3 сегментоядерних клітин, 

на 14-ту добу від початку культивування їх число знизилося до 19,9±3,2, але вже 

на 21-шу добу від початку культивування їхня кількість знову зросла до 22,1±5,7. 

Як і у випадку культур із відсутністю ГМ-КСФ, за умови його наявності в 

культурі також спостерігалися макрофаги, однак, їх кількість збільшувалася із 

підвищенням терміну культивування. Так, на 7-му добу культивування їх число 

сягало 5,7±1,3, на 1-ту добу воно зросло до 6,9±0,4 та на 21-шу добу від початку 

культивування продовжувало зростати до  8,3±1,1. Таким чином, у культурах із 

відсутністю клітин, що містять Ph-хромосому, спостерігалася різниця в 

клітинному складі культур in vitro за умов відсутності та наявності у середовищі 

для культивування ГМ-КСФ. Так, при наявності ГМ-КСФ спостерігалося 

підвищення кількості більш диференційованих форм гемопоетичних клітин 

гранулоцито макрофагальної ланки гемопоезу. Ймовірно, причиною цого могло 

бути відновлення пулу нормальних гемопоетичних клітин, що характеризувалися 

чутливістю до наявності у культуральному середовищі рекомбінантного ГМ-

КСФ [195]. 

У суспензійних культурах зразків гемопоетичних клітин пацієнтів зі 

стійкістю до терапії іматинібом статистично достовірної різниці між кількістю 

клітин за умов наявності та відсутності ГМ-КСФ у середовищі для культивування 
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не виявили (табл. 4.7). Так, кількість бластних клітин при наявності  ГМ-КСФ у 

середовищі на 7-му добу культивування становила 12,2±2,1, на 14-ту їх кількість 

знизилася до 7,4±1,6, а на 21-шу зросла до 11,3±0,9. При відсутності у 

культуральному середовищі ГМ-КСФ у суспензійних культурах спостерігалося 

зниження кількості бластних клітин на 14-ту добу культивування, але їх число 

відновлювалося на 21-шу добу від початку культивування  і становило 11,2±1,3, 

8,1±0,7 та 10,3±1,4 на 7-му, 14-ту та 21-шу добу культивування, відповідно.  

Кількість промієлоцитів на 7-му добу культивування при відсутності у 

культурі ГМ-КСФ була високою і становила 23,0±4,5, але вже на 14-ту добу від 

початку культивування вона знизилася до 15,7±3,2 і на 21-шу добу продовжувала 

знижуватися й сягала 14,4±2,3. Подібна картина спостерігалася і за умов 

відсутності у середовищі для культивування ГМ-КСФ. Так, на 7-му добу 

культивування число промієлоцитів становило 12±4,5, на 14-ту добу 

культивування їх кількість знизилася до 12,3±4,5, а на 21-шу добу зросла до 

13,7±4,2.  

У разі підрахунку кількості мієлоцитів виявили, що вона зростала на 14-ту 

добу культивування і знижувалася на 21-шу приблизно до такого ж рівня, який 

спостерігався на 7-му добу від початку культивування. Так, за умов наявності у 

культуральному середовищі ГМ-КСФ їх число становило 21,3±2,4, 24,1±3,7 та 

21,0±3,5 на 7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку культивування, відповідно. При 

відсутності у культурах ГМ-КСФ кількість мієлоцитів на 7-му та 21-шу була 

нижчою, а на 14-ту добу культивування була вищою, порівняно із кулькістю 

таких при наявності ГМ-КСФ. Так, на 7-му добу від початку культивування їх 

число становило 17,7±3,4, на 14-ту - 26,5±2,3 та на 21-шу добу від початку 

культивування - 18,7±3,2.  

Наші дослідження виявили, що число метамієлоцитів в культурах було 

високим і не відрізнялося достовірно в залежності від присутності у культурах 
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ГМ-КСФ. Так, за умов наявності у культуральному середовищі ГМ-КСФ на 7-му 

добу культивування кількість метамієлоцитів сягала 21,1±2,4, на 14-ту добу від 

початку культивування їх кількість знизилася до 17,4±4,1, а на 21-шу зросла до 

22,4±2,7. У випадку, коли у середовище для культивування гемопоетичних клітин 

не додавали ГМ-КСФ, на 7-му добу культивування кількість метамієлоцитів 

становила 18,3±3,2, на 14-ту добу їх середнє число зросло до 19,0±3,1, але вже на 

21-шу добу від початку культивування воно знизилося до 17,4±3,2.  

Слід зазначити, що у суспензійних культурах кісткового мозку пацієнтів зі 

стійкістю клітин лейкемічного клону до іматинібу спостерігалася значно менша 

кількість більш диференційованих паличкоядерних і сегментоядерних клітин, а 

також макрофагів незалежно від наявності у середовищі ГМ-КСФ. Так, при 

відсутності в культурі ГМ-КСФ, число паличкоядерних форм на 7-му добу 

культивування сягало 13,2±2,6, на 14-ту добу їх число знизилося до 8,0±0,7, а на 

21-шу зросло до 14,5±3,1. При відсутності ГМ-КСФ у середовищі на 7-му добу 

культивування кількість паличноядерних форм становила 12,2±1,9, на 14-ту добу 

їх число знизилося до 10,1±1,5, а вже на 21-шу добу від початку культивування 

знову зросло і сягало 12,0±2,1.  

Варто зазначити, що кількість сегментоядерних форм у культурі 

гемопоетичних клітин пацієнтів із стійкістю клітин лейкемічного клону до 

іматинібу була значно нижчою порівняно із числом паличкоядерних гранулоцитів 

незалежно від присутності у культуральному середовищі ГМ-КСФ та тривалості 

культивування. Так, при наявності у культуральному середовищі ГМ-КСФ, 

кількість сегментоядерних гранулоцитів становила 6,3±0,6, на 14-ту добу 

культивування їх число знизилося до 5,3±0,4, а на 21-шу добу продовжувало 

знижуватися і становило 3,0±0,6. При відсутності у суспензійних культурах     

ГМ-КСФ спостерігалася подібна картина. Так, кількість сегментоядерних форм 

становила 7,2±0,9, 4,3±1,8 та 3,1±0,2 на 7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку 
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культивування, відповідно. Число макрофагів в культурах було невисоким і 

становило 5,0±1,2, 3,1±0,3, 4,1±0,4 на 7-му, 14-ту та 21-шу добу, відповідно, за 

ймов присутності у середовищі культивування ГМ-КСФ. В свою чергу, при його 

відсутності, у суспензійних культурах спостерігалася подібна картина. Так, на     

7-му добу культивування число макрофагів становило 4,0±0,5, на 14-ту - 4,1±0,2 і 

3,3±0,7 на 21-шу добу від початку культивування.  

Таблиця 4.7 

Диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

пацієнтів із стійкістю клітин лейкемічного клону до іматинібу у суспензійній 

культурі in vitro 

 

Наявність ГМ-КСФ Відсутність ГМ-КСФ 

Доба 

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

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

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

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

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

Паличкоядерні 

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

Сегментоядерні 

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

Макрофаги 5,0±1,2 3,1±0,3
 

4,1±0,4 4,0±0,5 4,1±0,2
* 

3,3±0,7 

Примiткa: *р˂0,05 у порівнянні з культурою при наявності ГМ-КСФ. 

 

Наші дослідження виявили, що у суспензійних культурах гемопоетичних 

клітин пацієнтів із відсутністю Ph
+
 клітин внаслідок терапії нілотинібом за умов 

відсутності у культуральному середовищі ГМ-КСФ cпостерігалося переважання 

ранніх клітин-попередників гранулоцитарної ланки гемопоезу, однак, виявлялася 

значно менша кількість клітин, порівняно із культурами, у яких до 

культурального середовища додавали ГМ-КСФ (табл. 4.8). Так, при навності у 

культуральному середовищі ГМ-КСФ кількість бластних клітин на 7-му добу 

культивування становила 3,3±0,2, на 14-ту їх середнє число не змінилося і сягало 
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3,1±0,5, а на 21-шу добу культивування середня кількість бластних клітин 

підвищилася до 5,7±1,2. Натомість, у суспензійних культурах клітин, до яких не 

додавали ГМ-КСФ, на 7-му добу від початку культивування середня кількість 

бластних клітин становила 3,1±2,1, на 14-ту добу їх середнє число зросло до 

6,2±1,3, а на 21-шу добу від початку культивування середня кількість бластних 

клітин у культурі знову знизилася і становила 3,2±0,9.  

При навності у культуральному середовищі ГМ-КСФ на 7-му добу 

культивування середнє число промієлоцитів у 2 рази перевищувало середню 

кількість бластних клітин і становило 6,0±1,2, а на 14-ту та 21-шу добу від 

початку культивування кількість промієлоцитів у суспензійній культурі зросла до 

8,2±3,1 та 8,1±0,5, відповідно. В тому ж випадку, коли до культурального 

середовища не додавали ГМ-КСФ, середня кількість промієлоцитів на 7-му та 

добу від початку культивування була вдвічі меншою, порівняно із середньою 

кількістю таких при додаванні  ГМ-КСФ, і становила 3,1±0,7 та 4,0±0,5, 

відповідно. На 21-шу добу культивування кількість промієлоцитів у суспензійній 

культурі in vitro при відсутності у культуральному середовищі ГМ-КСФ сягала 

6,3±1,2.  

На 7-му добу від початку культивування в суспензійній культурі при 

наявності ГМ-КСФ спостерігали високу кількість мієлоцитів – 13,1±2,8. На 14-ту 

добу від початку культивування їх число знизилося до 8,4±1,7, але вже на 21-шу 

добу кількість мієлоцитів знов підвищилася до 15,5±3,1. При відсутності у 

культурах рекомбінантного ГМ-КСФ число мієлоцитів статистично достовірно не 

відрізнялася. Так, їх число сягало  14,8±3,1, 9,3±5,1 та 14,3±3,2 на 7-му, 14-ту та 

21-шу добу від початку культивування, відповідно.  

Число метамієлоцитів у суспензійних культурах in vitro зразків кісткового 

мозку пацієнтів з відсутністю Ph
+
 клітин внаслідок терапії нілотинібом було 

найвищим незалежно від присутності у середовищі для культивування 
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рекомбінантного ГМ-КСФ. Так, у випадку наявності у культурах ГМ-КСФ 

середня кількість метамієлоцитів сягала 22,5±3,7, 17,3±1,8 і 18,7±3,2, на 7-му, 14-

ту та 21-шу добу від початку культивування, відповідно. Коли при культивуванні 

у середовище не додавали рекомбінантний ГМ-КСФ, на 7-му добу культивування 

кількість метамієлоцитів становила 19,5±4,1, на 14-ту їх число зросло до 11,3±2,5, 

а на 21-шу добу культивування зросло до 17,6±3,4. 

На відміну від мієлоцитів та метамієлоцитів, кількість більш зрілих 

паличкоядерних гранулоцитів у суспензійних культурах in vitro при наявності та 

відсутності рекомбінантного ГМ-КСФ достовірно відрізнялася. Так, при 

додаванні до культур екзогенного рекомбінантного РМ-КСФ на 7-му добу від 

початку культивування число паличкоядерних клітин сягало 13,4±5,3, на 14-ту 

воно знизилося до 9,5±2,8, а на 21-шу добу їх кількість знову підвищилася до 

12,4±1,4. У тому ж випадку, коли до культурального середовища ГМ-КСФ додано 

не було, у культурах спостерігали значно нижчу кількість паличкоядерних 

гранулоцитів. Їх число становило 7,0±1,2, 9,3±0,8 і 7,2±1,2 на 7-му, 14-ту та 21-шу 

добу від початку культивування, відповідно.  

Подібна картина спостерігалася і у випадку більш зрілих сегментоядерних 

гранулоцитів. Так, при наявності у середовищі для культивування ГМ-КСФ на    

7-му добу культивування середня кількість сегментоядерних гранулоцитів сягала 

12,4±3,1, на 14-ту та 21-шу добу культивування їх кількість практично не 

змінювалася та становила 11,2±1,3 та 12,5±2,4, відповідно. При відсутності у 

культурах екзогенного ГМ-КСФ число паличкоядерних гранулоцитів було значно 

меншим та становило 4,1±0,3, 6,1±0,1 та 5,2±0,4 на 7-му, 14-ту та 21-шу добу від 

початку культивування, відповідно.  

У культурах клітин кісткового мозку пацієнтів із відсутністю Ph-клітин 

внаслідок терапії нілотинібом статистично достовірної різниці між кількістю 

макрофагів не спостерігалося, ані у випадку впливу рекомбінантного ГМ-КСФ, 
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ані у випадку збільшення терміну культивування. Так, при наявності ГМ-КСФ у 

культурах на 7-му добу культивування число макрофагів становило 3,1±0,4, на  

14-ту добу культивування їх кількість сягала 2,6±0,2, а на 21-шу – 2,1±0,2. При 

відсутності ГМ-КСФ у культуральному середовищі число макрофагів у культурах 

становило 4,3±0,5, 3,5±0,8 та 3,7±1,3 на 7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку 

культивування відповідно.  

Таблиця 4.8 

Диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

пацієнтів із відсутністю Ph-клітин внаслідок терапії нілотинібом у 

суспензійній культурі in vitro 

  Наявність ГМ-КСФ Відсутність ГМ-КСФ 

  7-а 14-а 21-а 7-а 14-а 21-а 

Бласти 3,3±0,2 3,1±0,5
 

5,7±1,2 3,1±2,1 6,2±1,3
* 

3,2±0,9 

Промієлоцити 6,0±1,2
 

8,2±3,1
 

8,1±0,5 3,1±0,7
* 

4,0±0,5
* 

6,3±1,2 

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

Метамієлоцити 22,5±3,7 17,3±1,8
 

18,7±3,2 19,5±4,1 11,3 ±2,5
*
 17,6±3,4 

Паличкоядерні 

клітини 13,4±5,3 9,5±2,8 12,4±1,4
 

7,0±1,2 9,3±0,8 7,2±1,2
* 

Сегментоядерні 

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

Макрофаги 3,1±0,4
 

2,6±0,2
 

2,1±0,2
 

4,3±0,5
* 

3,5±0,8
* 

3,7±1,3
* 

Примiткa: *р˂0,05 у порівнянні з культурою при наявності ГМ-КСФ. 

 

У суспензійних культурах кісткового мозку пацієнтів із стійкістю клітин 

лейкемічного клону до нілотинібу статистично достовірної різниці між кількістю 

клітин гранулоцитарно-макрофагальної ланки гемопоезу на різних стадіях 

диференціювання незалежно від присутності в культурі ГМ-КСФ виявлено не 

було (табл. 4.9). Так, число бластних клітин при додаванні до культурального 

середовища ГМ-КСФ становило 5,7±1,9, 3,2±0,4 та 7,4±1,3, на 7-му, 14-ту та      

21-шу добу культивування, відповідно. У випадку, коли культивування 

здійснювали при відсутності у середовищі екзогенного ГМ-КСФ кількість 
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бластних клітин сягала 8,1±2,5, 5,2±3,1 та 10,4±2,4 на 7-му, 14-ту та 21-шу добу 

від початку культивування, відповідно. 

При відсутності у культуральному середовищі екзогенного ГМ-КСФ 

кількість промієлоцитів у суспензійних культурах in vitro коливалася в межах 14 – 

13. Так, на 7-му добу культивування середнє число промієлоцитів становило 

7,2±3,1, на 14-ту добу культивування їх середня кількість зросла до 9,4±2,2, а на 

21-шу добу від початку культивування підвищилася до 10,5±3,6. Натомість при 

вілсутності у культурах ГМ-КСФ на 14-ту добу культивування число 

промієлоцитів знизилося вдвічі, порівняно із культурами, термін культивування 

яких становив 7 діб. Число промієлоцитів сягало 15,2±2,1 та 8,0±1,2, на 7-му та 

14-ту добу культивування, відповідно. На 21-шу добу середня кількість 

промієлоцитів підвищилася і становила 11,3±2,1.  

Слід відмітити, шо кількість метамієлоцитів при наявності у середовищі 

екзогенного ГМ-КСФ поступово збільшувалася зі збільшенням терміну 

культивування. Так, на 7-му добу культивування їх кількість становила 13,5±2,6, 

на 14-ту - 16,4±1,3 і 17,3±0,9 на 21-шу добу від початку культивування. За умов 

відсутності культуральному середовищі ГМ-КСФ спостерігалася подібна картина 

і середня кількість мієлоцитів становила 12,4±1,8, 14,5±3,3 і 21,3±0,8 на 7-му,    

14-ту та 21-шу добу від початку культивування, відповідно.  

Незалежно від наявності ГМ-КСФ у культурах спостерігалася найвища 

кількість метамієлоцитів та паличкоядерних клітин. Так, у випадку, коли до 

середовища додавали ГМ-КСФ у концентрації 50 мкг/мл число метамієлоцитів 

коливалося у межах 14 – 34  з середніми значеннями 18,3±3,4, 27,7±1,9 та 28,7±5,1 

на 7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку культивування, відповідно. У культурах, 

де відбувалася проліферація клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

і без додавання ГМ-КСФ число метамієлоцитів становило 17,6±0,9 на 7-му, 

25,0±2,4 на 14ту та 26,3±0,7 на 21-шу добу культивування. Число паличкоядерних 
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клітин у культурах було високим і поступово зростало зі збільшенням терміну 

культивування незалежно від дії екзогенного ГМ-КСФ. Так, при наявності у 

культуральному середовищі ГМ-КСФ кількість паличкоядерних гранулоцитів на 

7-му добу культивування становила 25,2±3,1, на 14-ту - 26,3±4,2 і 31,8±7,1 на    

21-шу добу від початку культивування. При відсутності у ГМ-КСФ у культурах 

спостерігалася подібна картина і середня кількість паличкоядерних клітин 

становила 23,2±4,1, 28,3±3,6 та 19,3±6,1 на 7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку 

культивування, відповідно.  

Кількість сегментоядерних гранулоцитів у культурах була низькою 

незалежно від впливу ГМ-КСФ. Так, при додаванні ГМ-КСФ до культурального 

середовища число сегментоядерних клітин становило 4,3±1,7 на 7-му, 7,4±2,8 на 

14-ту та 7,5±2,3 на 21-шу добу від початку культивування. У культурах без 

додавання екзогенного ГМ-КСФ кількість сегментоядерних гранулоцитів 

становила 5,1±4,3, 5,5±3,2 та 7,0±0,7 на 7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку 

культивування, відповідно. 

У суспензійних культурах зразків кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю 

клітин лейкемічного клону до нілотинібу спостерігалися поодинокі макрофаги. 

Так, при наявності у культуральному середовищі ГМ-КСФ кількість 

макрофагальних клітин на 7-му добу культивування становила 2,1±0,1, на 14-ту - 

1,1±0,3 та 2,4±1,2 на 21-шу добу від початку культивування. При відсутності у 

культуральному середовищі екзогенного ГМ-КСФ число макрофагів становило 

3,2±2,3, 1,7±1,2 та 3,1±0,5 на 7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку 

культивування, відповідно. 
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Таблиця 4.9 

Диференціювання клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу 

пацієнтів із стійкістю клітин лейкемічного клону до нілотинібу у 

суспензійній культурі in vitro 

 

Наявність ГМ-КСФ Відсутність ГМ-КСФ 

Доба 

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

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

Промієлоцити 7,2±3,1
 

9,4±2,2 10,5±3,6 15,2±2,1
* 

8,0±1,2 11,3±2,1 

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

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

Паличкоядерні 

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

Сегментоядерні 

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

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

Примiткa: *р˂0,05 у порівнянні з культурою при наявності ГМ-КСФ 

 

При культивуванні клітин кісткового мозку пацієнтів із ХМЛ у разі терапії 

ІТК у суспензійній культурі in vitro за умов наявності у культуральному 

середовищі 10% фетальної телячої сироватки не спостерагіли еритропоетин-

незалежної проліферації клітин еритроїдної ланки гемопоезу. Однак, той факт, що 

БУО-Е формувалися у середовищі з 20% фетальної телячої сироватки наштовхнув 

нас на думку вдвічі збільшити її вміст у суспензійній культурі in vitro. Результати 

культивування свідчать, що при збільшенні місту сироватки з 10% до 20% в 

суспензійній культурі in vitro почали зустрічатися поодинокі клітини еритроїдної 

ланки гемопоезу. Крім того, було встановлено, що їх число збільшувалося до 14-ї 

доби культивування, а на 21-шу їх кількість починала зменшуватися на усіх 

рівнях диференціювання (табл. 4.10). Так, на 7-му добу від початку культивування 

кількість проеритробластів сягала 4,2±0,4 та 5,7±1,2 у разі стійкості до терапії 

іматинібом та нілотинібом, відповідно. На 14-ту добу культивування їх число 

зросло в 1,5 разів і становило 8,1±1,2 при стійкості клітин лейкемічного клону до 
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іматинібу та 7,4±2,1 при стійкості до нілотинібу. На 21-шу добу культивування 

кількість проеритробластів у суспензійній культурі  in vitro значно знизилася і 

сягала 3,3±0,5 та 2,6±0,3 у разі стійкості клітин лейкемічного клону до іматинібу 

та нілотинібу, відповідно. 

Число еритробластів протягом усього терміну культивування  значно 

перевищувало кількість проеритробластів в культурі. Так, на 7-му добу 

культивування воно становило 16,3±1,6 та 14,1±2,3 у культурах зразків кісткового 

мозку зі стійкістю до іматинібу та нілотинібу, відповідно. На 14-ту добу 

культивування кількість еритробластів зросла  до 21,4±4,7 у випадку стійкості до 

терапії іматинібом та 27,1±2,1 при стійкості до нілотинібу. І на 21-шу добу 

культивування число еритробластів знизилося як при стійкості до іматинібу, так і 

нілотинібу і становило 17,2±1,3 та 22,1±3,5, відповідно.  

Було виявлено, що кількість нормобластів у суспкнзійних культурах булла 

найнижчою, але, подібно до інших клітин-попередників еритропоезу, вона 

збільшувалася на 14-ту та знижувалася на 21-шу добу від початку культивування. 

Так, на 7-му добу число нормобластів становило 3,1±0,7 та 2,6±0,4 у групах 

зразків зі стійкістю до іматинібу та нілотинібу, відповідно. На 14-ту добу 

культивування їх кількість зросла до 4,5±0,2 та 5,1±1,1, а на 21-шу знову 

знизилася до 1,8±0,3  та 0,9±0,4 у разі стійкості до терапії іматинібом та 

нілотинібом відповідно. 
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Таблиця 4.10 

Диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу пацієнтів 

досліджуваних груп у суспензійній культурі in vitro за умов наявності у 

культуральному середовищі 20% фетальної телячої сироватки 

 Проеритробласти Еритробласти Нормобласти 

Доба 

культивува

ння 

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

КМ із 

вперше 

діагностова

ним ХМЛ 

- - - - - - - - - 

КМ із 0 % 

Ph-клітин 

(іматиніб) 

- - - - - - - - - 

КМ із 0 % 

Ph-клітин 

(нілотиніб) 

- - - - - - - - - 

КМ зі 

стійкістю 

до 

іматинібу 

4,2±0,4 8,1±1,2 3,3± 0,5 16,3±1,6 21,4±47 17,2±1,3 3,1±0,7 4,5±0,2 1,8±0,3 

КМ зі 

стійкістю 

до 

нілотинібу 

5,7±1,2 7,4±2,1 2,6±0,3 14,1±2,3
* 

27,1±2,1
 

22,1±3,5 2,6±0,4 5,1±1,1 0,9±0,4 

Примiткa: *р˂0,05 у з результатами на 14-ту добу культивування 

Таким чином, у культурах зразків кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю 

клітин лейкемічного клону до терапії інгібіотарами тирозинкіназ – як іматинібу, 

так і нілотинібу, спостерігали факторнезалежну проліферацію гемопоетичних 

клітин. Крім того, у таких культурах переважали малодиференційовані  

гемопоетичні клітини-попередники як за умов наявності, так і відсутності у 

культурах екзогенного ГМ-КСФ. Подібна картина спостерігалася і у культурах 

гемопоетичних клітин пацієнтів, у яких ХМЛ було виявлено вперше і клітини 

кісткового мозку ще не підлягали впливові терапевтичних препаратів. Можливо, 

це пов’зано з тим, що під час лейкемічної трансформації гранулоцито-

макрофагальна ланка гемопоезу розширюється на всіх стадіях диференціювання, 
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одночасно стаючи менш чутливою до дії факторів мікрооточення [93]. З іншого ж 

боку, при лейкемічній трансформації клітини набувають здатності до аутокринної 

регуляції. Тобто, у клітинах підвищується експресія IL-3 і Г-КСФ [50, 124], що й 

могло призвести по інтенсивної проліферації клітин у суспензійній культурі in 

vitro при відсутності екзогенного ГМ-КСФ.  

Було встановлено, що наявність фетальної телячої сироватки в 

кулютуральному середовищі є ключовим фактором, що стимулює еритропоетин-

незалежне формування БУО-Е у кістковому мозку пацієнтів зі стійкістю до 

терапії іматинібом та нілотинібом. Крім того, було виявлено, що подібне 

формування присутнє за умови наявності у середовищі 20% фетальної телячої 

сироватки. 

Отже, за допомогою методів культивування гемопоетичних клітин в 

дифузійних камерах in vivo та культивування у суспензійній культурі in vitro було 

встановлено, що з набуттям стійкості до ІТК клітини лейкемічного клону 

характеризуються відсутністю чутливості до факторів розчинного мікрооточення, 

які виділяються організмом тварини-реципієнта камер. Крім того, було виявлено 

здатність клітин лейкемічного клону до факторнезалежної проліферації та 

диференціювання в суспензійній культурі in vitro. Наявність гранулоцито-

макрофагального колонієстимулюючого фактора в культуральному середовищі 

достовірно не впливала на морфофункціональні характеристики клітин 

гранулоцито-макрофагального ряду. Однак, було встановлено, що клітини 

еритроїдного ростка гемопоезу проліферували та диференціювалися лише за 

умови наявності в культуральному середовищі 20% фетальної телячої сироватки, 

що вказує на важливу роль цитокінів та ростових факторів сироватки у процесах 

проліферації та диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу. 

 



143 

 

 

 

Дані, що наведені в цьому розділі відображені в наступних публікаціях: 

1. Жалейко І.О. Вплив факторів мікрооточення на функціональну активність 

клітин кісткового мозку при хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії 

препаратами групи інгібіторів тирозинових кіназ першого покоління // І.О. 

Жалейкo, Д.І. Білько // Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених. (м. Донецьк, 24-27 лютого, 2014 р.). – С. 244.  

2. Свєженцева И.А. Сравнительное исследование морфофункциональной 

активности культивируемых in vivo и in vitro клеток костного мозга больных 

хронической миелоидной лейкемией при терапии ингибиторами тирозинкиназ / 

И.А. Свеженцева, Д.И. Билько, И.З. Руссу, Н.М. Билько // Клеточные культуры. – 

2015. - №31. – С. 14 – 25.  

3. Свєженцева І.О. Особливості факторнезалежної проліферації та 

диференціювання гемопоетичних клітин пацієнтів з хронічною мієлоїдною 

лейкемією / І.О. Свєженцева // Збірник тез XIV міжнародної наукової конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна». –  (м. Київ, 6-8 

квітня 2016 р.). – С. 176 – 177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Дослідження особливостей патогенезу ХМЛ почалося з відкриття онкогену 

bcr-abl та однойменного онкопротеїну [154, 167]. Він відповідальний за 

порушення сигналінгу в стовбурових клітинах та ранніх клітинах-попередниках  

гранулоцито- та еритропоезу пацієнтів із ХМЛ [47, 134]. За рахунок цього 

руйнується ієрархія клітин кісткового мозку, які в нормі базуються на тонких 

механізмах регуляції проліферації, самооновлення та апоптозу [152, 210]. Саме 

тому, клітини-попередники, що в своєму складі містять онкопротеїн BCR-ABL, 

характеризуються підвищеним проліферативним потенціалом, порушеними 

механізмів апоптозу та здатності до диференціювання, а також незалежністю від 

впливу ростових факторів. Крім того, на сьогодні стає очевидним, що на вершині 

ієрархії клітин лейкемічного клону знаходяться ЛСК, які лежать в основі 

механізмів ініціювання ХМЛ, стійкості до терапевтичних препаратів та рецидивів 

лейкемії [59, 153].   

Останнім часом замість тотального знищення стовбурових клітин та клітин-

попередників кісткового мозку хіміотерапевтичними засобами почали 

застосовувати препарати таргетної дії – іматиніб та нілотиніб [68, 71]. Механізм 

їхнього впливу полягає в тому, що вони діють виключно на клітини лейкемічного 

клону, інгібуючи онкопротеїн – BCR-ABL-тирозинкіназу. В наслідок цього 

відбувається блокування головного сигнального каскаду, який лежить в основі 

механізму злоякісної трансформації клітин кісткового мозку. У гемопоетичних 

клітинах не лише блокуються проліферація, але вони знову набувають здатності 

елімінуватися шляхом апоптозу [72, 84]. Однак, клітини лейкемічного клону 

також характеризуються високим ступенем генетичної нестабільності і, з часом, 

за рахунок накопичення мутацій клітини кісткового мозку хворих набувають 

стійкості як до іматинібу, так і нілотинібу [118]. Наразі механізми формування 
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стійкості, як на генотиповому, так і на фенотиповому рівні до кінця не з’ясовано, 

тому доцільним було дослідити і порівняти морфофункціональну активність 

клітин еритроїдної та гранулоцито-макрофагальної ланок гемопоезу пацієнтів із 

ХМЛ при терапії ІТК – іматинібом та нілотинібом при наявності та відсутності 

резистентності до терапії, враховуючи той факт, що обидві вказані ланки 

кровотворення походять від спільної, меншою мірою комітованої клітини-

попередника мієлоїдного ряду [5, 8]. 

Загалом, у роботах останніх років було показано, що Ph-хромосома наявна не 

лише у клітинах-попередниках гранулоцито-макрофагальної, а й у клітинах 

еритроїдної ланки гемопоезу [59, 119]. Однак, існує також припущення, що під 

час прогресії ХМЛ за фізіологічних умов відбувається інгібування проліферації та 

диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу за допомогою факторів 

мікрооточення [217]. Існують експериментальні підтвердження того, що у 

культурах клітин кісткового мозку пацієнтів із ХМЛ окрім збільшення кількості 

гранулоцито-макрофагальних також спостерігається підвищення рівня 

еритроїдних колоній [76, 119, 156]. Проте, вплив препаратів групи ІТК на 

еритропоез до кінця не досліджений. Тому, з метою вивчення впливу іматинібу та 

нілотинібу на проліферацію клітин еритроїдної ланки кровотворення зразки 

кісткового мозку хворих культивували в метилцелюлозі, яка містила GM-CSF, 

еритропоетин, IL-6 та IL-9. 

У результаті підрахунку кількості сформованих в метилцелюлозі еритроїдних 

колоній виявили, що порівняно зі зразками кісткового мозку пацієнтів із ХМЛ 

при відсутності клітин лейкемічного клону внаслідок терапії ІТК у зразках 

кісткового мозку пацієнтів із стійкістю до терапії виявлено збільшення кількості 

еритроїдних колоній за умов наявності у середовищі для культивування 

еритропоетину. Наразі, причини підвищення проліферативної активності клітин 

еритроїдної ланки кровотворення лишаються невідомими. Однак, при введенні 
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гену bcr-abl у CD34
+
 клітини кордової крові людини виявляли пригнічення 

диференціювання гранулоцитарного ростка кровотворення та підвищення 

кількості КУО-Е у напіврідкому середовищі in vitro. Автори дослідження 

припустили, що процес перепрограмування мієлоїдних клітин кордової крові 

стався на користь еритроїдного ростка кровотворення [156] хоча, в умовах in vivo, 

в організмі пацієнта, відбувається розширення пулу лише гранулоцито-

макрофагального ростка кровотворення. Ймовірно це відбувається за рахунок 

змін у спектрі ростових факторів та цитокінів, що продукуються клітинною 

складовою лейкемічного мікрооточення [186], але наразі до кінця не з’ясовано 

впливу мікрооточення, на еритропоез. 

Крім того, було встановлено, що при стійкості до іматинібу та нілотинібу 

клітини лейкемічного клону в культурі in vitro набувають здатності 

диференціюватися у еритроїдному напрямку при відсутності у середовищі для 

культивування екзогенного еритропоетину. З літературних джерел відомо, що 

фетальна теляча сироватка в суспензійній культурі in vitro сприяє синтезу 

гемоглобіну, але не сприяє диференціюванню мієлокаріоитів у еритроїдному 

напрямку [119]. Крім того відомо, що при ХМЛ наявність 10% фетальної телячої 

сироватки може викликати спонтанне утворення еритроїдних колоній. Однак, у 

нашому дослідженні спонтанного утворення колоній у зразках кісткового мозку 

пацієнтів із вперше діагностованим ХМЛ не спостерігалося. Також існує 

припущення, що причиною еритропоетин-незалежної появи КУО-Е у культурах 

клітин кісткового мозку при ХМЛ може бути підвищенна експресія рецептора 

еритропоетину на поверхні клітин лейкемічного клону, яка викликана експресією 

BCR-ABL [119]. Саме тому, ми можемо припустити, що у клітинах кісткового 

мозку пацієнтів зі стійкістю до терапії ІТК могла відбутися ампліфікація гену  

bcr-abl, що й могло призвести до його надекспресії та підвищення кількості 

рецепторів до еритропоетину на поверхні лейкемічних клітин. Тому, вони стали 
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більш чутливими до еритропоетину, який може синтезуватися в культурі in vitro 

безпосередньо гемопоетичними клітинами за умов наявності фетальної телячої 

сироватки.  

З метою дослідження впливу іматинібу та нілотинібу на функціональну 

активність клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу здійснювали 

культивування клітин кісткового мозку пацієнтів досліджуваних груп у 

напіврідкому агарі in vitro. У результаті культивування було продемонстровано, 

що у зразках кісткового мозку, котрі після терапії нілотинібом містили клітини із 

Філадельфійською хромосомою, та у контрольних зразках, статистично 

достовірної різниці між кількістю колоній в напіврідкому агарі in vitro не було. 

Натомість, у зразках кісткового мозку, які після терапії іматинібом містили Ph-

клітини, колонієутворююча активність була в 1,6 разів вищою. В свою чергу, у 

зразках, які після впливу ІТК  не містили клітин із Ph-хромосомою, 

колонієутворююча активність була значно нижчою. Подібна картина 

спостерігалася і у випадку кластероутворюючої активності. Крім того, наші 

результати свідчать про те, що при застосуванні нілотинібу у якості 

терапевтичного препарату у культурах зразків кісткового мозку спостерігається 

нижча колонієутворююча та кластероутворююча активність. Можливим 

поясненням отриманих результатів може бути той факт, що при терапії ІТК, 

навіть при відсутності у цитогенетичних препаратах клітин із Ph-хромосомою, у 

кістковому мозку хворих все ж залишаються bcr-abl-позитивні клітини [190, 194, 

208], які підтримують експресію гену bcr-abl, тобто залишаються клітинами 

лейкемічного клону. Можливо, менша кількість колоній у культурі клітин 

кісткового мозку пацієнтів із відсутностю Ph
+
 клітин після терапії нілотинібом, 

порівняно із числом колоній у пацієнтів із відсутністю Ph
+
 клітин після терапії 

іматинібом, пояснюється здатністю нілотинібу елімінувати bcr-abl-позитивні 

клітини. Однак, деякі дослідники стверджують, що нілотиніб окрім інгібування 
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BCR-ABL-тирозинкінази, здатен пригнічувати і кіназу C-ABL, що також може 

призводити до інгібування формування колоній у культурі in vitro [143]. Адже 

остання присутня також і у гемопоетичних клітинах попередниках, що не 

належать до клітин лейкемічного клону, але також наявні у кістковому мозку при 

ХМЛ [87]. 

Як відомо з літературних джерел, при ХМЛ у кістковому мозку 

спостерігається накопичення клітин мієлоїдного ростка кровотворення [95]. При 

прогресуванні захворювання до фази акселерації та бластного кризу 

спостерігається порушення дозрівання клітин мієлоїдної ланки кровотворення та 

зменшення кількості зрілих форм, тобто паличкоядерних та сегментоядерних 

гранулоцитів [10]. Однак, вплив терапії ІТК на диференціювання клітин 

кісткового мозку у напіврідкому агарі in vitro досі чітко не з’ясовано. Тому, для 

оцінки особливостей морфологічного складу клітин кісткового мозку після терапії 

ІТК у культурі in vitro, колонії та кластери вилучали із напіврідкого агару, 

готували препарати на цитоцентрифузі та забарвлювали за Паппенгеймом. 

Результати морфологічного аналізу вмісту клітинних агрегатів, що 

утворилися в культурах зразків кісткового мозку пацієнтів досліджуваних груп 

виявили, що при набутті клітинами лейкемічного клону резистентності до терапії 

інгібіторами тирозинкіназ у клітинних агрегатах спостерігалося переважання 

ранніх клітин гранулоцито-макрофагальної ланки кровотворення, як і в пацієнтів 

із вперше діагностованим ХМЛ. Крім того, при більшій кількості клітин, що 

мають Ph-хромосому визначалося більше ранніх форм мієлоїдних клітин у 

клітинних агрегатах, що утворилися в культурах  кісткового мозку пацієнтів. Це 

могло свідчити про формування резистентності до препаратів таргетної терапії та 

прогресування ХМЛ до фази акселерації та бластного кризу [182].  

До того ж, за даними деяких авторів, зміна функціональної активності 

клітин-попередників кісткового мозку є специфічним маркером лейкемічної 



149 

 

 

 

трансформації та може спостерігатись також при деяких нейтропеніях, а також 

апластичній анемії [149, 196]. Саме тому, ми вважали за доцільне порівняти 

функціональну активність гемопоетичних стовбурових клітин та клітин-

попередників на 12-й місяць терапії іматинібом зі значенням SI на момент 

постановки діагнозу та результатами цитогенетичного дослідження клітин 

кісткового мозку на 12-й та 18-й місяці від початку лікування.  

Нами було встановлено залежність між індексом Сокаля, що обраховується 

на момент постановки діагнозу, та кількістю гранулоцито-макрофагальних 

колоній і числом КУО-Е у культурі клітин in vitro для пацієнтів, котрі підлягають 

лікуванню препаратами групи ІТК. Для пацієнтів, котрі знаходяться на 

альтернативному лікуванні гідроксисечовиною такої залежності виявлено не 

було. Крім того, також було показано, що еритропоетин-незалежне фрмування 

КУО-Е характерне для зразків кісткового мозку із несприятливим прогнозом. 

Враховуючи той факт, що індекс Сокаля є всесвітньо визнаним прогностичним 

методом оцінки подальшої виживаності пацієнта при ХМЛ, можемо зробити 

висновок, що метод культивування зразків кісткового мозку при терапії ІТК є 

адекватним методом оцінки подальшого стану гемопоезу пацієнта при терапії 

преапаратами групи ІТК. Виходячи з цього припущення, ми використовували 

метод культивування клітин кісткового мозку пацієнтів у напіврідкому агарі та 

метилцелюлозі in vitro для дослідження впливу бусульфану та карбоксикарбаміду 

на чутливість клітин лейкемічного клону до подальшої терапії іматинібом. Справа 

в тому, що в Україні саме ці препарати найчастіше застосовуються для терапії 

ХМЛ і більшість пацієнтів перед застосуванням ІТК уже приймали вище згадані 

препарати [7]. 

На основі отриманих експериментальних даних було показано, що у зразках 

кісткового мозку пацієнтів, котрі перед застосуванням іматинібу отримували 

бусульфан, незалежно від кількості місяців його прийому, відзначалися стійкість 
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до подальшого застосування іматинібу та високий проліферативний потенціал 

клітин гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу і висока кількість КУО-Е. 

Крім того, у всіх зразках із попереднім застосуванням бусульфану також 

відзначали еритропоетин-незалежне формування КУО-Е в напіврідкому агарі 

in vitro. Можливо, це пояснюється тим, що прийом бусульфану підвищує ризик 

формування мутацій в клітинах лейкемічного клону за рахунок його тропності до 

ДНК клітин. Це є причиною формування міжниткових «зшивок» у молекулах 

ДНК [196], що призводить до нестабільності геному та швидкого набуття 

клітинами мутацій, які спричиняють резистентність до подальшої терапії 

препаратами групи ІТК, зокрема, до іматинібу.  

Однак, нас цікавило, після якого періоду попереднього застосування 

гідроксикарбаміду у зразках кісткового мозку все ж спостерігатиметься елімінація 

Ph-клітин. В попередніх дослідженнях було виявлено, що значення ПП клітин 

кісткового мозку при культивуванні у напіврідкому агарі in vitro має 

прогностичне значення при терапії іматинібом [30]. У випадку, якщо значення ПП 

є нижчим від 1 – через півроку застосування іматинібу у зразках кісткового мозку 

пацієнтів не виявляється Ph-клітин, а якщо значення ПП є вищим від одиниці – 

спостерігається наявність певного відсотку клітин лейкемічного клону, що є 

нечутливими до дії препарату [30].  

У результаті підрахунку ПП нами було встановлено, що оптимальним 

терміном прийому гідроксикарбаміду перед застосуванням ІТК є термін до 

6,5±2,1 місяців. У випадку подовження терміну попередного застосування 

гідроксикарбаміду підвищується ризик стійкості  клітин лейкемічного клону до 

подальшого застосування іматинібу. Також із подовженням терміну прийому 

гідроксикарбаміду у культурі відзначалося еритропоетн-незалежне формування 

КУО-Е. Крім того, у зразках кісткового мозку пацієнтів, що отримували лікування 

гідроксикарбамідом, виявлено кореляцію (r=0,8533) між показниками 
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колонієутворення та тривалістю попереднього застосування гідроксикарбаміду у 

проміжку між 1 та 20 місяцями. У зразках кісткового мозку, тривалість 

попереднього впливу гідроксикарбаміду на які сягала 21 місяця і більше, подібної 

кореляції не спостерігалося. Крім того, було виявлено кореляцію (r=0,8744) між 

показниками кластероутворення та тривалістю передньої обробки 

гідроксикарбамідом у зразках кісткового мозку пацієнтів, що приймали препарат 

у часовому інтервалі 1 – 20 місяців. У зразках, тривалість обробки 

гідроксикарбамідом яких становила більше 20 місяців, подібної кореляції, як і у 

випадку колонієутворюючої активності, виявлено не було. Можливо, причиною 

цого були мутації, котрі накопичувалися в геномі клітин лейкемічного клону та 

знижували чутливість BCR-ABL-тирозинкінази до препарату іматиніб [7, 17, 22].  

З іншого боку, в літературі існують факти, що доводять негативний вплив 

надмірної активності тирозинкінази BCR-ABL на стабільність геному 

онкотрансформованих клітин кісткового мозку [137, 138]. Механізм цього впливу 

полягає у її здатності індукувати в клітинах оксидативний стрес, який і стає 

причиною накопичення мутацій у гені bcr-abl. Таким чином, важливою є також 

тривалість впливу активного откопротеїну BCR-ABL на геном клітин 

лейкемічного клону, а використання додаткових стресових чинників, таких як 

хіміотерапевтичні препарати (наприклад бусульфан та гідроксикарбамід), можуть 

додатково сприяти накопиченню мутацій у геномі клітин лейкемічного клону.  

Як відомо, клітини нормального та лейкемічного клону різняться 

механізмами внутрішньоклітинного сигналінгу. Препарати групи інгібіторів 

тирозинових кіназ здатні вибірково блокувати онкобілки, корегуючи сигнальні 

шляхи в клітині. Набуття клітинами лейкемічного клону резистентності 

супроводжується залученням додаткових сигнальних каскадів, що відбивається на 

чутливості онкотрансформованих клітин кісткового мозку хворих до впливу 

цитокінів, хемокінів, факторів росту та інших факторів мікрооточення [134, 135].  
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Саме тому, з метою дослідження впливу розчинних факторів мікрооточення 

на морфофункціональні характеристики клітин кісткового мозку при ХМЛ, у разі 

терапії препаратами групи інгібіторів тирозинкіназ першого та другого покоління 

гемопоетичні клітини паралельно вивчали у культурі клітин in vitro та in vivo у 

напіврідкому середовищі із використанням гелевих дифузійних камер. За 

допомогою використання оригінальної моделі анемізації тварин, яка проводилася 

протягом тижня перед імплантацією гелевих дифузійних камер у черевну 

порожнину мишей-реципієнтів нами вперше було отримано КУО-Е у культурі 

клітин in vivo. Результати порівняння кількості КУО-Е у культурах in vitro та 

in vivo виявили, що фактори нормального мікрооточення не впливають на 

проліферативну активність клітин-попередників еритропоезу. Однак, у результаті 

порівняння морфологічного складу КУО-Е у культурі клітин in vitro та in vivo 

було виявлено пригнічення диференціювання проеритробластів до еритробластів 

у клітинних агрегатах, що формувалися у культурах зразків кісткового мозку 

пацієнтів, що не підлягали лікуванню, та культурах зразків, що в результаті 

терапії іматинібом і нілотинібом не містили Ph
+
 клітин. Це може свідчити про те, 

що у процесах диференціювання клітин еритроїдного ряду важливу роль відіграє 

не лише еритропоетин, а й інші фактори нормального мікрооточення. Крім того, 

можемо також припустити, що клітини-попередники еритропоезу при набутті 

стійкості до іматинібу та нілотинібу втрачають здатність реагувати на дію 

факторів мікрооточення, що відповідають за диференціювання. Нами також було 

встановлено пригнічення еритропоетин-незалежного формування КУО-Е у 

культурі in vivo, що може лише підтвердити факт пригнічувальної дії розчинних 

факторів мікрооточення на еритропоез. 

З метою дослідження впливу факторів розчинного мікрооточення на 

гранулоцито-макрофагальну ланку гемопоезу, використовували тварин-

реципієнтів гелевих дифузійних камер, яких попередню було оброблено 
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циклофосфаном – цитостатиком, що діє виключно на клітини гранулоцито-

макрофагальної ланки гемопоезу. Результати культивування свідчать, що  

функціональна активність клітин кісткового мозку (кількість колоній та кластерів 

на 13 добу культивування) у пацієнтів, діагноз яким було встановлено вперше, у 

культуральних системах in vitro та in vivo не мала статистично достовірної різниці 

та становила 75,0 та 75,4 кластерів і 53,25 та 52,0 колоній на 1×10
5
 

експлантованих клітин відповідно. В свою чергу, у групі із субоптимальною 

відповіддю на терапію між кількістю колоній у культурах in vitro та in vivo 

статистично достовірної різниці не спостерігалося (44,5 та 36,8 на 1×10
5
 

експлантованих клітин відповідно). Однак, визначали зміни у кількості кластерів 

які становили 53,4 1×10
5
 експлантованих клітин у напіврідкому агарі in vitro та 

63,3 на 1×10
5
 експлантованих клітин у культурі in vivo. У пацієнтів із 

оптимальною відповіддю на терапію, кількість колоній у культуральних системах 

in vitro та in vivo також достовірно не відрізнялася (36,9 та 44,1 1×10
5
 

експлантованих клітин відповідно), однак кількість кластерів у культурі in vivo у 

1,8 разів перевищувала кількість таких для культури клітин in vitro (83,4 та 44,5 

1×10
5
 експлантованих мононуклеарів, відповідно). Для пояснення отриманих 

результатів можемо припустити, що у зразках кісткового мозку пацієнтів, котрі  у 

якості протилейкемічної терапії отримували ІТК, в кістковому мозку 

накопичувалися кластероутворюючі клітини лейкемічного клону з обмеженим 

проліферативним потенціалом, які в культурі in vivo активувалися цитокінами і 

факторами росту, виробленими організмом-реципієнтом камер. 

Для перевірки даного припущення нами було проведено морфологічний 

аналіз препаратів-цитоспін гранулоцито-макрофагальних колоній, що утворилися 

у результаті культивування в напіврідкому агарі in vitro та in vivo. Підрахунок 

індексу дозрівання гранулоцитів і моноцитів за співвідношенням ранніх клітин-

попередніиків (бластів, промієлоцитів, мієлоцитів та метамієлоцитів) і більш 



154 

 

 

 

диференційованих (паличкоядерних, сегментоядерних клітин та макрофагів) 

клітин гранулоцито-макрофагальної ланки кровотворення свідчать, що у пацієнтів 

із вперше діагностованою ХМЛ цей показник в системах in vitro та in vivo 

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

терапії отримували нілотініб, в культурі клітин in vitro індекс дозрівання 

гранулоцитів перевищував такий в культурі in vivo незалежно від характеру 

відповіді на терапію препаратом. Однак, у зразках кісткового мозку пацієнтів при 

терапії іматинібом, індекс дозрівання в культурі клітин in vivo був значно вищим, 

ніж в культурі in vitro. Тому, ми можемо припустити, що в кістковому мозку 

пацієнтів при терапії нілотінібом, кількість клітин, чутливих до цитокінів та 

ростових факторів в системі in vivo, була нижчою, ніж у зразках кісткового мозку 

пацієнтів, які у якості таргетної терапії отримували іматиніб. 

Таким чином, було виявлено, що при ХМЛ гемопоетичні клітини все ж 

частково лишаються чутливими до дії розчинних факторів мікрооточення. Однак, 

з літературних джерел відомо, що основним фактором, який стимулює 

проліферацію та самооновлення гранулоцито-макрофагальної ланки гемопоезу є  

ГМ-КСФ. Саме тому, на наступному етапі досліджували морфрфункціональні 

характеристики клітин кісткового мозку із різним характером відповіді клітин 

лейкемічного клону на терапію препаратами таргетної дії – іматинібу та 

нілотинібу, за умов наявності та відсутності у середовищі для культивування 

екзогенного ГМ-КСФ. На 7-му, 14-ту та 21-шу добу від початку культивування за 

допомогою автоматичної мікропіпетки відбирали по 35 мкл культури клітин, 

виготовляли препарати на цитоцентрифузі, забарвлювали за Паппенгеймом та 

здійснювали морфологічний аналіз клітин. 

Результати нашого дослідження свідчать, що у культурах зразків кісткового 

мозку пацієнтів зі стійкістю клітин лейкемічного клону до терапії іматинібом та 

нілотинібом, спостерігали факторнезалежну проліферацію гемопоетичних клітин. 
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Крім того, у таких культурах переважали ранні гемопоетичні клітини-

попередники як за умов наявності, так і відсутності у культурах екзогенного ГМ-

КСФ. Подібна картина спостерігалася і у культурах гемопоетичних клітин 

пацієнтів, у яких ХМЛ було виявлено вперше і клітини кісткового мозку ще не 

підлягали впливові терапевтичних препаратів. Можливо, це пов′зано з тим, що під 

час лейкемічної трансформації гранулоцито-макрофагальна ланка гемопоезу 

розширюється на всіх стадіях диференціювання, одночасно стаючи менш 

чутливою до дії факторів мікрооточення [93]. З іншого ж боку, при лейкемічній 

трансформації клітини набувають здатності до аутокринної регуляції. Тобто, у 

клітинах підвищується експресія IL-3 і Г-КСФ [75], що й могло призвести по 

інтенсивної проліферації клітин у суспензійній культурі in vitro при відсутності 

екзогенного ГМ-КСФ. А той факт, що не спостерігалося статистично достовірної 

різниці між культурами за наявності та відсутності ГМ-КСФ  може свідчити, що у 

кістковому мозку, де клітини лейкемічного клону переважають над процесами 

диференціювання, ГМ-КСФ не є ключовою регулятивною молекулою, що 

відповідальна за проліферацію та диференціювання клітин гранулоцито-

макрофагальної ланки гемопоезу. Підтвердженням цього припущення також 

можуть бути дані з літератури, які свідчать про те, що під час прогресії ХМЛ на 

поверхні гемопоетичних клітин знижується рівень рецептора ГМ-КСФ [217]. 

При культивуванні клітин у суспензійній культурі in vitro за умов наявності у 

середовищі 10% фетальної телячої сироватки не виявляли еритропоетин-

незалежної проліферації клітин-попередників еритропоезу. Однак, при збільшенні 

у культуральному середовищі концентрації фетальної телячої сироватки вдвічі 

було відмічено еритропоетин-незалежну проліферацію клітин у зразках 

кісткового мозку із резистентністю до терапії іматинібом та нілотинібом. 

Підсумовуючи, можна сказати, що при набутті клітинами лейкемічного 

клону стійкості до препаратів таргетної терапії відзначалося підвищення 
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активності еритроїдної та гранулоцито-макрофагальної ланок гемопоезу. В 

колоніях переважали клітини-попередники на ранніх етапах диференціювання. 

Крім того, при набутті клітинами лейкемічного клону резистентності до терапії 

іматинібом та нілотинібом у напіврідкому агарі in vitro спостерігалося спонтанне 

формування бурстутворюючих одиниць еритроїдних за умов наявності у 

культуральному середовищі 20% фетальної телячої сироватки, чого не було у 

випадку оптимальної відповіді на таргетну терапію, або ж у випадку пацієнтів, 

яким ХМЛ було встановлено вперше. Також було показано, що при стійкості до 

терапії ІТК клітини лейкемічного клону набували здатності до 

факторнезалежного росту, але все ж, у кістковому мозку пацієнтів лишалися 

клітини, які частково відповідали на дію розчинних факторів нормального 

мікрооточення. Слід відмітити, що за результатами нашого дослідження також 

було встановлено, що при відсутності клітин лейкемічного клону внаслідок 

терапії нілотинібом відзначалося зниження колоній у культурах in vitro та in vivo, 

а також спостерігалася менша кількість клітинн-попередників на ранніх стадіях 

диференціювання, що може свідчити про вищу ефективність препарату проти 

лейкемічних стовбурових клітин. Крім того, у результаті порівняння 

колонієутворюючої активності клітин кісткового мозку пацієнтів та цифровим 

значенням загальновизнаного прогностичного індексу – індексу Сокаля, було 

доведено, що методи культивування в напіврідкому агарі та метилцелюлозі 

in vitro можуть застосовуватися як додатковий прогностичний фактор для оцінки 

ймовірності формування стійкості до терапії інгібіторами тирозинкіназ.  

Таким чином, отримані нами дані відносно порушення проліферативної 

активності не лише гранулоцито-макрофагальних, а й еритроїдних клітин-

попередників свідчать, що лейкемічна трансформація відбулася у більш ранній 

клітині гематопоезу – клітині-попереднику мієлопоезу. Отримані дані щодо зміни 

морфофункціональних характеристик клітин кісткового мозку пацієнтів із різним 
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характером відповіді на терапію ІТК дозволяють оцінити ступінь внеску 

стовбурових клітин та ранніх клітин-попередників еритропоезу і 

гранулоцитопоезу у механізми формування стійкості лейкемічного клону до 

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

еритропоезу та гранулоцитопоезу здатності до факторнезалежнлго росту та 

нечутливості до факторів нормального мікрооточення є одним із механізмів 

формування резистентності до ІТК. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі дослідження морфофункціональних 

характеристик клітин еритроїдної та гранулоцито-макрофагальної ланок 

гемопоезу визначено особливості зміни проліферації та диференціювання клітин-

попередників мієлоїдної ланки кровотворення у разі набуття клітинами 

лейкемічного клону стійкості до терапії інгібіторами тирозинкіназ.  

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

іматинібу та нілотинібу відбувається підвищення кількості як 

гранулоцито-макрофагальних, так і еритроїдних колоній. 

2. При аналізі результатів морфологічного дослідження внутрішнього складу 

клітинних агрегатів, виявлено що з набуттям стійкості клітин 

лейкемічного клону до іматинібу та нілотинібу відбувається підвищення 

кількості ранніх форм не лише гранулоцито-макрофагальних, а й 

еритроїдних клітин-попередників. 

3. Виявлено здатність клітин еритроїдної ланки гемопоезу до еритропоетин-

незалежної проліферації в культурі клітин in vitro за умов наявності у 

культуральному середовищі 20% фетальної телячої сироватки. 

4. Результати порівняльного аналізу клоногенної активності еритроїдних та 

гранулоцито-макрофагальних клітин кісткового мозку пацієнтів з 

оптимальною відповіддю на терапію іматинібом та нілотинібом свідчать 

про вищу ефективність впливу нілотинібу на ранні клітини-попередники 

кісткового мозку при ХМЛ (17,2±0,8 еритроїдних і 48,1±1,8 гранулоцито-

макрофагальних та 13,3±0,7 еритроїдних і 30,1±7,6 гранулоцито-

макрофагальних колоній, відповідно). 

5. У результаті порівняльного аналізу колонієутворюючої активності 

гемопоетичних клітин-попередників пацієнтів при ХМЛ із 
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загальновизнаним прогностичним критерієм – індексом Сокаля, 

продемонстровано, що клоногенна активність гранулоцито-

макрофагальної ланки гемопоезу, а також еритропоетин-незалежне 

формування еритроїдних колоній можуть слугувати додатковим 

прогностичним фактором для оцінки відповіді клітин лейкемічного клону 

на терапію ІТК. 

6. Встановлено, що застосування хіміотерапевтичних препаратів перед 

терапією ІТК, таких як бусульфан та гідроксикарбамід (більше 6 місяців) 

сприяє підвищенню колонієутворюючої активності еритроїдних та 

гранулоцито-макрофагальних клітин-попередників, що несприятливо 

впливає на перебіг лейкемічного процесу. 

7. Показано, що розчинні фактори нормального мікрооточення не впливають 

на проліферацію та диференціювання гранулоцито-макрофагальних 

клітин-попередників незалежно від характеру відповіді на терапію ІТК, 

однак пригнічують еритропоетин-незалежне формування еритроїдних 

колоній.  

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

нілотинібу наявність у суспензійній культурі in vitro гранулоцито-

макрофагального колонієстимулюючого фактора не впливає на 

проліферацію та диференціювання клітин, що може бути додатковим 

фактором оцінки відповіді клітин лейкемічного клону на терапію ІТК. 
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