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Мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини (ММСК) мають
важливе значення в процесах регенерації. Відомо, що вперше ММСК 
були отримані Фріденштейном у вигляді фракції клітин кісткового 
мозку, які характеризувалися адгезією до пластикової поверхні та 
колоніє-утворенням під час їх культивування в умовах ex vivo [1,2]. 
Також слід сказати, що були відкриті ММСК з інших тканин: підшкір-
на жирова клітковина, м’язи, пуповинна кров та ін. На жаль, немає 
унікальних антигенних детермінантів, які характеризують ММСК, та 
все ж таки дані клітини багатьма дослідниками характеризуються як 
позитивні за СD73, CD190, CD105, CD44, та негативні за СD45, CD34, 
CD31. Також ММСК характеризуються здатністю до направленого ди-
ференціювання в остеогенному, адипогенному, хондрогенному, міо-
генному напрямку [3-8]. Крім того, ММСК кісткового мозку та під-
шкірної жирової клітковини характеризуються відносною легкістю 
отримання та їх нарощування в умовах ex vivo. Завдяки вищенаведе-
ним властивостям ММСК, активно вивчаються перспективи їх засто-
сування в регенеративній медицині та біоінженерії [9,10]. Слід сказа-
ти, що на сьогодніший день проводяться різноманітні дослідження 

застосування ММСК в клінічній практиці. Так, робляться спроби ви-
користання ММСК при лікуванні опіків, переломах кісток, дегенера-
тивних ушкодженнях суглобів. Але для клінічного застосування не-
обхідну кількість ММСК отримують шляхом культивування в умовах 
ex vivо, а також отриманий клітинний матеріал може підлягати проце-
дурам заморозки для його подальшого збереження. Всі вище наведе-
ні процедури потенційно можуть призвести до генетичних змін ММСК 
з наступною їх трансформацією. Тому набуває актуальності пробле-
ма можливої небезпеки застосування ММСК в клінічній практиці 
з точки зору онкології.

Нещодавні дослідження визначили, що, на жаль, як люд-
ські, так і тваринні ММСК в певних умовах спроможні брати участь 
в процесах прогресії злоякісних пухлин та безпосередньо у проце-
сах їх утворення. У першому випадку ММСК спроможні стимулюва-
ти ріст пухлин та їх метастазування як в якості компонента пухлин-
ного мікрооточення [11-17], так і в якості імуносупресора [18-21]. 
Разом з тим, слід зауважити, що можлива стимуляція росту пухлин 
та їх метастазування мезенхімальними стовбуровими клітинами 
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є дискутивною, так як деякі дослідники вказують на їх протилежний 
ефект [22-24]. В другому випадку трансформовані ММСК виступають 
як ракові стовбурові клітини або пухлино-ініціюючі клітини. Між тим, 
існує розповсюджена точка зору, що людські мезенхімальні стовбу-
рові клітини практично не проявляють здатності до спонтанної транс-
формації при їх тривалому культивування в умовах ex vivo [24,25], що 
суттєво їх відрізняє від ММСК мишей та щурів. Та деякі дослідники 
вказують на значну ймовірність спонтанної трансформації ММСК при 
їх тривалому культивуванні. Так, виявили відносну небезпеку культи-
вування ММСК підшкірної жирової клітковини протягом 6-8 тижнів та 
значне збільшення ймовірності їх трансформації при культивуванні 
протягом 4 місяців (50% клітин долають фазу кризи та продовжують 
проліферувати) [26,27]. При цьому трансформовані ММСК набувають 
певних змін. Так, трансформовані ММСК можуть утворювати мікро-
сфери під час росту в агарозному гелі, багато культур трансформова-
них ММСК спроможні рости при відсутності адгезії до поверхні. Крім 
того, трансформовані ММСК характеризуються збільшенням пролі-
феративного потенціалу, більшим рівнем експресії теломерази.

Трансформовані ММСК мають певні відмінності від їх нормаль-
них аналогів і в показниках антигенних детермінант. Так, трансфор-
мовані ММСК характеризуються більшою експресією CD44, CD166, 
в той час як CD105 експресований менше. Окремі антигенні детер-
мінанти, характерні для нормальних людських ММСК, а саме, CD73, 
CD90, та Stro-1 взагалі не детектуються. Деякі дослідники вказують 
на значно обмежений їх потенціал до окремих видів диференцію-
вання – після трансформації спостерігають значну редукцію дифе-
ренціювання в адипогенному та ходрогенному напрямку. Натомість, 
у трансформованих ММСК спостерігають значно більший потенціал 
до остеогенного диференціювання у відповідних умовах. Та голов-
ною властивістю трансформованих стовбурових клітин може бути 
їх туморогенність. Так, група G. Rоsland та співавт. провела оцінку 
туморогенної активності спонтанно трансформованих ММСК люди-
ни в умовах in vivo шляхом ін’єкції цих клітин імунодефіцитним ми-
шам NOD/SCID [27]. Попередньо в трансформовані ММСК провели 
транс-дукцію гену eGFP для подальшого моніторингу можливої пух-
линної прогресії. На 9 добу спостерігали перші вогнища пухлинно-
го росту в легенях. Відповідно, у тварин, яким провели ін’єкцію нор-
мальних ММСК, не спостерігали маніфестацію пухлинного проце-
су. При гістологічному аналізі пухлин виявили, що пухлини легень за 
морфологічними ознаками були епітеліоїдні, однак для них були ха-
рактерні маркери як мезенхімального, так і епітеліального напрям-
ку диференціювання. Аналогічні дослідження проводила група Rubio, 
але вже використовувала спонтанно трансформовані ММСК підшкір-
ної жирової клітковини, отримані після тривалого культивування. Піс-
ля ін’єкції даних клітин імунодефіцитним мишам спостерігали появу 
множинних вогнищ пухлинного росту у легенях, печінці, мозку, нир-
ках і навіть серці [26]. Власне, вищенаведені дослідження доводять, 
що трансформовані МСК здатні ініціювати саркомогенез в організмі 
і тим самим виконувати роль пухлино-ініціюючих клітин.

ТЕОРІЯ РАКОВИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН
У зв’язку з вищенаведеним, доцільно детальніше зупинитися на 

теорії ракових стовбурових клітин або пухлино-ініціюючих клітин. 
Перш за все слід зазначити, що терміни «ракові стовбурові кліти-
ни» та «пухлино-ініціюючі клітини» є синонімічними. Між тим, тер-
мін «ракові стовбурові клітини» більш розповсюджений в літерату-
рі, але він не завжди адекватно відображає тканинний ґенез пухлин 
і його використання обумовлено швидше даниною традиції. 

Теорія ракових стовбурових клітин чи пухлино-ініціюючих клітин 
визначає утворення злоякісних пухлин з стовбурових клітин (стов-
бурових клітин дорослого організму в тому числі), чи їх прогеніторів 
з високим рівнем проліферативного потенціалу, внаслідок виникнен-
ня в останніх порушень генетичних програм, які регулюють регене-
рацію нормальних тканин. Крім того, на цей процес можуть впливати 
і зміни в умовах мікрооточення трансформованої стовбурової клі-

тини. Внаслідок подібної ініціації пухлин утворюється своєрідна іє-
рархічна структура, яка ремінісцентна до процесів регенерації нор-
мальної тканини. Власне ієрархія клітин в нормальній тканині та зло-
якісній пухлині передбачає на вершині стовбурову клітину, котра 
утворює пул прогеніторів з меншим проліферативним та диферен-
ціювальним потенціалом. Прогенітори, в свою чергу, утворюють тер-
мінальну ланку цієї ієрархічної структури – диференційовані клітини. 
Слід сказати, що в онкології тривалий час домінувала концепція кло-
нальної еволюції, яка передбачала однакову потенцію до туморогене-
зу всіх клітин пухлини. Концепція пухлино-ініціюючих клітин ствер-
джує, що тільки трансформовані стовбурові клітини спроможні ге-
нерувати пухлину, базуючись на їх властивостях самовідновлення 
та значно більшого проліферативного потенціалу [28-31]. 

Також багато сарком різних локалізацій характеризуються ре-
зистентністю до цитотоксичних препаратів, що вказує на певну ре-
мінісценцію з нормальними стовбуровими клітинами. Слід сказати, 
що найбільший рівень резистентності характерний для низько ди-
ференційованих сарком. Відомо, що ММСК гіперекспресують білки, 
які здатні виводити цитотоксичні речовини [32, 33, 34]. Наприклад, 
деякі дослідники вказують на експресію Р-глікопротеїну в останніх 
та зниження рівня його експресії в процесі диференціювання клітин 
[35]. Очевидно, що вищенаведені властивості не втрачаються і після 
трансформації ММСК і обумовлюють, в свою чергу, наявність реци-
дивів після проведення хіміотерапії. Крім того, певну аналогію з нор-
мальними стовбуровими клітинами можна пояснити гетерогенністю 
клітин пухлин за рівнем проліферативного потенціалу та морфоло-
гічними властивостями. Відповідно, стовбурові клітини характеризу-
ються асиметричним поділом, внаслідок якого з’являються de novo 
стовбурові клітини та більш диференційовані прогенітори зі значно 
меншим проліферативним потенціалом та іншими морфологічними 
характеристиками. Аналогічні процеси відбуваються і в пухлині, але 
вже з аберантною диференціацією. Відповідно до вищенаведеного, 
багато дослідників вказують на існування в гетерогенній популяції 
пухлини незначної фракції клітин, спроможних генерувати пухлини – 
пухлино-ініціюючі клітини. Дана концепція неодноразово підтвер-
джувалась експериментально. Так, при перещепленні тваринам різ-
них клітинних популяцій, похідних з різних пухлинних клітин, вияв-
ляють, що тільки одна з них туморогенна [28-31]. 

МОДЕЛІ САРКОМОГЕНЕЗУ, ОБУМОВЛЕНОГО 
ТРАНСФОРМОВАНИМИ ММСК
Слід зазначити, що на сьогоднішній день розглядається дві осно-

вні моделі саркомогенезу, обумовленого трансформованими ММСК 
в рамках концепції існування пухлино-ініціюючих клітин. Перша кон-
цепція ґрунтується на можливій трансформації ММСК на різних рів-
нях їх диференціації. Таким чином, дана модель пояснює існування 
сарком різного рівня диференціювання. Згідно цієї концепції, низь-
ко диференційовані саркоми утворюються внаслідок трансформації 
безпосередньо ММСК та ранніх їх прогеніторів. Відповідно, високо 
диференційовані саркоми утворюються внаслідок онкогенних мута-
цій в термінально диференційованих ММСК. В контексті цієї моде-
лі фенотипічні характеристики та гістологічна структура саркоми ви-
значаються в залежності від напрямку диференціації ММСК, стадії 
диференціації ММСК, на якій вона ініційована [36]. Наприклад, ви-
користовуючи дану модель, можна пояснити різні рівні диферен-
ціації остеосаркоми [36,37]. Також дана модель підтверджується про-
філем експресії генів високо диференційованих сарком, який збіга-
ється з профілем експресії генів, комітованих в тому чи іншому на-
прямку диференціювання ММСК. Наприклад, клітини хондросарко-
ми проявляють значну фенотипічну подібність зі зрілими хондроци-
тами. В той же час профіль генетичної експресії менш диференційо-
ваної форми саркоми проявляє більшу аналогію з профілем генетич-
ної експресії преходрогенної стадії диференціювання ММСК [36,38].

Між тим існує й інша модель саркомогенезу, обумовленого 
трансформацією ММСК. Відповідно до цієї моделі, внаслідок мута-



130 Клітинна та органна трансплантологія    Том 2, № 2, листопад 2014

клітинну проліферацію. Необмежена проліферативна активність 
створює передумови для подальшого накопичення онкогенних му-
тацій. Відомо, що в умовах підвищеної проліферації значно погіршу-
ються процеси репарації, внаслідок чого може підвищуватися рівень 
генетичної нестабільності [39]. При зростанні рівня генетичної не-
стабільності порушуються процеси проліферації, диференціації, які, 
власне, і призводять до появи туморогенного клону. 

Як результат генетичної нестабільності трансформованих ММСК 
можуть бути різні хромосомні аберації, які обумовлюють дерегу-
ляцію процесів їх нормальної диференціації та проліферації. Вели-
ку роль в процесах саркомогенезу відіграють так звані fusion-гени 
(гени – химери), які утворюються внаслідок хромосомних трансло-
кацій. Присутність тих чи інших химерних генів використовується як 
діагностичний маркер різних сарком. Відомо, що для саркоми Юін-
га характерна експресія химерного гену EWS-FLI-1. Даний химерний 
ген розглядається як один з діагностичних маркерів саркоми Юінга. 
Але при трансдукції людських МMСК геном EWS-FLI-1 не спостері-
гали туморогенезу в імунодефіцитних тваринах при введенні їм да-
них клітин. Хоча трансдуковані ММСК проявляли значну аналогію 
в патерні генетичної експресії з патерном генетичної експресії клітин 
саркоми Юінга людини. Очевидно, що для набуття трансдуковани-
ми ММСК здатності до туморогенезу (власне, набуття ними влас-
тивостей пухлино-ініціюючих клітин), необхідні додаткові генетич-
ні зміни. Аналогічні дослідження проводили із застосуванням тран-
сдукції химерного гену FUS-CHOP, присутність якого характерна для 
клітин фібросаркоми людини. Але після введення ММСК, трансдуко-
ваних даним химерним геном, також не спостерігали утворення пух-
лин [40]. Дослідники припускають, що для набування трансдукова-
ними FUS-CHOP ММСК туморогенного потенціалу необхідна додатко-
ва комбінація мутацій. Є припущення, що такою мутацією може бути 
інактивуюча мутація гену р53 або його делеція. Вищенаведені до-
слідження вказують, що експресія подібних химерних генів в ММСК 
являється обов’язковою, але не достатньою умовою в туморогенезі. 
Дані генетичні порушення в саркомогенезі потребують подальшого 
дослідження [41].

цій в ММСК, останні набувають здатності до конститутивно активної 
симетричної та асиметричної проліферації. Внаслідок конститутив-
ної проліферації ММСК утворюється пул пухлинних клітин з різними 
морфологічними властивостями, в яких, в свою чергу, відбуваються 
додаткові мутації (власне, цю неоднорідність і пояснюють генетични-
ми змінами в останніх). В подальшому з’являється ймовірність утво-
рення імморталізованого клону з частковою чи повною втратою здат-
ності до диференціації і таким чином пояснюється утворення сарком 
з різним ступенем диференціювання [36].

МОЖЛИВІ ГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ ММСК, ЩО ІНІЦІЮЮТЬ 
САРКОМОГЕНЕЗ
В контексті вищенаведених концепцій саркомогенезу одним із 

його тригерів може виступати конститутивно активуюча мутація гену 
TERT, кодуючого теломеразу. Внаслідок чого МСК спроможні набува-
ти іммортальний фенотип з необмеженим проліферативним потен-
ціалом. Відомо, що висока ендогенна теломеразна активність спосте-
рігається у 70-90% злоякісних тканин у багатьох іммортальних клітин-
них лініях. В той же час в нормальних ММСК не спостерігають знач-
ної активності даного фактору. Власне, внаслідок високої теломе-
разної активності ММСК здатні проходити період кризи під час куль-
тивування. Необмежена проліферативна активність може бути обу-
мовлена гіперекспресією онкогенну c-myc. Відомо, що 30% ММСК, 
які минають стадію старіння, характеризуються підвищеною експре-
сією онкогенну c-myc. Подальше збільшення експресії даного гену 
спостерігається у трансформованих ММСК. В свою чергу, гіпер-
експресія онкогену c-myc може бути обумовлена інактивуючими му-
таціями в генах інгібіторів циклінзалежних кіназ сімейства INK4 (біл-
ки р15INK4B, р16INK4A, р18INK4C, р19INK4D, які, як правило, здат-
ні зв’язуватися з циклін-D-залежними кіназами Cdk4 и Cdk6) [39,27]. 
Відомо, що при відсутності інгібуючої дії циклінзалежних кіназ  
останні спроможні фосфорилювати фактор Rb. У випадку фосфо-
рилювання фактору Rb відбувається його дисоціація з транскрип-
ційним фактором E2F1, внаслідок чого останній набуває здатності 
зв’язуватися з промотором онкогену c-myc, тим самим стимулюючи 

ОГЛЯДИ

ВИСНОВКИ

РЕЗЮМУЮЧИ ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ, СЛІД ЗАЗНАЧИТИ, ЩО ЗА ПЕВНИХ ОБСТАВИН ТРАНСФОРМОВАНІ ММСК СПРОМОЖНІ ВИСТУПАТИ 
В РОЛІ РАКОВИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ЧИ ПУХЛИНО-ІНІЦІЮЮЧИХ КЛІТИН. НА ЦЕ ВКАЗУЮТЬ І ПЕВНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІ-
ДЖЕННЯ, ЯКІ ВИЯВИЛИ ТУМОРОГЕННУ ПОТЕНЦІЮ ОСТАННІХ ПІСЛЯ СПОНТАННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО КУЛЬТИВУ-
ВАННЯ. ОЧЕВИДНО, ЩО ДАНИЙ ПРОЦЕС ДОВОЛІ СКЛАДНИЙ І, МОЖЛИВО, ПОТРЕБУЄ НЕ ТІЛЬКИ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЗМІН В ГЕ-
НЕТИЧНОМУ АПАРАТІ ММСК, А Й ВІДПОВІДНИХ ЗМІН В ЇХ МІКРООТОЧЕННІ. ВПЛИВ МІКРООТОЧЕННЯ НА ПРОЦЕС САРКОМОГЕНЕЗУ
ЗА УЧАСТЮ ТРАНСФОРМОВАНИХ ММСК ТАКОЖ ВАЖЛИВИЙ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ САРКОМ. ВІДОМО, ЩО МІКРО-
ОТОЧЕННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН, В ТОМУ ЧИСЛІ І ММСК, СПРОМОЖНЕ КОМІТУВАТИ ЦІ КЛІТИНИ НА РІЗНІ НАПРЯМКИ ДИФЕРЕНЦІЮ-
ВАННЯ. ТАКОЖ, В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ПУХЛИНО-ІНІЦІЮЮЧИХ КЛІТИН НАБУВАЄ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ ЗАСТОСУВАН-
НЯ ММСК В КЛІТИННІЙ ТЕРАПІЇ, ТАК ЯК ІСНУЄ ЙМОВІРНІСТЬ ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС КУЛЬТИВУВАННЯ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ТЕ-
РАПЕВТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. 
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