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Злоякісні гліоми головного мозку характеризуються інвазив-
ним ростом та резистентністю до лікування і мають несприятливий 
прогноз для життя пацієнтів. Високозлоякісні гліоми не піддаються 
лікуванню за допомогою хірургічної резекції; а токсичність хіміо- 
і променевої терапії обмежує дози, які можуть бути використані.

Використання нейрогенних стовбурових клітин (НСК) та нейро-
генних прогеніторних клітин (НПК) є одним із напрямів клітинної те-
рапії уражень головного та спинного мозку. Інтенсивне дослідження 
біології НСК виявило їх пухлинотропні властивості. Великий потен-
ціал міграції та вбудовування НСК у місця патології в ЦНС дозволяє 
розглядати їх застосування в якості засобів таргетної терапії пухлин 
[1-7]. Протипухлинні властивості НСК обґрунтовують розвиток стра-
тегій лікування з використанням НСК при злоякісних гліомах [8-10].

Питання щодо можливих механізмів реалізації протипухлинних 
властивостей НСК/НПК є недостатньо вивченим; і, оскільки існують 
перспективи їх використання для терапії уражень мозку і злоякісних 
пухлин мозку, дослідження у цьому напрямку є актуальними.

Метою даної роботи було вивчення дії супернатанту нейрогенних 
клітин (СНК) щура на пухлиноіндукуючу здатність клітин гліоми 101.8 
при внутрішньомозковій імплантації щурам.

Дослідження проведені на білих щурах (n = 60, самці, вага 
(120±10) г) розводки віварію ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. 
А. П. Ромоданова НАМН України». Усі роботи з експериментальними 
тваринами проводили з дотриманням Закону України «Про захист тва-
рин від жорстокого поводження», «Європейської конвенції по захис-
ту хребетних тварин, які використовуються з експериментальною та 
іншою науковою метою», з урахуванням принципів біоетики та норм 
біологічної безпеки та були погоджені Комітетом з біоетики інсти-
туту. Тварин утримували у стандартних умовах віварію, знеболення 
та евтаназію проводили під ефірним наркозом.
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101.8 при внутрішньомозковій імплантації щурам.

Модель гліоми 101.8 відтворювали шляхом внутрішньомозкового введення нативної або модифікованої СНК суспензії клітин гліоми 
штаму 101.8. СНК отримували з нейрогенних клітин мозку щура на 14-у добу гестації.

Модифікація суспензії клітин гліоми 101.8 за допомогою інкубації з СНК (0,02 та 0,1 мг/мл) знижувала пухлиноіндукуючу здатність 
клітин пухлини, відтерміновуючи час дебюту клінічних проявів пухлинного процесу та збільшуючи тривалість життя дослідних тварин.

За умов індукції гліоми клітинами пухлини, попередньо модифікованими СНК, підвищувалась цитотоксична активність імунокомпе-
тентних клітин тварин-носіїв пухлин в МТТ-тесті з алогенними клітинами гліоми 101.8.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гліома 101.8; супернатант нейрогенних клітин; цитотоксична функція лімфоцитів

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ



53 

www.transplantology.org 

Клітинна та органна трансплантологія    Том 3, № 1, травень 2015

Модель гліоми 101.8 відтворювали шляхом внутрішньомозко-
вого введення 0,02 мл (3,5·105 життєздатних клітин) нативної або 
модифікованої суспензії клітин гліоми штаму 101.8 (Всеросійська ко-
лекція клітинних культур, Інститут морфології людини РАН, Москва, 
РФ) у ліву півкулю мозку щура на глибину 1,5-2,0 мм. Штам 101.8 
являє собою анапластичну гліому, в якій одночасної малігнізації за-
знали астроцитарна глія, олігодендроглія та епендима, і за своїми 
гістобіологічними властивостями наближається до злоякісних гліом 
людини [11]. 

Тварини були введені в експеримент одночасно та розподілені 
на такі групи: 

1. Щури, у яких індукція гліоми проведена нативними клітина-
ми гліоми 101.8 (n=15). 

2. Щури, у яких індукція гліоми проведена клітинами пухлини, 
модифікованими СНК у концентрації 0,02 мг/мл (n=15). 

3. Щури, у яких індукція гліоми проведена клітинами пухлини, 
модифікованими СНК у концентрації 0,1 мг/мл (n=15). 

4. Інтактні щури (контроль, n=15). 
Аналізували час настання клінічних проявів пухлинного проце-

су, тривалість життя дослідних тварин. На піку клінічних проявів 
у щурів дослідних груп вилучали селезінки для проведення імуно-
логічних тестів (визначення цитотоксичної активності імунокомпе-
тентних клітин).

Отримання суспензій клітин пухлини для внутрішньомозкової 
імплантації. На піку клінічних проявів пухлинного процесу тварин 
наркотизували та видаляли пухлину. Тканину пухлини промивали 
у середовищі DМЕМ (Sigma, США), звільняли від судин та оболонок, 
подрібнювали мікроножицями в середовищі DMEM і механічно дис-
оціювали багатократним піпетуванням. Клітини осаджували центри-
фугуванням протягом 5 хв при 1500 об/хв, відмивали у середовищі 
DMEM, до осаду клітин додавали свіже середовище DMEM, доводи-
ли до необхідної концентрації та ресуспендували (нативна суспен-
зія). Життєздатність клітин у суспензіях визначали за проникністю 
плазматичної мембрани для 0,2% трипанового синього (Merck, Ні-
меччина) [18]. Для модифікації до нативних суспензій свіжовиділе-
них клітин (2,0·106) додавали СНК (0,02 і 0,1 мг/мл) та в об’ємі 2 мл 
інкубували у скляних біологічно інертних центрифужних пробірках 
при періодичному струшуванні протягом 24 год в СО2-інкубаторі при 
температурі 37,0±0,5  0С, постійній вологості 95% та вмісті СО2 5%. 
Після завершення інкубації клітини відмивали у середовищі DMEM, 
до осаду додавали свіже середовище, доводили до необхідної кон-
центрації та ресуспендували.

Паралельно з цим свіжовиділені клітини пухлини в кількості 
1·106 наносили на покривні адгезивні скельця, вкриті поліетилені-
міном (Sigma, США), які поміщали у чашки Петрі і культивували в 
середовищі 199 та DMEM (1:1) з додаванням 10% ембріональної 
телячої сироватки, 4 г/л глюкози та 0,2 од/мл інсуліну (об’єм по-
живного середовища складав 2 мл). До дослідних культур додава-
ли СНК (0,02 та 0,1 мг/мл) та інкубували протягом 24 год. Культури 
клітин тримали в СО2-інкубаторі (37 0С, 95% вологості та 5% СО2) 
та прижиттєво спостерігали в інвертованому мікроскопі Биолам П-3 
(ЛОМО, Росія) та Eclips TS 100 (Nikon, Японія) з мікрофотографіч-
ною реєстрацією.

Супернатант нейрогенних клітин (СНК) отримували при куль-
тивуванні нейрогенних клітин мозку щура, вилучених на 14-у (Е14) 
добу гестації. Нативну тканину мозку щура, отриману в зазначений 
строк, звільняли від оболонок у фізіологічному розчині, переноси-
ли в середовище DМЕМ (Sigma, США) і суспендували багаторазовим 
піпетуванням. Клітини осаджували центрифугуванням протягом 5 хв 
при 1500 об./хв, відмивали у середовищі DMEM, до осаду клітин до-
давали свіже середовище DMEM та ресуспендували. Життєздатність 
клітин у суспензії визначали у стандартному цитотоксичному тесті 
з 0,2% трипановим синім (Merck, Німеччина). Концентрацію клітин до-
водили до 6,0·106/мл, до отриманої клітинної суспензії додавали міто-
ген конканавалін А (0,1 мг/мл) та інкубували 2 год в СО2-інкубаторі 

при температурі 37,0±0,5 0С, постійній вологості 95% та 5% СО2. 
Після інкубації клітини осаджували центрифугуванням протягом 
5 хв при 1500 об./хв, відмивали у середовищі DMEM, до осаду клітин 
додавали свіже середовище, ресуспендували та інкубували протягом 
24 год. Після інкубації клітини повторно осаджували центрифугуван-
ням протягом 5 хв при 1500 об./хв, відбирали супернатант, визначали 
у ньому концентрацію білка за методом Лоурі, стандартизували до 
концентрації 1,0 мг/мл і зберігали при температурі -20±0,5 0С.

Отримання лімфоцитів. В якості джерела імунокомпетентних клі-
тин (зрілих лімфоцитів) використовували селезінки експерименталь-
них тварин, яких досліджували на 17-у добу від індукції пухлини (на 
піку клінічних проявів). Тварин наркотизували, видаляли селезінки, 
готували суспензію спленоцитів шляхом механічної гомогенізації 
у середовищі RPMI та фільтрували через капроновий фільтр. Лімфо-
цити отримували центрифугуванням суспензії спленоцитів у граді-
єнті фікол-верографіну (d = 1,077) при 1500 об./хв протягом 30 хв, 
двічі відмивали забуференим фізіологічним розчином з рН = 7,2-7,4. 
Кількість і життєздатність отриманих клітин визначали шляхом їх під-
рахунку з 0,2% розчином трипанового синього (Merck, Німеччина).

Дослідження цитотоксичної активності лімфоцитів МТТ-
колориметричним методом. Цитотоксичний тест проводили за стан-
дартним протоколом [12]. Лімфоцити тварин експериментальних 
груп використовували в якості клітин-ефекторів (5·107/мл); в якості 
клітин-мішеней використовували клітини гліоми 101.8 (1·107/мл). 
У попередньо проведених дослідженнях з використанням співвід-
ношень ефектор-мішень 20:1, 10:1, 5:1 було встановлено, що опти-
мальним є співвідношення 5:1, яке і використовувалось у даному 
дослідженні. Тест проводили у триплетах. Цитотоксичну активність 
лімфоцитів виражали цитотоксичним індексом (ЦІ) у відсотках:

                     ОГе+м – ОГе

ЦІ = 100 – (------------------------  100)%,
                            ОГм

де  ОГе+м – значення оптичної густини в лунках ефектори+мішені;
    ОГе – значення оптичної густини в лунках з ефекторами;
    ОГм – значення оптичної густини в лунках з мішенями.

Статистичну обробку даних проводили з використанням паке-
ту статистичних програм «Statistica 6.0», програмне забезпечення 
StatSoft, Inc. (2003). Для статистичного аналізу виживаності засто-
совували метод множинних оцінок Каплана-Майєра з використанням 
критерію Вілкоксона-Гехана. Для статистичного аналізу показників 
цитотоксичності використовували тест ANOVA Краскела-Уолліса для 
порівняння кількох незалежних груп та U-критерій Манна-Уітні для 
парного порівняння груп. Статистично значущими вважали відмін-
ності при p  0,05, статистично високозначущими – при p  0,01.

Інкубація клітин гліоми 101.8 у присутності СНК протягом 24 год
призводила до зниження кількості та життєздатності пухлинних 
клітин у суспензії (відповідно на 39% та 16% при концентрації СНК 
0,02 мг/мл; 52% та 17% при концентрації СНК 0,1 мг/мл). Прижиттєве 
спостереження за культурами в інвертованому мікроскопі показало, 
що інкубація з СНК викликала розрідження і деструкцію зони росту 
клітин гліоми 101.8 (рис. 1), що свідчить про цитотоксичну дію СНК 
на пухлинні клітини.

Вплив СНК на пухлиноіндукуючу здатність клітин гліоми 101.8 
визначали за допомогою аналізу виживаності дослідних тварин. За-
стосування методу множинних оцінок Каплана-Майєра з використан-
ням критерію Вілкоксона-Гехана виявило, що показники виживання 
тварин з гліомою 101.8 та різними режимами введення СНК мали 
статистично високозначущі відмінності (критерій χ2, р = 0,000001). 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
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Попарне порівняння показників груп за допомогою двохвибіркового 
критерія Вілкоксона-Гехана дозволило виявити наступні особливості.

Модифікація клітин гліоми 101.8 за допомогою 24-год інкубації 
з СНК статистично високозначуще збільшувала середню тривалість 
життя (СТЖ) та медіану виживаності щурів-носіїв пухлин, порівняно 
з вказаними показниками тварин, яким перещеплення пухлини прово-
дили нативною суспензією клітин гліоми (р = 0,000001; табл. 1, рис. 2). 

Клінічні ознаки захворювання у щурів, яким внутрішньомозково 
вводили нативну суспензію клітин гліоми, з’являлись, починаючи 
з перших днів спостереження (зниження рухової активності, грумін-
гу). В той же час у групах тварин, яким внутрішньомозково вводили 
модифіковану СНК суспензію клітин гліоми, клінічні ознаки пухлин-
ного процесу не виявлялись до 26-ї доби. Інкубація клітин гліоми 
з 0,02 мг/мл СНК перед внутрішньомозковим введенням щурам при-
зводила до подовження СТЖ тварин в середньому на 13 діб та меді-
ани виживаності на 14 діб; інкубація клітин пухлини з 0,1 мг/мл СНК  
відповідно призводила до подовження СТЖ тварин в середньому 
на 14 діб та медіани виживаності на 17 діб.

Слід зазначити, що всі тварини дослідної групи, яким переще-
плення пухлини проводили нативною суспензією клітин гліоми, 
загинули до 23-ї доби, тоді як максимальна тривалість життя тва-
рин-носіїв пухлин, яким внутрішньомозково вводили суспензію мо-
дифікованих СНК, становила 33 доби (модифікація 0,02 мг/мл СНК) 
та 38 діб (модифікація 0,1 мг/мл СНК) (рис. 2). Статистично значущих 
відмінностей між показниками виживаності тварин дослідних груп, 
яким перещеплення пухлини проводили клітинами, модифікованими 
за допомогою різних концентрацій СНК, нами не встановлено.

Таким чином, пухлиноіндукуюча здатність клітин гліоми, моди-
фікованих СНК, значно зменшувалась, відтерміновуючи час дебюту 
клінічних проявів пухлинного процесу та збільшуючи тривалість жит-
тя дослідних тварин.

Порівняння показників цитотоксичної активності тварин дослід-
них груп за допомогою тесту ANOVA Краскела-Уолліса виявило ста-
тистично значущі відмінності між ними (р = 0,0014). Використаний 
нами варіант МТТ-тесту дає змогу визначити сумарну цитотоксичну 
активність ефекторних імунокомпетентних клітин – як цитотоксич-
них лімфоцитів, так і природних кілерів, які відіграють провідну роль 
у забезпеченні протипухлинного імунітету. Попарне порівняння по-
казників груп за допомогою U-критерія Манна-Уітні виявило наступні 
відмінності.

У тварин, яким індукцію пухлини проводили нативною суспензі-
єю клітин гліоми 101.8, показник цитотоксичності лімфоцитів на 17-у 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

№ ГРУПА
СТЖ, ДОБИ

(M + M)
50’ ПРОЦЕНТИЛЬ 
(МЕДІАНА), ДОБИ

25’ ПРОЦЕНТИЛЬ 
(НИЖН.

КВАРТИЛЬ), 
ДОБИ

75’ ПРОЦЕНТИЛЬ 
(ВЕРХ. 

КВАРТИЛЬ), 
ДОБИ

Р
(КРИТЕРІЙ 

ВІЛКОКСОНА-ГЕХАНА)

1 Індукція пухлини нативними 
клітинами гліоми 101.8 (n = 15) 14,6 + 2,8 14,0 12,0 17,3 -

2
Індукція гліоми клітинами 

пухлини, модифікованими СНК 
у концентрації 0,02 мг/мл (n = 15)

27,3 + 3,4 28,0 27,0 30,0 p 1,2 =0,000001

3
Індукція гліоми клітинами 

пухлини, модифікованими СНК 
у концентрації 0,1 мг/мл (n = 15)

28,3 + 5,0 31,0 26,0 33,0
p 1,3 =0,000001

p2,3 =0.6809

Рис.1. Культура клітин гліоми 101.8 in vitro, 
світлова мікроскопія, зб. х100:
A – інкубація в стандартних умовах, 24 год;
B – інкубація в присутності СНК (0,02 мг/мл), 24 год;
C – інкубація в присутності СНК (0,1 мг/мл), 24 год.

Таблиця 1. Середня тривалість життя (СТЖ) та медіани виживаності тварин дослідних груп з гліомою 101.8

B

А

C
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Рис.2. Криві виживаності тварин дослідних 
груп з гліомою 101.8:

1 – щури, у яких індукція гліоми проведена 
нативними клітинами гліоми 101.8 (n = 15);

2 – щури, у яких індукція гліоми проведена 
клітинами пухлини, модифікованими СНК 
у концентрації 0,02 мг/мл (n = 15);

3 – щури, у яких індукція гліоми проведена 
клітинами пухлини, модифікованими СНК 
у концентрації 0,1 мг/мл (n = 15).

Рис.3. Цитотоксична активність 
мононуклеарів селезінки тварин дослідних 
груп по відношенню до клітин гліоми 101.8 
in vitro (МТТ-тест, цитотоксичний індекс,%):

1 – щури, у яких індукція гліоми проведена 
нативними клітинами гліоми 101.8 (n=15); 

2 – щури, у яких індукція гліоми проведена 
клітинами пухлини, модифікованими СНК 
у концентрації 0,02 мг/мл (n=15);

3 – щури, у яких індукція гліоми проведена 
клітинами пухлини, модифікованими СНК 
у концентрації 0,1 мг/мл (n=15);

4 – інтактні щури (контроль).
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Таким чином, за умов індукції гліоми клітинами пухлини, попе-
редньо модифікованими СНК, здатність імунокомпетентних клітин 
тварин-носіїв пухлин чинити цитотоксичну дію на алогенні клітини 
гліоми у тесті in vitro підвищувалась.

Можна припустити, що зниження пухлиноіндукуючої здатності 
у клітин гліоми, модифікованої СНК, відбувається в результаті запуску 
у клітинах гліоми за умов впливу СНК сигнальних каскадів, що при-
зводять до підвищення експресії антигенів МНС І класу та компонентів 
механізму процесінгу антигенів, що, у свою чергу, сприяє кращому 
розпізнаванню алогенних пухлинних клітин та, відповідно, призводить 
до підвищення цитотоксичної активності імунокомпетентних клітин. Це 
дозволяє забезпечити більш ефективну імунну відповідь проти клітин 
гліоми 101.8 та подовжити тривалість життя тварин-носіїв пухлин.

Крім того, інкубація з СНК, ймовірно, може запускати апоптозін-
дукуючі механізми у клітинах гліоми 101.8. На користь таких припу-
щень свідчать відомі дані про те, що НПК щура можуть експресува-
ти та продукувати спектр різних цитокінів (IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-10, 
TGF-β1, TGF-β2, TNF-α [19-20], LIF [21]). Ймовірним є те, що у складі 
СНК можуть бути наявні TNF-α (може забезпечувати безпосередній 
цитотоксичний і цитостатичний вплив на клітини пухлини) та TGF-β1, 
TGF-β2 (проапоптотичний вплив). Останнє припущення можуть під-
твердити отримані нами раніше дані про збільшення кількості клітин 
у термінальній стадії апоптозу (пропідіум йодид позитивні) та CD95+ 
клітин (несуть FAS-рецептор апоптозу) у короткострокових культурах 
анапластичних гліом людини під впливом СНК щура [22].

добу після перещеплення пухлини статистично перевищував показ-
ник інтактних тварин (U-критерій Манна-Уітні, р = 0,003, рис. 3). 

Не дивлячись на це, протипухлинний імунітет у цих тварин вия-
вився неефективним, оскільки тварини-носії пухлин загинули до 23-ї 
доби. Останнє може бути обумовлене різними механізмами, за раху-
нок яких гліома здатна вислизати з-під контролю імунної системи. 
Зокрема, до таких механізмів можуть належати: секреція гліомою 
імуноінгібуючих молекул для створення імуносупресивного оточення 
[13]; часткова або повна втрата клітинами гліоми антигенів головного 
комплексу гістосумісності [14-15] та компонентів механізму проце-
сінгу антигенів [16], поява експресії некласичних молекул комплексу 
гістосумісності (HLA-G, HLA-E) клітинами гліобластом та клітинами 
мікроглії/макрофагів, що інфільтрують пухлину [17-18].

У тварин, яким внутрішньомозково вводили суспензію клітин 
гліоми, модифіковану СНК у концентрації 0,02 мг/мл, цитотоксична 
активність імунокомпетентних клітин підвищувалась в середньо-
му на 16%, порівняно з показником тварин-носіїв пухлин, яким 
вводили нативну суспензію клітин гліоми, але не до статистично 
значущого рівня (U-критерій Манна-Уітні, р = 0,066, рис. 3). Поряд 
з тим статистично значущим виявилось зростання у тесті з клітинами 
пухлини ЦІ імунокомпетентних клітин щурів, яким пухлину індуку-
вали суспензією клітин гліоми, модифікованою СНК у концентрації 
0,1 мг/мл (порівняно з аналогічним показником тварин з гліомою 
101.8, U-критерій Манна-Уітні, р = 0,008, рис.2); в середньому цито-
токсична активність лімфоцитів підвищувалась на 21%.
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ВИСНОВКИ

1. Модифікація суспензії клітин гліоми 101.8 за допомогою інкубації з супернатантом нейрогенних клітин щура (в концентрації 0,02 та 
0,1 мг/мл) знижувала пухлиноіндукуючу здатність клітин пухлини, відтерміновуючи час дебюту клінічних проявів пухлинного про-
цесу та збільшуючи тривалість життя дослідних тварин.

2. За умов індукції гліоми клітинами пухлини, попередньо модифікованими СНК, підвищувалась цитотоксична активність імунокомпе-
тентних клітин тварин-носіїв пухлин в тесті in vitro з алогенними клітинами гліоми 101.8.


