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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Трансплантація мезенхімальних стромальних клітин 

(МСК) є перспективним методом лікування багатьох соматичних захворювань 

(Squillaro et al., 2016). МСК, виділені зі зрілої плаценти (МСКП) людини, 

відповідають критеріям International Society for Cellular Therapy (Pelekanos, 2016), 

при цьому, плацента як джерело МСК має низку переваг перед іншими джерелами: 

отримання клітин не потребує інвазивних втручань, відсутність морально-етичних 

проблем їх використання та можливість отримати достатню кількість клітинного 

матеріалу. Дослідження впливу внутрішньовенної трансплантації МСК людини на 

перших етапах передбачає введення клітин тваринам, і таким чином, не 

враховуються реакції імунної системи на введення ксеногенного біологічного 

матеріалу, які можуть змінити результат лікування (Ankrum et al., 2014), незважаючи 

на те, що, як відомо, МСК можуть уникати розпізнавання аллореактивними Т-

клітинами та природними клітинами-кілерами (Lévêque et al., 2015). Для більш 

точного відтворення процесів необхідно використовувати алогенну трансплантацію 

клітин, коли донор і реципієнт належать до одного виду тварин. Також необхідно 

відмітити, що МСК виділені з різних джерел мають свої унікальні особливості, що 

додатково може вносити зміни на результат системного введення. Наприклад, 

залежно від методу виділення МСКП спостерігається пригнічення або 

стимулювання проліферативної відповіді Т-лімфоцитів in vitro (Yuan et al., 2015). 

Вплив МСК на розвиток пухлин вивчався з використанням in vitro 

співкультивування (Mele et al., 2012) або моделях ксенотрансплантацій, при яких 

МСК людського походження були трансплантовані лабораторним тваринам (De 

Boek et al., 2013). Суперечливі дані щодо ефекту МСК на рак можуть бути пов’язані 

із використанням різних підходів моделювання канцерогенезу, а саме індукування 

раку хімічними сполуками (Katsuno et al., 2013), трансплантації трансформованих 

ліній клітин, ксеногенних по відношенню до тварини реципієнта (Shinagawa, 2010). 

Крім того, вплив МСК in vivo в значній мірі була оцінена на основі змін у розмірі 

або масі ксенотрансплантованих пухлин в імунодефіцитних реципієнтах, які 

відрізняються від людей або тварин зі спонтанним раком. Однак вплив системного 

введення МСК на ініціацію та розвиток раку є не достатньо вивченим. 

Колоректальний рак залишається другим за поширеністю раком у Європі та 

третім у світi. Симптоми захворювання з’являються вже тоді, коли пухлина набула 

великих розмірів, тому лише у 39 % випадках колоректальний рак діагностується на 

ранніх стадіях. В інших випадках прогноз перебігу захворювання залишається 

несприятливим, 5-річне виживання досягає лише 11-69 % (Altobelli, 2016). 

Диметилгідразин (ДМГ)-індукована модель канцерогенезу товстої кишки (КТК) 

повторює морфологічні та молекулярні етапи раку товстої кишки у людини на 

кожному етапі розвитку пухлини. Під впливом метаболіту ДМГ метилдіазоніуму у 

колоноцитах щурів виникають мутації, в проонкогенах, які також спричинюють 

КТК у людини: APC, KRAS, TP53, а також мікросателітну  та хромосомну 

нестабільність (Perše and Cerar, 2011). 

Дослідження результатів як ксеногенної, так і алогенної внутрішньовенної 

трансплантації мезенхімальних стромальних клітин плаценти на розвиток 
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спонтанних пухлини товстого кишечника стало головною ідеєю у виконанні 

дисертаційної роботи. 

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

роботу виконано на кафедрі біохімії ННЦ «Інститут біології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у рамках бюджетної теми 

«Механізми реалізації адаптаційно – компенсаторних реакцій організму за умови 

розвитку різних патологій» (№ д/р 0111U004648, 2011 – 2015 роки), а також 

бюджетної теми «Альтернативні моделі для тестування клітинних препаратів на 

онкогенність» Відділення цільової підготовки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при НАН України (РК № 0114U003877). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботі було виділити і 

охарактеризувати мезенхімальні стромальні клітини з плаценти людини та щура та 

оцінити вплив їх внутрішньовенної трансплантації на розвиток пухлин товстої 

кишки при диметилгідразин-індукованому канцерогенезі товстої кишки у щурів. 

Досягнення мети передбачало вирішення наступних завдань: 

1. Виділити мезенхімальні стромальні клітини плаценти щура та встановити їх 

походження; 

2. Провести порівняльний аналіз характеристик мезенхімальних стромальних 

клітини плаценти людини та щура; 

3. Встановити та порівняти особливості розселення та приживлення 

трансплантованих мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура та 

людини; 

4. Визначити влив внутрішньовенної трансплантації мезенхімальних стромальних 

клітин плаценти людини на індукований канцерогенез товстої кишки щура; 

5. Дослідити влив внутрішньовенної алогенної трансплантації мезенхімальних 

стромальних клітин плаценти на індукований канцерогенез товстої кишки 

щурів та зміни деяких показників імунної системи; 

6. Вивчити вплив співкультивування мезенхімальних стромальних клітин 

плаценти щура на рівень апоптозу та проліферації клітин пухлин товстої кишки 

за умов їх органної культури 

Об’єкт дослідження – мезенхімальні стромальні клітини плаценти, 

диметилгідразин-індукована модель канцерогенезу товстої кишки. 

Предмет дослідження – характеристики мезенхімальних стромальних клітин 

плаценти, внутрішньовенне введення мезенхімальних стромальних клітин плаценти 

щурам з диметилгідразин-індукованим канцерогенезом товстої кишки. 

Методи дослідження: метод виділення первинних культур, полімеразна 

ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією (ПЛР-ЗТ), цитофлуориметричні, 

флуоресцентна in situ гібридизація, гістологічні, імуноцитохімічні, 

імуногістохімічні, трансдукція клітин еукаріот, світлова та конфокальна 

мікроскопія, моделювання ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої кишки щурів, 

статистична обробка результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше встановлено, що 

мезенхімальні стромальні клітини плаценти щура фетального походження 

характеризуються імунофенотипом та потенціалом до диференціювання властивим 

мезенхімальним стромальним клітинам, однак у порівнянні з мезенхімальними 
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стромальними клітинами плаценти людини малють низький рівень експресії CD44 та не 

експресують трофобласт-асоційовані гени. Показана здатність мезенхімальних 

стромальних клітин плаценти людини та щура приживлюватися в тканинах товстої 

кишки, легень, печінки та селезінки щурів протягом одного тижня після 

внутрішньовенної трансплантації інтактним щурам, а також в тканині пухлин товстої 

кишки при трансплантації щурам з диметилгідразин-індукованим канцерогенезом 

товстої кишки. Вперше виявлено, що ксеногенна та алогенна трансплантація 

мезенхімальних стромальних клітин плаценти щурам з диметилгідразин-індукованим 

канцерогенезом товстої кишки на середніх стадіях розвитку пухлин не впливає на 

кількість новоутворень та показники загальної середньої площі поперечного перерізу 

пухлин. Вперше з’ясовано, що алогенна внутрішньовенна трансплантація 

мезенхімальних стромальних клітин плаценти щурам з диметилгідразин-індукованим 

канцерогенезом товстої кишки призводить до зростання розмірів пухлин з 4 ступенем 

інвазії. Вперше показано, що внутрішньовенна алогенна трансплантація мезенхімальних 

стромальних клітин плаценти призводить до скорочення тривалості виживання щурів із 

диметилгідразин-індукованим канцерогенезом товстої кишки на 17 днів. Функціональна 

та фагоцитарна активність перитонеальних макрофагів та показники клітинного циклу 

спленоцитів не змінюються на 5 тиждень після внутрішньовенної алогенної 

трансплантації мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура на середніх стадіях 

диметилгідразин-індукованого канцерогенезу товстої кишки. Показано, що при 

органному контактному і безконтактному співкультивуванні мезенхімальних 

стромальних клітин плаценти щура з слайсами пухлин товстої кишки щура не 

змінювалася проліферативна активність і рівень апоптозу у тканинах пухлин. 

Практичне значення одержаних результатів. Дані про особливості культур 

мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура можуть бути використані для 

подальших їх доклінічних досліджень за різного типу патологій. Дані про розподіл та 

здатність до приживлення мезенхімальних стромальних клітин плаценти щурячого та 

людського походження в організмі щура можуть бути використані в дизайні 

подальших доклінічних та клінічних випробувань. Виявлені ефекти трансплантації 

мезенхімальних стромальних клітин плаценти можуть бути використані для розробки 

рекомендацій щодо використання клітинної терапії для пацієнтів з онкологічними 

захворюваннями. Результати доповнюють існуючі дані про системну імунну реакцію 

перитонеальних макрофагів та лімфоцитів селезінки на середніх стадіях типового 

перебігу диметилгідразин-індукованого канцерогенезу товстої кишки щура, а також 

при алогенній трансплантації мезенхімальних стромальних клітин плаценти. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням. Планування та обговорення усіх етапів дослідження здійснено спільно з 

науковим керівником, директором та заступником директора Банку пуповинної крові та 

інших клітин і тканин людини к.б.н. Лобинцевою Г.С. та к.б.н. Шаблієм В.А. Особисто 

здобувачем було проведено виділення МСКП щура, визначено їх здатність до 

диференціювання у адипогенному та остеогенному напрямках, проведено 

імуноцитохімічні дослідження та FISH-аналіз отриманих культур. Здобувачем було 

проведення моделювання ДМГ-індукованого канцерогенезу товстої кишки щура, 

проведено внутрішньовенну трансплантацію МСКП щура та МСКП людини, 

макроскопічний і гістологічний аналіз утворених пухлин, імуногістохімічні дослідження 
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пухлин, проведено всі статистичні розрахунки. Отримання МСКП людини проводили 

спільно зі співробітниками Банку пуповинної крові та інших клітин і тканин людини. 

Проточну цитометрію проводили спільно з завідуючим лабораторією клітинних та 

тканинних культур Державної установи «Інститут генетичної та регенеративної 

медицини» Національної академії медичних наук України" (м. Київ) к.м.н. Кириком 

В.М. Виділення РНК та ДНК з культур клітин та органів щурів, ЗТ-ПЦР проводили 

спільно зі співробітниками відділу біосинтезу нуклеїнових кислот Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України (м. Київ) к.б.н. Скрипкіною І.Я. та к.б.н. 

Арешковим П.О. Дослідження параметрів клітинного циклу та рівня апоптозу 

проводили спільно з завідуючою НДЛ експериментальної онкології Національного 

інституту раку (м. Київ) к.б.н. Храновською Н.М. та к.б.н. Скачковою О.В. Одержані 

результати обговорено і опубліковано в спільних статях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались та обговорювались на міжнародній конференції Cell technology Week 

(Київ, Україна, 2013); International Society for Stem Cell Recearch 12th Annual Meeting 

(Ванкувер, Канада, 2014); 3rd IPLASS Meeting (Гранада, Іспанія, 2014); VII 

Міжнародній науковій конференції «Психофізіологічні і вісцеральні функції і нормі 

і патології» (Київ, Україна, 2014); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Трансплантація – сьогодення, минуле та майбутнє» (Київ, Україна, 2014); 

всесвітньому дні науки «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 

досліджень» (Київ, Україна, 2014); ХІІI міжнародній конференції молодих вчених 

«Шевченківська весна: біологія» (Київ, Україна, 2015); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Сучасна онкологія: діагностика та лікування» 

(для молодих вчених) (Київ, Україна, 2015); “Актуальні проблеми біохімії та 

біотехнології - 2015” (Київ, Україна, 2015); міжнародній конференції ISSCR 2015 

Annual Meeting (Стокгольм, Швеція, 2015); міжнародній конференції Advances in 

Cell Biology and Biotechnology (Львів, Україна, 2015), 4rd IPLASS Meeting (Ер-Ріяд, 

Саудівська Аравія, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з яких 6 

наукових статей у фахових виданнях, що відповідають вимогам МОН України, з 

яких 3 в журналах, що індексуються міжнародною наукометричною базою даних 

Scopus, а також 9 матеріалів і тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних 

наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів досліджень, 4 розділів результатів власних 

досліджень із обговоренням, аналізу та узагальнення результатів досліджень, 

висновків, списку використаної літератури (222 посилань, з яких 220 – латиницею, 2 

– кирилицею). Матеріали дисертаційної роботи викладені на 130 сторінках (з яких 

основна частина займає 96 сторінок), ілюстрована 34 рисунками та 7 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи досліджень. Методи роботи з первинними культурами 

клітин плаценти. Всі експерименти на тваринах були проведені відповідно до 

міжнародних принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 
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використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Європейська 

конвенція, Страсбург, 1986) та статті 26 Закону України "Про захист тварин від 

жорстокого поводження" (№3447-IV, 21.02.2006), а також стандартам біологічної 

безпеки. Експериментальний протокол був схвалений комітетом з біоетики 

навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8, 03.04.14). Для отримання 

МСКП щура (МСКПщ) самок щурів на останньому тижні вагітності поміщали на 2 

хв у камеру з СО2, декапітували та вилучали плаценти фетусів чоловічої статі. 

МСКПщ отримували методом посадки експлантів. Для отримання МСКП людини 

(МСКПл) використовувалися донорські плаценти, отримані в умовах пологового 

залу/операційної з подальшим культивуванням методом посадки експлантів. Для 

культивування було використане середовище складом: альфа-МЕМ (Sigma, США), 

що містить 15 % ФБС (Gibco, Німеччина), 1Х RPMI розчин амінокислот (Sigma, 

США), 100 од/мл пеніциліну, 50 мкг/мл стрептоміцину. Для підтвердження 

мультипотентності отриманих клітин з плаценти було поставлене направлене 

диференціювання отриманих культур у остеогенному та адипогенному напрямках за 

стандартною методикою (Shablii et al., 2012).  

Імунофенотипування суспензії МСКПщ (n=4) здійснювали методом проточної 

цитометрії з використанням антитіл PE Mouse Anti-Rat CD90/Mouse CD90.1 (Becton 

Dickinson, 551401, США), APC-Cy7 Mouse Anti-Rat CD45 (Becton Dickinson, 561586, 

США), CD44 antibody [OX-50] (FITC) (GeneTex, GTX76381, США) відповідно до 

інструкцій виробника. Для дослідження експресії CD29, суспензію клітин фіксували у 

2 % забуференому параформальдегіді 20 хв, потім пермеабілізували у 0,3 % сапоніні 

30 хв, та інкубували з Integrin beta-1/CD29 antibody [EP1041Y], C-term rabbit 

monoclonal antibodies (1:50, GeneTex, GTX61413, США). Alexa Fluor 405 conjugate 

Goat anti-Rabbit IgG (1:700, Invitrogen, A-31556, США) було використано як вторинне 

антитіло. Імунофенотипування суспензії МСКП людини (n=4) здійснювали методом 

проточної цитометрії з використанням моноклональних антитіл, кон’югованих з 

флуорохромами в робочій концентрації 0,5 мкг на 10
6
 клітин: CD90 Clone 5E10 (RUO) 

(Becton Dickinson, 555595, США); APC Mouse Anti-Human CD44 Clone G44-26 (also 

known as C26) (RUO) (Becton Dickinson, 559942, США); APC-Cy™7 Mouse Anti-

Human CD45 Clone 2D1 (RUO) (Becton Dickinson, 557833, США). Вимірювання 

проводили на лазерному проточному цитофлуориметрі-сортері BD FACSAria (Becton 

Dickinson, США) за допомогою програмного забезпечення BD FACS Diva 6.1. 

Для проведення флуоресцентної in situ гібридизації (FISH) брали МСКП щура 

та людини 3-го пасажу. Приготування препаратів для гібридизації проводили за 

стандартною методикою, для гібридизації використовували зонди CEPХ 

SpectrumOrange та CEPY SpectrumGreen DNA Probe Kit (30-161050, Abbot Molecular, 

США) до МСКПл; Chromosome Y-green і Chromosome X-orange XCyting Rat 

Chromosome Painting Probes (D-1521-050-OR, D-1522-050-FI, MetaSystems, США) до 

МСКПщ. Ядра фарбували розчином DAPI (Abbot Molecular, США). Для аналізу 

підраховували не менше 300 ядер. Візуалізацію проводили на флуоресцентному 

інвертованому мікроскопі Axio Imager M1 (Zeiss, Німеччина), мікрофотографії 

зроблені з використанням камери ProgRes MF Camera (Jenoptik, Німеччина). 
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Виділення тотальної РНК з МСКПщ (n=10) і МСКПл (n=4) проводили з 

використанням AccuZol (Bioneer, Корея), а з тканин органів щура за допомогою TRI 

Reagent («Sigma», США), відповідно рекомендацій виробника. Для руйнування 

можливих домішків геномної ДНК використовували фермент DNase І («Thermo 

Scientific», США). Синтез кДНК на РНК проводили за допомогою зворотної 

транскриптази RevertAid H Minus Reverse Transcriptase («Thermo Scientific», США). 

Для визначення продукції мРНК генів проводили ПЛР аналіз з подальшим 

електрофоретичним розділенням отриманих фрагментів. 

Для флуоресцентного імуноцитохімічного дослідження використовували 

наступні первинні антитіла: rabbit monoclonal Anti-CDX2 antibody [EPR2764Y], 

#ab76541, rabbit polyclonal Anti-TBR2/Eomes antibody, #ab23345, (Abcam, 

Великобританія), Monoclonal Mouse Anti-Vimentin Clone V9 #M0725 (Dako, Данія), 

mouse monoclonal anti-Keratin, Pan Ab-1 (Clone AE1/AE3), #MS-343-P1 (Thermo Fisher 

Scientific, США); відповідно до них були використані наступні вторинні антитіла: 

Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 

488, #A-21206, Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Alexa Fluor® 647 

conjugate, #A-31571 (Life technologies, США). Клітини аналізували з використанням 

інвертованого флуоресцентного мікроскопа Olympus IX71 (Olympus Corp., Японія). 

Мічення МСКПщ шляхом трансдукції вектора GFP (Zufferey R, 1997). Плазмідні 

вектори psPAX2 та pMD2.G лентивірусної системи трансдукції були люб’язно надані 

доктором Д. Троно (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, School of Life Sciences, 

Лозанна, Швейцарія). Трансфер-вектор CD511, що містить клоновану послідовність 

кДНК eGFP, був люб’язно наданий к.б.н., с.н.с. І.Я. Скрипкіною (Відділ функціональної 

геноміки, ІМБіГ НАН України, Київ, Україна). Трансфекцію проводили з 

використанням реагенту для трансфекції TurboFect (Thermo Scientific, США). 

Моделювання канцерогенезу товстої кишки іn vivo та трансплантація МСКП 

щура та людини. Схема першого експерименту. Експерименти проводились на 4-

місячних самцях щурів-альбіносів (n=42), масою 180-200 г, отриманих з Центрального 

віварію Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Для індукції розвитку пухлини щурам (n=30) 

вводили ДМГ раз на тиждень упродовж 20 тижнів підшкірно з розрахунку 20 мг/кг 

маси тіла щура в 0,1 мл фізіологічного розчину. Контрольна група (n=12) отримувала 

тільки фізіологічний розчин. На 22-му тижні від початку моделювання, 

аденокарциноми досягали стадії, еквівалентної стадії Т2NхMх колоректального раку 

людини, і щурам з індукованим канцерогенезом внутрішньовенно у 0,5 мл 

фізіологічного розчину вводили: 0,5×10
6
 / щура МСКПщ 3 пасажу (n=12), 2×10

6
 / щура 

МСКПл 3 пасажу (n=4), або фізіологічний розчин (ФР) (n=3). Інтакним щурам вводили 

вищезазначені дози МСКПщ (n=4), МСКПл (n=4) та ФР (n=4). 

Підрахунок кількості та площі поперечного перерізу пухлин. До кожної кишки 

прикладали лінійку та фотографували не менше трьох раз. Кожний вузлик кишки 

відбирали для подальшого гістологічного аналізу, після проведення якого 

встановлювали стадію інвазії кожної пухлини, аналізували кількість та площу 

поперечного перерізу пухлин з використанням програми ImageJ. Підраховували 

середнє значення трьох фотографій для кожної пухлини. Загальну площу всіх пухлин 

щура визначали як сумму всіх площ поперечного перерізу пухлин товстої кишки.  
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Для вивчення розселення та приживлення МСКПл на 35 день після введення 

було використано метод ПЛР для детекції У-хромосоми людини у різних органах 

щура (Cheng K. Et al., 2009). Також проводили флуоресцентне імуногістохімічне 

дослідження тканин товстої кишки щура з використанням антитіл primary Anti-

Mitochondria Antibody to surface of intact mitochondria, clone 113-1 (#MAB1273, 

Millipore, США) та вторинних антитіл Alexa Fluor 488-conjugated Goat anti-Mouse 

IgG (Catalog# A-11029, Life technologies, США). Гістопрепарати готували, 

застосовуючи середовище Mowiol 4-88 (Sigma, США) та досліджували з 

використанням конфокального мікроскопу Zeiss LSM 510 Meta (Zeiss, Німеччина) з 

Zeiss LSM Image Browser апаратним забезпеченням. 

Моделювання канцерогенезу товстої кишки іn vivo та алогенна 

трансплантація МСКП. Схема другого експерименту. Другий експеримент 

проведений на 2-місячних самцях щурів-альбіносів Wistar (n=177), масою 180-200 г, 

отриманих з Інституту фармакології та токсикології НАМН України. Для індукції 

розвитку пухлини щурам (n=137) вводили ДМГ як у вищеописаному експерименті. 

Контрольна група (n=40) отримувала тільки фізіологічний розчин. На 20-му тижні 

моделювання 11 випадково обраних щурів з ДМГ-індукованим канцерогенезом, 

виводили з експерименту для підтвердження утворення пухлин еквівалентної стадії 

Т2NхMх колоректального раку у людини. Після цього щурам з індукованим 

канцерогенезом внутрішньовенно у 0,5 мл фізіологічного розчину вводили: 2,2×10
6
 

МСКПщ / кг ваги тіла щура (n=59), 2,2×10
6
 МСКПщ-GFP / кг ваги тіла (n=10), або 

фізіологічний розчин (ФР) (n=57). Інтакним щурам вводили 2,2×10
6
 МСКПщ-GFP / кг 

ваги тіла (n=10) та ФР (n=30). Індекси маси тимуса і селезінки були обчислені 

відповідно до формули: індекс маси тимуса або селезінки = маса тимуса або селезінки 

(мг) / маса тіла (г). Макроскопічні та гістологічні дослідження пухлин проведені 

аналогічно першому експерименту. Для дослідження індукованої проліферації Т і В 

лімфоцитів, вимірювали вміст ДНК в лімфоцитах методом проточної цитометрії з 

використанням цитометра FACS Calibur (BD Biosciences, США). Гістограми 

клітинного циклу були проаналізовані за допомогою програмного забезпечення Mod 

Fit LT 3.0 (Verity Software House, США). Для визначення фагоцитарної активністі 

перитонеальних макрофагів їх культивували разом з міченими FITC St. aureus, 

підраховували частку макрофагів, які поглинули мічені бактерії методом проточної 

цитометрії. Метаболічну активність вимірювали за допомогою тесту відновлення 

нітросинього тетразолію (НСТ). Для детекції мічених МСКПщ використовували 

фрагменти різних органів, які були розміщені в азоті. Виділення РНК, синтез кДНК та 

ПЛР на визначення гену GFP проводили вищеописаними методами. 

Для органного співкультивування були використані ДМГ-індуковані пухлини 

товстої кишки щурів, з кожної пухлини (n=7) отримували слайси товщиною 500 мкм 

на автоматичному чоппері (McIllwain, Англія), після чого промивали і розміщували 

по 3 слайси на 3-х різних інсертах (Millipore, Німеччина). Для безконтактного 

співкультивування інсерт ставили у лунки з попередньо посіяними МСКПщ; для 

контактного культивування до інсерту зі слайсами додавали 25×10
3
 клітин МСКП 

щура, для контролю інсерт зі слайсами поміщали у лунку з повним середовищем. 

Для оцінки рівня проліферації та апоптозу у тканині пухлин проведено 

імуноцитохімічний аналіз експресії PCNA та каспази 3 у культивованих слайсах. 
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Отримані препарати досліджували з використанням конфокального мікроскопу 

Zeiss LSM 510 Meta (Zeiss, Німеччина) з Zeiss LSM Image Browser апаратним 

забезпеченням. За допомогою Zeiss LSM Image Browser та ImageJ підраховували 

кількість ядер з сигналом каспази 3, PCNA та загальну кількість ядер.  

Статистичну обробку даних першого експерименту проводили в програмі SPSS 

10.0. з використанням тесту Крускала-Уоліса, з послідуючим апостеріорним тестом 

Данна для множинних порівнянь. Для встановлення залежності між кількістю або 

площею поперечного перерізу пухлин та кількістю введених МСКП щура був 

проведений кореляційний аналіз Спірмена. Статистичну обробку даних другого 

експерименту проводили в програмі GraphPad 7.0. з використанням одно- або 

двофакторного дисперсійного аналізу ANOVA з послідуючим апостеріорним тестом 

Тюкі (post-hoc Tukey’s test) для множинних порівнянь та представляли у вигляді 

M ± SD. Відмінності вважали статистично значимими при р < 0,05. Оцінку виживання 

проведено в програмі SPSS 10.0. з використанням методу Каплана-Мейера, аналіз 

виживання між двома групами здійснено за допомогою логрангового критерію. 

Відсоток проліферуючих клітин та клітин у апоптозі у тканині пухлин після органного 

спів культивування порівнювали з використанням двофакторного дисперсійного 

аналізу з послідуючим апостеріорним тестом Сідака у програмі GraphPad 7.0. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Порівняльна характеристика МСКП щура та людини. Плацента ссавців 

містить тканини материнського і фетального походження. Отримані нами МСКП щура 

та людини мали фетальне походження, що було підтверджено наявністю Y-хромосоми 

за допомогою FISH аналізу (рис. 1 а, б). На пасажі 3 МСКПл експресували класичні 

маркери МСК – CD90, CD44, CD29 та не експресували маркер гемопоетичних клітин 

CD45, в цей же час МСКПщ були позитивними за маркером CD90, та негативними за 

CD45, але на відміну від МСКПл гетерогенними за CD29 та не експресували CD44 (рис. 

2). МСКПл одночасно експресували маркер мезенхімальних клітин віментин, та 

епітеліальних клітин – пан-цитокератин, тоді як у МСКПщ була відсутня експресія пан-

цитокератину. Фактори транскрипції, EOMES і CDX2, які мають вирішальне значення 

як для розвитку мезодерми, так і для трофобласта були виявлені в МСКП щура та 

людини. Слід зазначити, що експресія CDX2 мала тільки ядерну локалізацію у МСКПщ 

(рис. 3).  

  

Рис.1. FISH аналіз 

МСКП щура (а) та 

людини (б) з 

використанням зондів 

до У (зелений сигнал) 

та Х-хромосом 

(червоний сигнали), 

синій сигнал – ядра. 

Флуоресцентна 

мікроскопія, зб. ×1000. а б 
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МСКП щура МСКП людини  

  

 

  

 

  

 

  

 

Рис. 2. Гістограми експресії поверхневих маркерів на МСКП щура та людини: 

червоний колір – інтенсивність флуоресценції після інкубації з відповідними 

антитілами, синій контур – фоновий рівень флуоресценції (флуор.) клітин; числові 

дані представлені як медіана та розмах, n=4. 

 

Здатність диференціюватися у адипогенному напрямку мали МСКП щура і 

людини, але диференціювання у остеогенному напрямку у МСКПщ відмічено у 3 з 7 

культур, а для МСКПл було характерне слабке диференціювання, спостерігалися 

лише невеликі накопичення кальцієвих відкладень. Дане явище є особливістю МСК 

виділених з плаценти (Ulrich C et al., 2013; Heo JS et al., 2016). 
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 Віментин Пан-цитокератин EOMES CDX2 

МСКП 

щура 

    

МСКП 

людини 

    
Рис. 3. Імуноцитохімічний аналіз синтезу маркерних білків у культурі МСКП щура та 

людини з використанням відповідних антитіл. Конфокальна мікроскопія, шкала = 20 мкм. 

 

За результатами ПЛР-ЗТ виявлено присутність мРНК генів стовбуровості 

CDX2, EOMES, ID2 і POU5F1 в МСКП щура і людини, але експресія Nanog була 

відсутня у МСКПщ. МСКПщ не експресували мРНК гену Prl3b1, який є характерним 

для синцитіального трофобласта та гігантських трофобласних клітин плаценти щурів, 

та гену Tpbpa, характерного для ектоплацентарного кону, спонгіотрофобласта та 

глікоген-вмісних гігантських трофобласних клітин плаценти щура. Ген Tpbpa є 

строго специфічним для гризунів, ортологи цього гена відсутні у людини (Deussing J 

et al., 2002). На відміну від МСКП щура, для МСКПл була характерна експресія мРНК 

трофобласт-специфічних генів CGB і ERVW-1 (рис. 4).  

МСКП щура МСКП людини 

  
Рис. 4. Електрофореграми продуктів ПЛР, отриманих на кДНК МСКП щура та людини, 

що підтверджує експресію генів Id2, Cdx2, Pou5f1, ACTB (β-actin) та відсутність мРНК 

генів Nanog, Tpbpa, Prl3b1 у МСКП щура та експресію генів ID2, CDX2, POU5F1, CGB, 

EOMES, ERWV-1, ACTB у МСКП людини. Маркер молекулярних мас GeneRuler™ DNA 

Ladder Mix (“Thermo Scientific”, США). К – контрольна ПЛР без додавання матриці. 

 

Вплив МСКП щура і людини на канцерогенез товстої кишки. Через 5 

тижнів після введення МСКПл та МСКПщ спостерігалась тенденція до зменшення 

кількості та площі поперечного перерізу пухлин (рис. 5) під впливом МСКП порівняно з 

ФР, але достовірної різниці виявлено не було. 
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а 

 

б 

 
Рис. 5. Вплив трансплантації МСКП людини та щура на кількість (а) і площу 

поперечного перерізу (б) пухлин. Порівняльний аналіз проведено з використання тесту 

Крускала-Уоліса, з послідуючим апостеріорним тестом Данна. Дані представлені як: 

медіана, міжквартильний інтервал та 95% довірчий інтервал, * - p<0,05. 

 

Аналіз канцерогенезу після алогенної трансплантації МСКП. В результаті 

проведеного макроскопічного та гістологічного аналізу пухлин товстої кишки 

середня кількість пухлин у перерахунку на одного щура достовірно не відрізнялася 

у групах МСКПщ і ФР, але спостерігалась достовірна різниця в кількості пухлин 

між групами на момент введення клітин та МСКПщ (рис. 6 а). Подібна ситуація 

спостерігалась щодо загальної площі поперечного перерізу однієї пухлини (рис. 6 б).  

а 

 

б 

 
Рис. 6. Порівняльний аналіз кількості (а) та загальної площі поперечного перерізу 

(б) після введення МСКП на фоні ДМГ-індукованого канцерогенезу. Результати 

представлені у вигляді М ± SD, однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA з 

послідуючим апостеріорним тестом Тюкі для множинних порівнянь. 

 

В подальшому було проаналізовано розподіл пухлин у різних групах за стадією 

інвазії пухлини у стінку кишки, для чого кожній пухлині присвоювали певне 

значення від 0 до 4 відповідно до міжнародної класифікації TNM. Встановлено, що 

розподіл пухлин за ступенем інвазії майже не відрізнявся між групами, однак 

достовірна різниця спостерігалася для пухлин стадії 1 (інвазія у підслизовий шар 

кишки) між групами на момент введення та ФР; на момент введення та МСКПщ. 
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Цікаво, що середній розмір однієї пухлини з найглибшою інвазією (тип 4) відрізнявся 

між групами ФР та МСКПщ (рис. 7). 

  
а б 

Рис. 7. Розподіл кількості пухлин (а) та середньої площі поперечного перерізу однієї 

пухлини (б) у групах залежно від ступеня їх інвазії у стінку товстої кишки. 

Двофакторний дисперсійний аналіз з апостеріорним тестом Тюкі для множинних 

порівнянь. Результати представлені у вигляді М ± SD. 

 

Розподіл та приживлення ксеногенних МСКП в організмі щура. МСКП 

людини мають фетальне походження, тому при виділенні культур МСКПл з плацент 

новонароджених чоловічої статі, отримана культура має чоловічий каріотип. Таким 

чином, при введенні МСКПл щурам, одним з можливих способів їх ідентифікації в 

організмі реципієнта є проведення ПЛР-ЗТ на ген SRY Y-хромосоми людини. За 

результатами нашого дослідження, МСКПл показали високий рівень розподілу в 

різних тканинах щура (табл. 1). 

Таблиця 1 

Визначення У-хромосоми людини у різних органах щура після трансплантації МСКП 

людини (кількість щурів, в яких виявлено позитивний сигнал / всі щури, взяті до аналізу) 

Група тварин Товстий кишечник Печінка  Селезінка  Легені  

Пухлина  Норма  

ДМГ+МСКПл 3/3 NA 4/4 2/4 2/3 

ДМГ+ФР 0/3 NA NA NA NA 

Інтактні тварини+МСКПл NA 3/3 3/3 3/3 3/3 

NA – зразок відсутній або не прийнятний для аналізу. 

 

Крім того, ще одним способом детекції МСКПл є імуногістохімічна реакція з 

використанням антитіл до мітохондрій людини, які є високоспецифічними до клітин 

людини та не зв’язуються з мітохондріями клітин щура. Так, нами показано, що 

ксеногенні МСКП приживаються та функціонують у тканині нормальної товстої 

кишки інтактних тварин (n = 3) та у пухлинах товстої кишки у тварин, яким вводили 

МСКПл на фоні індукованого канцерогенезу товстої кишки (n = 3) (рис. 8). МСКПл 

були локалізовані в підслизовій або в сполучній тканини крипт. 
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            а 

 

 

            б 

 
Рис. 8. Імуноцитохімічний аналіз тканини товстої кишки щура з використанням антитіл 

до мітохондрій людини (зелений сигнал), синій сигнал – ядра: а – тканина товстої кишки 

інтактної тварини; б – тканина пухлини. Конфокальна мікроскопія, шкала = 10 мкм. 

 

Розподіл та приживлення алогенних МСКП в організмі щура. МСКПщ були 

попередньо помічені шляхом трансдукції гену GFP. Результати детекції білка GPF 

методом ПЛР-ЗТ представлені у таблиці 2. МСКП щура, подібно до МСКП людини, 

після внутрішньовенної трансплантації приживлюються в тканинах кишечника, легень, 

печінки, селезінки та нирок у інтактних тварин та тварин з індукованим канцерогенезом. 

Таблиця 2 

Визначення гену GFP у різних органах щура після трансплантації МСКПщ-GFP 

(кількість щурів, в яких виявлено позитивний сигнал / всі щури, взяті до аналізу) 

Група тварин Товста кишка Печінка  Селезінка  Легені Нирка 

Пухлина  Норма  

ДМГ+МСКПщ-GFP 5/5 NA 4/5 3/5 5/5 3/5 

ДМГ+ФР 0/5 NA NA NA NA NA 

Інтактні тварини+ 

МСКПщ-GFP 

NA 4/4 2/4 3/4 5/5 3/4 

NA – зразок відсутній або не прийнятний для аналізу. 

 

Клітинна імунна відповідь у щурів з ДМГ-індукованим раком товстої кишки 

після трансплантації МСКП. Нами досліджено, чи призводить ДМГ-індукований 

канцерогенез товстої кишки та послідуюча трансплантація МСКПщ in vivo до мобілізації 

імунокомпетентних клітин в черевну порожнину. Як видно на рис. 9, немає достовірної 

різниці в фагоцитарній та метаболічній активності перитонеальних макрофагів у щурів з 

індукованим канцерогенезом в порівнянні з контрольними інтактними тваринами. Крім 

того, не спостерігається помітного ефекту після введення МСКПщ щурам з КТК.  
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Рис. 9. Фагоцитарна (а) та метаболічна (б) активність перитонеальних макрофагів в 

експериментальних групах. Дані представлені у вигляді M ± SD.  

 

У щурів з ДМГ-індукованими пухлинами товстої кишки була знижена 

проліферативна активність нестимульованих лімфоцитів селезінки. У тварин з 

індукованим канцерогенезом зменшувався відносний вміст лімфоцитів в S і G2/M 

фазах клітинного циклу, в той час як кількість лімфоцитів в фазі G0/G1 була 

збільшена у порівнянні з інтактними контрольними тваринами. Введені МСКП 

щурам з індукованим КТК також не впливали на проліферативний потенціал 

лімфоцитів, кількість лімфоцитів в S і G2/M фазах була зниженою, як і у 

контрольній групі. Цікаво, не виявлено змін в рівнях В-клітинної проліферації після 

ЛПС стимуляції. Крім того, виявлено значне зниження проліферації ФГА-

стимульованих Т-клітин, отриманих від тварин з індукованим канцерогенезом на 25 

тижні моделювання, на відміну від цього, не простежувались змін клітинного циклу 

нестимульованих лімфоцитів. Даний факт свідчить про відсутність резервів до 

реагування Т-клітин на будь-який стимулюючий фактор.  

Аналіз виживання тварин. Одним з найважливіших критеріїв при оцінці дії 

протипухлинних фармакологічних та клітинних препаратів є аналіз виживання. 

Нами показано, що незважаючи на те, що не відмічалося впливу МСКПщ на ступінь 

інвазії чи дифереціювання пухлин товстої кишки, аналіз виживання між групами ФР 

та МСКПщ показав, що тривалість виживання у групі МСКПщ скорочується на 17 

днів. Медіана виживання для групи ФР склала 107 днів, а для групи МСКПщ – 90 

днів (рис. 10). 

 

Рис. 10. Криві виживання щурів з ДМГ-

індукованим раком товстої кишки після 

введення алогенних МСКП. Log-Rank 

тест, p = 0,015. 
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Органне співкультивування пухлини товстої кишки щура з МСКП щура. 
Не дивлячись на те, що генетично клітинні лінії раку товстої кишки є близькими до 

спонтанних пухлин людини, існуючі моделі співкультивування не враховують всього 

комплексу взаємодій між різними типами клітин, які відбуваються в гетерогенній 

пухлині. Для оцінки комплексу всіх процесів між трансформованими клітинами, 

інтактними епітеліоцитами, тканинними макрофагами, лімфоцитами, фібробластами 

нами було використано органне культивування пухлин товстої кишки щура. Для 

оцінки росту пухлин важливими є показники проліферації трансфікованих клітин та їх 

апоптозу. Для врахування вищезгаданих процесів в слайсах пухлин при 

співкультивуванні з МСКП ми підраховували кількість PCNA+ та каспаза 3+ клітин 

відповідно. Поставлене безконтактне співкультивування слайсів пухлин товстої кишки 

щура з МСКП щура показало відсутність впливу клітин на рівень апоптозу у тканині 

пухлин (рис. 11). Кількість проліферуючих клітин під дією МСКПщ статистично 

значимо збільшувалась лише для однієї пухлини номер 7. 

Безконтактне співкультивування 

 
Контактне співкультивування 

 
Рис. 11. Показники проліферативної активності та апоптозу у слайсах пухлин 

товстої кишки при без- та контактному співкультивуванні.  - контроль,  - 

співкультивування. Біля графіків представлені репрезентативні фотографії 

імуноцитохімічного забарвлення слайсів пухлин з використанням антитіл до каспази 

3 (червоний сигнал) або PCNA (малиновий сигнал), синій сигнал – ядра. 

 

ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі проведено детальний порівняльний аналіз морфо 

функціональних характеристик мезенхімальних стромальних клітин плаценти людини 

та щура. Встановлено здатність їх до приживлення у різних тканинах органів щура за 

умов введення інтактним тваринам та тваринам з індукованим канцерогенезом. 

Доведено недоцільність використання МСКП за канцерогенезу товстої кишки, так як 

відмічено підсилення інвазивного росту пухлин та скорочення терміну виживаності. 
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2. Мезенхімальні стромальні клітини плаценти щура фетального походження так само 

як і мезенхімальні стромальні клітини плаценти людини мають 

CD90+CD29+/lowCD45- імунофенотип та здатність до диференціювання у 

адипогенному та остеогенному напрямках. 

3. У мезенхімальних стромальних клітинах плаценти щура порівняно з МСКП 

людини, відсутня експресія пан-цитокератину та трофобласт-асоційованих 

генів, а також низький рівень експресії CD44. 

4. МСКП людини, як МСКП щура приживлюються в тканинах кишечника, легень, 

печінки та селезінки інтактних щурів у віддалені терміни після 

внутрішньовенної трансплантації. 

5. Ксеногенна внутрішньовенна трансплантація МСКП щурам з ДМГ-

індукованим канцерогенезом товстої кишки на середніх стадіях канцерогенезу 

не впливає на кількість  та площу пухлин.  

6. Алогенна внутрішньовенна трансплантація МСКП щурам з ДМГ-індукованим 

канцерогенезом товстої кишки зумовлює збільшення розмірів пухлин з 4 

ступенем інвазії, не змінюючи при цьому фагоцитарну активність 

перитонеальних макрофагів та показників клітинного циклу спленоцитів, та 

призводить до скорочення виживаності щурів на 17 діб.  

7. При контактному і безконтактному співкультивуванні МСКП щурів з слайсами 

пухлин товстого кишечника щурів не впливають на проліферативну активність 

і рівень апоптозу у пухлинах.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Світіна Г.М. Порівняльна характеристика мезенхімальних стромальних 

клітин плаценти щура і людини та вплив їх трансплантації на канцерогенез 

товстої кишки. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

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

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

У ході роботи встановлено, що мезенхімальні стромальні клітини плаценти 

(МСКП) щура та людини фетального походження характеризуються подібним 

імунофенотипом, експресують віментин, CDX2 та EOMES, здатні до диференціювання в 

остеогенному та адипогенному напрямках. Однак, у МСКП щура порівняно з такими 

людини, відсутня експресія пан-цитокератину та низький рівень експресії CD44. 

Особливістю МСКП людини була наявність експресії трофобласт-асоційованих генів 

CGB і ERVW-1 на відміну від МСКП щура, де не були виявлені гени, пританамні 

диференційованим клітинам трофобласта – Prl3b1 і Tpbpa. Показано, що алогенні та 

ксеногенні МСКП здатні приживлюватися в тканинах товстої кишки, легень, печінки та 

селезінки щура протягом одного тижня після внутрішньовенної трансплантації інтактним 

щурам, а також в тканині пухлин товстої кишки при трансплантації щурам з 

диметилгідразин (ДМГ)-індукованим канцерогенезом товстої кишки. Вперше виявлено, 

що ксеногенна та алогенна трансплантація МСКП щурам з індукованим канцерогенезом 

товстої кишки на середніх стадіях розвитку пухлин не впливає на кількість новоутворень 

та показники загальної площі поперечного перерізу пухлин. Натомість, фагоцитарна та 

метаболічна активність перитонеальних макрофагів та показники клітинного циклу 

лімфоцитів селезінки не змінюються на 5 тиждень після внутрішньовенної алогенної 
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трансплантації МСКП. При відсутності макроскопічних змін у кількості та розмірі 

пухлин, алогенна трансплантація МСКП призводить до скорочення тривалості виживання 

щурів з ДМГ-індукованим канцерогенезом товстої кишки на 17 днів. 

Ключові слова: мезенхімальні стромальні клітини плаценти, канцерогенез 

товстої кишки, алогенна трансплантація, ксеногенна трансплантація, органне 

співкультивування. 

АННОТАЦИЯ 

 

Свитина Г. М. Сравнительная характеристика мезенхимальных 

стромальных клеток плаценты крысы и человека и влияние их 

трансплантации на канцерогенез толстой кишки. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

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

национальный университет имени Тараса Шевченка МОН Украины, Киев, 2017. 

В ходе работы установлено, что мезенхимальные стромальные клетки плаценты 

(МСКП) крысы и человека фетального происхождения характеризуются подобным 

имунофенотипом, экспресируют виментин, CDX2 и EOMES, способны к 

дифференцировке в остеогенном и адипогенном направлении. Однако, у МСКП крысы 

по сравнению с таковыми человека, отсутствует экспрессия пан-цитокератина и низкий 

уровень экспрессии CD44. Особенностью МСКП человека было наличие экспрессии 

трофобласт-ассоциированых генов CGB і ERVW-1 в отличии МСКП крысы, где не были 

выявлены гены, характерные для дифференцированных клеток трофобласта – Prl3b1 і 

Tpbpa. Показано, что аллогенные и ксеногенные МСКП способны приживляться в 

тканях толстой кишки, лёгких, печени и селезёнке крысы в течении одной недели после 

внутривенной трансплантации интактным животным, а также в ткани опухолей толстой 

кишки при трансплантации крысам с диметилгидразин (ДМГ)-индуцированным 

канцерогенезом толстой кишки. Впервые выявлено, что ксеногенная и аллогенная 

трансплантация МСКП крысам с ДМГ-индуцированным канцерогенезом толстой кишки 

на средних стадиях развития опухоли не влияет на количество новообразований и 

показатели общей площади поперечного сечения опухоли. Вместе с тем, фагоцитарная и 

метаболическая активность перитонеальных макрофагов и показатели клеточного цикла 

лимфоцитов селезёнки не меняются на 5 неделю после внутривенной аллогенной 

трансплантации МСКП. При отсутствии макроскопических изменений в количестве и 

размере опухолей, аллогенная трансплантация МСКП приводит к сокращению срока 

выживания крыс с ДМГ-индуцированным канцерогенезом толстой кишки на 17 дней. 

Ключевые слова: мезенхимальные стромальные клетки плаценты, 

канцерогенез толстой кишки, алогенная трансплантация, ксеногенная 

трансплантация, органное сокультивирование. 

 

SUMMARY 

 

Svitina H.M. Comparative characterization of rat and human placental 

mesenchymal stromal cells and influence of their transplantation on cancerogenesis 

of colon tumors. – Manuscript. 
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Thesis for obtaining of the scientific degree of Candidate of Biological sciences in 

the speciality 03.00.11 – cytology, cell biology, histology. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

Transplantation of placenta-derived multipotent cells (PDMCs) is one of the most 

promising approaches of cell therapy for inflammation-associated colon diseases. However, 

the effect of PDMCs on colon cancer remains unknown. The aim of this study was to 

characterize PDMCs obtained from human and rat placentas and to evaluate their impact on 

colon cancer progression in rats. PDMCs were obtained from human and rat placentas by 

tissue explant culturing. Stemness- and trophoblast-related gene expression was studied by 

RT-PCR. Surface markers and intracellular proteins were detected, using flow cytometry and 

immunofluorescent analysis respectively. Experimental colon carcinogenesis was induced in 

male albino Wistar rats by injecting 20 mg/kg of dimethylhydrazine (DMH) once per week 

for 20 consecutive weeks. The administation of the rat and human PDMCs was performed 

when T2-stage tumors had been formed. The number and size of each tumor lesion were 

calculated. The type of tumor was determined by standard histological methods. Cell 

engraftment was monitored by PCR and immunofluorescence, after rats were sacrificed.  

The mammalian placenta is composed of both fetal and maternal components. The fetal 

origin of rat and human PDMCs was confirmed by the presence of the Y chromosome via 

FISH analysis. Flow cytometry analysis of rat PDMCs at 3rd passage showed that all cells 

were CD90+ and CD45- and heterogeneous for CD29 and CD44. Human PDMCs were 

positive for CD90, CD44, partially positive for CD29, and negative for CD45. Rat PDMCs 

expressed vimentin but not pan-cytokeratin, whereas expression of both was detected in 

human PDMCs. Transcription factors EOMES and CDX2, which are critical for trophoblast 

as well as for mesoderm development, were detected in PDMCs of both origins. Our results 

revealed presence of CDX2, EOMES, ID2 and POU5F1 at mRNA level in both, rat and 

human PDMCs by RT-PCR, whereas Nanog expression was not detected in rat PDMCs. 

Moreover, the syncytial trophoblast and trophoblast giant cell gene (Prl3b1) and 

spongiotrophoblast-specific gene (Tpbpa) expression were not discovered in rPDMCs. 

Absence of specific-for-differentiated-trophoblast-cells mRNAs indicates that the rat PDMCs 

were not contaminated with trophoblast cell populations. Human PDMCs expressed both 

genes of stemness and trophoblast specific genes CGB and ERVW-1. Allogeneic and 

xenogeneic transplantation of PDMCs to rats at middle phase of DMH induced colon 

cancerogenesis does not influence the number of neoplasms and the mean diameter of single 

tumour or total tumours area. Allogeneic transplantation leads to increase in tumour size at the 

fourth degree of invasion. Intravenous allogeneic transplantation of PDMCs reduces survival 

of rats bearing colon cancer by 17 days. Rat PDMCs engrafted in animals, could be found in 

intestine, lung, liver, and spleen in case when healthy rats were used and even in tumour site 

when rats with colon adenocarcinomas were used. Thus, rat and human PDMCs possess 

immunophenotype and differentiation potential inherent with MSCs. However, in contrast to 

hPDMCs have low expression of CD44 and do not express trophoblast-associated genes. Our 

data suggest that PDMCs can engraft in different tissues but do not significantly affect DMH-

induced tumor growth during short-term observations. 

Key words: mesenchymal stromal cells, colon cancerogenesis, allogeneic 

transplantation, xenogeneic transplantation, organotypic cocultivation. 

 


