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РЕЗЮМЕ

В огляді представлені сучасні уявлення на походження, способи отримання та фенотипічну характеристику стовбурових клітин пухлин 
головного мозку. Показана фенотипічна подібність за молекулярними маркерами між пухлинними та нейральними стовбуровими 
клітинами. Описані терапевтичні підходи направленого впливу на пухлинні стовбурові клітини та внутрішньоклітинні сигнальні шляхи 
стовбурових клітин пухлин головного мозку.
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ОГЛЯДИ

Дані, отримані за останні роки, показали наявність ПСК  
в пухлинах товстої кишки, молочної залози, підшлункової залози, 
печінки, легень, в мезенхімальних пухлинах та в пухлинах голов-
ного мозку (гліомах, медулобластомах, епендимомах тощо) [2-5]. 
Донедавна вважалось, що кількість ПСК в ряді злоякісних ново-
утворень складає 0,01-1% від загальної популяції клітин пухлин, 
проте з накопиченням експериментальних робіт на сучасному етапі 
показано, що чисельність ПСК в різних типах пухлин коливається  
в межах від 1% до 20%, а в деяких випадках і більше. 

Стовбурові клітини пухлин головного мозку (СКПГМ) харак-
теризуються необмеженою здатністю до самопідтримання, фор-
муванням пухлини при ортотопічній імплантації, генетичними по-
шкодженнями, генерацією пухлинних клітин [6]. ПСК володіють 
високою здатністю до інвазії, стимулюють формування крово-
носних судин і є ініціюючим чинником міграції клітин [2, 3]. Крім 
того, вони беруть участь у стимуляції канцерогенезу: з’являється 
все більше доказів того, що ці клітини сприяють прогресії пухлини 
та її метастазуванню [7, 8]. Даний тип клітин відповідає за хіміо-, 
радіорезистентність, рецидивування пухлини після хірургічного 
втручання та променевої терапії.

ПОХОДЖЕННЯ, ОТРИМАННЯ ТА ФЕНОТИПІЧНА ХАРАК-
ТЕРИСТИКА СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУХЛИН ГОЛОВНОГО 
МОЗКУ
На сучасному етапі досліджень залишається дискусійним пи-

тання стосовно походження СКПГМ. В якості джерел СКПГМ роз-
глядаються нейрональні стовбурові клітини (НСК), нейрональні 
клітини-попередники та диференційовані клітини гліоми. Так, 
Shiras А. і співавт. (2007) підтвердили можливість спонтанної 

Лікування хворих на онкологічні захворювання становить  
значну медичну та соціальну проблему. У світі неухильно зростає 
кількість захворювань на злоякісні пухлини, в тому числі і пухли-
ни центральної нервової системи (ЦНС). Пухлини ЦНС становлять 
від 2% до 5% серед онкологічних захворювань людини. На гліаль-
ні пухлини припадає 50%, серед них найбільш злоякісні форми  
III-IV ступеня анаплазії складають від 40% до 50%. Середня трива-
лість життя хворих з анапластичними гліомами та гліобластомами 
в середньому складає 14-18 місяців, не дивлячись на агресивну 
терапію, основану на хірургічній резекції, що завершується про-
меневою та супутньою хіміотерапією.

Останнім часом велика увага дослідників приділяється вивчен-
ню клітин, які виділяються з пухлин та мають властивості стов-
бурових клітин, що, можливо, надасть нове розуміння природи 
пухлин, причин неефективності різних методів лікування пухлин 
і буде сприяти розробці та вивченню ефективності різних методів 
лікування онкологічних захворювань. 

Одне з перших свідоцтв існування пухлинних стовбурових клі-
тин (ПСК) було показане групою учених під керівництвом J. Dick 
в 1997 році. Вони досліджували гострий мієлолейкоз, при якому 
субпопуляція, що становила 0,01-1% від загальної кількості клі-
тин і була охарактеризована фенотипічно як CD34+, могла ви-
кликати лейкемію при трансплантації імунодефіцитним мишам 
ліній «severe combined immunodeficiency» (SCID) або «nonobese 
diabetic-severe combined immunodefficiency» (NOD-SCID). При 
трансплантації гемопоетичних клітин від пацієнтів з гострим мієло-
їдним, гострим лімфобластним або хронічним мієлоїдним лейко-
зом тільки невелика частина клітин виявилася здатною ініціювати 
відповідний лейкоз і підтримувати його у мишей-реципієнтів [1].
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трансформації CD133+ НСК в пухлинні клітини гліом [9]. Описано 
виникнення олігоденрогліальних пухлин із гліальних клітин-по-
передників із залученням PDGFR-асоційованих шляхів [10]. Junier 
M. та Sharif A. (2011) продемонстрували, що під впливом транс-
формуючого ростового фактора TGF-α, який експресується на 
ранніх стадіях прогресування пухлини, астроцити можуть набути 
фенотипу нейрональних клітин-попередників, які надалі під дією 
опромінення набувають злоякісні властивості, що може свідчити, 
на думку авторів, про можливість злоякісної трансформації зрілих 
гліальних клітин та утворення з них ПСК гліом [11]. Продемонстро-
вана можливість трансформації диференційованих клітин гліом  
в ПСК в умовах гіпоксії [5].

В даний час описано декілька методів отримання та ідентифі-
кації ПСК, в тому числі і ПСКГМ, а саме: 

• визначення експресії молекули CD133 (промінін-1);
• визначення клітин «side population» (SP);
• утворення нейросфер в культурі клітин in vitro та можли-

вість ПСК відтворити у імунодефіцитних тварин пухлину, 
гістологічно ідентичну первинній пухлині. 

CD133 (промінін-1) є трансмембранним глікопротеїдом 
з п’ятьма трансмембранними доменами і двома великими 
N-глікозильованими позаклітинними петлями, який локалізується 
на випинаннях плазматичної мембрани і мікродоменах. Промі-
нін-1 вперше був виявлений на гемопоетичних стовбурових CD34-
позитивних клітинах, отриманих з фетальної печінки, а в подаль-
шому з крові пуповини і периферичної крові та ембріонального  
і дорослого мозку. Функція промініна-1 не повністю відома, проте 
при диференціюванні стовбурових клітин даний мембранний білок 
не визначається. Однонуклеотидна делеція промініну-1 відпові-
дальна за спадкову форму ретинальної дегенерації. Не дивлячись 
на невідому клітинну функцію промініна-1, він є маркером для 
багатьох ПСК, ідентифікованих до теперішнього часу, включаючи 
ПСК гліом, легень, печінки, простати тощо [4, 12]. Таким чином, 
при використанні проточного цитофлюориметра можливо іденти-
фікувати ПСК за експресією маркера CD133. 

Необхідно зазначити, що кількісний вміст CD133+ клітин можна 
визначати в тканині пухлин не тільки з використанням проточного 
цитофлюориметра, а і за допомогою імуногістохімічного дослі-
дження. Так, за допомогою цитофлюориметрії продемонстровано 
[13], що вміст CD133+ клітин в гліобластомах складав від 0,1% до 
46,8%, в медулобластомах від 6,1% до 45,4%, а в пілоцитичних 
астроцитомах від 3,5% до 37,1%. Інші автори [14] при імуногісто-
хімічному дослідженні показали наявність високого (більше 60%) 
вмісту CD133+ клітин в тканині при дослідженні гліальних пухлин 
різного ступеня анаплазії: в 29,2% гліобластом, 18,2% анаплас-
тичних астроцитом, 83,3% злоякісних олігодендрогліом, 6,7% 
епендимом, 0% астроцитом, 50% олігодендроастроцитом, 9,1% 
олігодендрогліом. Відсутність або незначна (менш 4%) кількість 
CD133+ клітин виявлена в 10,4% гліобластом, в 18,2% анаплас-
тичних астроцитом, 0% злоякісних олігодендрогліом. В злоякісних 
гліомах CD133+ клітини представлені субпопуляцією невеликих 
клітин з блакитною цитоплазмою, здатних до об’ємного росту  
в вигляді округлих нейросфер.

Щодо прогностичного значення та кореляції між рівнем СD133+ 
клітини і строком виживання хворих з гліомами головного мозку 
на сучасному етапі існують cуперечливі дані. Так, Pallini R. і спів-
авт. (2011) досліджували експресію CD133 в 44 гліобластомах  
і показали, що наявність 2% CD133+ клітин та наявність CD133/Ki67  
ко-експресіі були пов’язані з несприятливим результатом вижи-
вання нейроонкологічних хворих [15]. Zeppernick F. та співавт. 
(2008) виявили, що присутність CD133 кластерів і великих кількос-
тей CD133+ клітин корелювали з короткими терміном виживання 
[16]. Ma Y. H. і співавт. (2008) при дослідження експресії CD133 
за допомогою ПЛР-методу показали значно вищий рівень CD133+ 
клітин в пухлинній тканині в порівнянні з тканиною нормального 

мозку [17]. Проте Кім K. та співавт. (2012) не встановили певних 
відмінностей між рівнем CD133+ клітин та строками виживання 
хворих з мультиформною гліобластомою [18]. 

В залежності від кількісного вмісту CD133+ клітин мульти-
формні гліобластоми мають різний фенотип. Так, мультиформні 
гліобластоми з низьким вмістом CD133+ клітин (менше 3%) ма-
ють тенденцію до розташування в більш глибинних структурах 
півкуль, мають більш інвазивний ріст з більш частим залученням 
шлуночків та прогресуванням на фоні хіміопроменевої терапії;  
а також генний профіль, характерний для мезенхімального та про-
ліферативного підтипів. В той же час мультиформні гліобластоми 
з високим вмістом CD133+ клітин мають пронейральний фенотип.

Слід зазначити, що ПСК, виділені з тканини пухлини ЦНС або 
клітинної лінії пухлини людини, при введені імунодефіцитним 
тваринам викликають утворення пухлини, гістологічно ідентичної 
первинній пухлині. Показано, що введення 133+ ПСК, виділених  
з клітинної лінії медулобластом, nude-мишам призводило до роз-
витку медулобластоми. Виділення СD133+-клітин з гліобластом та 
подальше введення мишам nude даних клітин сприяло розвитку 
пухлини у 100% тварин. При цьому розвиток ідентичної пухлини 
при введенні ПСК імунодефіцитним тваринам залежить від кіль-
кості СD133+ клітин. Показано, що при малому (до 1%) початко-
вому вмістi СD133+ клітин в пухлині розвиток пухлини невеликого 
розміру визначався приблизно у 1/3 частини експериментальних 
тварин. Збільшення вмісту в пухлині СD133+ клітин до 30% сприя-
ло практично 100% відтворенню пухлини.

Ідентифікація ПСК з визначенням «side population» засно-
вана на здатності стовбурових клітин після обробки барвником 
Hoechst 33342 флуоресціювати в синій і червоній зоні спектру 
при довжині хвилі збудження 366 нм. В клітинах пухлин знайде-
ні гени ABCG2, ABCB1 і АВСС1, які кодують білки, що здійснюють 
транспорт як гідрофобних, так і гідрофільних з’єднань з клітин  
в середовище, і саме вони забезпечують викид барвників Hoechst 
і родаміна. По здатності клітин видаляти Hoechst 33342 серед пух-
линних клітин була знайдена SP в 15 з 23 зразків нейробластом. 
При цьому клітини SP були здатні проліферувати in vitro, ділилися 
асиметрично і утворювали нейросфери. При дослідженні клітинної 
лінії гліоми С6 клітини SP були здатні ініціювати розвиток пухлини 
та відтворювати повний пухлинний фенотип, що свідчить про на-
явність у SP-клітин ключових властивостей стовбурових клітин –  
здатності до самовідтворення та диференціювання. Крім того, тіль-
ки SP-клітини були здатні формувати нейросфери, що є однією  
з важливих ознак НСК, та диференціюватися в нейрональні лінії.

Методи культивування СКПГМ подібні до методів культиву-
вання НСК. Це культивування в безсироватковому середовищі  
в присутності факторів росту rhEGF, rhFGF-b або B-27 [12, 19]. 
При культивуванні в даних умовах частина ПСК внутрішньомоз-
кових пухлин утворює нейросфери. Так, при дослідженні глі-
ом різного ступеню анаплазії в культурі нейросфери виявлені в 
11,7% гліобластом, 5,8% анапластичних олігодендрогліом, 29,4% 
анапластичних астроцитом [20]. Проте іншими авторами пока-
зано утворення нейросфер в 100% випадків при культивуван-
ні гліобластом та медулобластом в присутності факторів росту  
в поживному середовищі без сироватки. В процесі культивування 
ПСК гліальних пухлин відмічається зміна кількості CD133+ клітин та 
їх маркерів диференціювання. Продемонстровано збільшення кіль-
кості CD133+ клітин від 3,65% до 14,6% та нестін-позитивних клітин 
від 28,9% до 45,4% протягом культивування з 7-ї по 21-у добу [20].

В літературі описані фактори, які стимулюють та пригнічують 
кількісний вміст СD133+ клітин в культурі та впливають на актив-
ність даних клітин. Показано, що епідермальний фактор росту 
(EGF) та фактор росту ендотелію судин (VEGF) стимулюють зрос-
тання кількості СD133+ клітин в культурі, а також посилюють екс-
пресію матриксних металопротеїназ, що сприяє більш швидкому 
росту пухлини при введенні імунодефіцитним тваринам даних 
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в якості маркера НСК, пізніше був ідентифікований і в СКПГМ 
[28]. Експресію нестіну в гліомах пов’язують з диференціюван-
ням, зростанням міграції клітин, інвазивним потенціалом та під-
вищенням злоякісності. Наявність нестіну визначається в 46% 
первинних пухлин ЦНС. Більш високий рівень його експресії  
в астроцитомах різного ступеня злоякісності у порівнянні з нор-
мальною тканиною головного мозку. В літературі не існує одно-
значної думки щодо експресії нестіну та ступеня злоякісності 
гліом. В більшості робіт [29, 30] продемонстровано підвищення 
експресії нестіну при збільшенні ступеня злоякісності астроцитом 
та показана кореляція між рівнем експресії нестіну та строком ви-
живання хворих з гліомами. Іншими авторами [31] не встановлено 
достовірних кореляційних зв’язків між рівнем експресії нестіну, 
ступенем злоякісності гліом та строками виживання хворих на 
гліоми мозку. Проте на сучасному етапі білок нестін розгляда-
ють поряд з молекулою CD133 в якості маркера при ідентифікації 
СКПГМ. Так, при паралельних імуногістохімічних дослідженнях 
пухлин гліом отримані результати вмісту CD133+ та нестін-позитив-
них клітин близькі за значенням та розподілом. Кількість CD133+ 
та нестін-позитивних клітин корелювала з виживаністю хворих  
в післяопераційному періоді.

Sox2 є одним з ключових транскрипційних факторів, який 
відповідає за підтримку стовбурових властивостей клітин  
в ембріогенезі та дорослому організмі, а також відіграє роль  
в формуванні нейронів та нейроглії, в канцерогенезі і розвитку 
гліобластом. Зниження Sox2 після ембріогенезу корелює з втра-
тою плюрипотентності і самооновлення, а супресія Sox2 в гліомах 
призводить до втрати ними туморогенності [32]. Ампліфікація 
гену Sox2 спостерігається в 14,4% мультиформних гліобластом та 
11,1% анапластичних олігодендрогліом. Встановлена позитивна 
кореляція між ступенем злоякісності пухлин та експресією Sox2. 
Показано, що гіперцелюлярні та гіперпроліферативні ділянки  
гліобластом мають найвищу експресію Sox2. Проте в інших робо-
тах [33, 34] хоча і продемонстровано підвищення експресії Sox2  
у тканині гліом в порівнянні з нормальною тканиною мозку, не від-
значається кореляції між ступенем злоякісності гліом та строками 
виживання цих хворих і рівнем Sox2. Таким чином, на сучасному 
етапі досліджень не існує однозначної думки щодо прогностичного 
значення Sox2 при гліомах.

Подопланін є трансмембранним глікопротеїном типу муцину  
з мало вивченою біологічною функцією. Крім ролі в міграції та 
інвазії в гліомах подопланін може мати важливе значення в фор-
муванні сфероїдів. Вважають [35], що подопланін може бути 
прогностичним маркером в астроцитомах високого ступеня зло-
якісності. Mishima K. та співавт. (2008) виявили високу експресію 
подопланіну в 48 зразках злоякісних астроцитом і не спостерігали 
його експресію в астроцитомах низького ступеня злоякісності.

Polycomb complex protein BMI-1 – відомий регулятор двох 
основних шляхів супресії пухлин. Даний білок пригнічує транс-
крипцію гена INK4a і тим самим сприяє активації циклінзалежних 
кіназ Cdk2 та Cdk4 та, відповідно, проліферації. Крім того, супресія 
BMI-1 в популяції CD133+ клітин гліоми призводить до зменшення 
кількості вторинних сфер і таким чином сприяє зниженню само-
відновлення [36]. При дослідженні експресії BMI-1 в 62 олігоден-
дрогліальних і 243 астроцитарних пухлинах II-IV з використанням 
одновимірного та і багатовимірного аналізу показано, що високий 
рівень експресії BMI-1 є прогностичним фактором поганої вижива-
ності в порівнянні з низьким рівнем експресії [37].

Мusashi-1 належить до родини нейральних РНК-зв’язуючих 
білків. Hemmati Н. та співавт. (2003) показали, що Musashi-1-
позитивні пухлинні клітини здатні до утворення нейросфер, що 
можуть самовідновлюватися і диференціюватися в різні типи 
клітин, тим самим припускаючи зв’язок даного білка з ПСК [38]. 
Було продемонстровано підвищення Musashi-1 в клітинах гліом  
в порівнянні з нормальною тканиною та показано кореляцію висо-

активованих клітин. На противагу, пригнічення експресії молеку-
ли адгезіі L-ICAM, яка пов’язана з транскрипційними факторами 
oligo2 та з oligo21, що регулюють апоптоз і експресується на по-
верхні СD133+ клітин, призводить до апоптозу та пригнічення росту 
пухлини [21].

Слід зазначити, що експресія СD133 характерна і для НСК. 
Так, в дослідженні Pallini R. і співавт. (2011) продемонстровано, 
що серед СD133+ клітин в гліобластомі від 20% до 60% складають 
СD133+СD45- НСК, при цьому збільшення їх кількості сприятливо 
впливає на виживаність хворих з рецидивуючою мультиформною 
гліобластомою [15]. НСК мігрують в тканину пухлини та проявля-
ють протипухлинні властивості за рахунок супресуючих факторів, 
зокрема ВMP-7 (bone morphogenetic protein), який відноситься до 
родини цитокінів TGF-β. При дії ВMP-7 стовбурові клітини гліом, 
які несуть на свої поверхні відповідний рецептор, зменшують про-
ліферацію та диференціюються по астроцитарному або по нейро-
нальному типу, що зменшує їх туморогенні властивості.

Слід зазначити, що до теперішнього часу до кінця не з’ясована 
панель специфічних маркерів СКПГМ. Показано, що стовбуро-
ві клітини, виділені з гліом, експресують маркери CD133, CD105, 
CD90, CD15, CD24, CD20, CD44, Nanog, Oct3/4, CXCR4 (CD184), 
NF (neurofilament protein), GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase). Крім цього, СКПГМ експресують маркери, харак-
терні для НСК, зокрема, GFAP (glial fibrillary acid protein), нестін, 
Sox-2, Misashi-1, Bmi-1 та не експресують ранні (Tuj1) та пізні 
(NeuN) нейрональні маркери та олігодендрогліальний маркер Olig-
1 [22]. При культивуванні СКПГМ можуть диференціюватися та 
набувати маркери нейрональної, астроцитарної та оліго-дендро-
гліальної ліній (Tuj1, Olig-1, NeuN та βIII-турбулін). Таким чином, 
поряд з визначенням молекули CD133 важливе значення для ПСК 
мають і інші молекули диференціювання. 

CD15 являє собою кластер диференціювального антигену, 
який ідентифікований в різних нормальних тканинах і в різних ти-
пах раку, включаючи гліоми [23], та розглядається в якості марке-
ра ПСК. Імплантації CD15-позитивних клітин гліоми в мозок миші 
викликає утворення нових пухлин [24].

CD44 – глікопротeїн, який є рецептором для гіалуронату – го-
ловного компоненту позаклітинного матриксу, сам по собі або  
в комбінації з іншими поверхневими маркерами використовуєть-
ся для ідентифікації клітин з властивостями стовбурової клітини  
з різних типів пухлин, включаючи рак молочної залози, простати, 
кишечника, підшлункової залози і сквамозно-клітинних карцином 
голови та шиї. В результаті зв’язування гіалуронату CD44 активує 
багато рецепторних тирозинкіназ, включаючи EGFR і ErbB2, у бага-
тьох типах раку. Це призводить до підвищеної проліферації і вижи-
вання клітин через активацію MAPK і шляхів PI3K/Akt відповідно.

CD90 є маркером гемопоетичних, мезенхімальних клітин, 
стовбурових клітин печінки та ПСК раку печінки. Показана висо-
ка частота виявлення CD90+ клітин при злоякісних гліомах та від-
сутність даної популяції клітин при доброякісних астроцитомах і в 
нормальній тканині. Встановлено, що 100% CD133+ ПСК експресу-
ють маркер CD90, а рівень експресії CD133 та CD90 зменшується 
при диференціюванні ПСКГМ в клітини гліоми. Здатність до фор-
мування нейросфер рівнозначна між CD90+CD133+ та CD90+CD133- 
клітинами та вдвічі вища, ніж у CD90-CD133- клітин [25].

A2B5 є поверхневим глікозидом і маркером O2-A нейрональ-
них прогеніторних клітин. Трансплантаційні дослідження показали 
[26], що сумісно A2B5+CD133+ і A2B5+CD133- клітини здатні гене-
рувати пухлини при трансплантації в експериментальних моде-
лях. Припускають, що A2B5+ клітини мають властивості ПСК. До-
слідження Piepmeier і співавт. (1993) прогностичного потенціалу 
A2B5+ клітин при гліомах показали, що A2B5 є маркером несприят-
ливого прогнозу розвитку гліоми [27].

Нестін – маркер філаменту, що експресується в нейрональних 
клітинах-попередниках у процесі розвитку і спочатку описаний  

ОГЛЯДИ



173 

www.transplantology.org 

Клітинна та органна трансплантологія    Том 3, № 2, листопад 2015

кої експресії мРНК білка зі ступенем злоякісності [39]. Встановле-
на кореляція між експресією Мusashi-1 та проліферативним мар-
кером BMI-1 при злоякісних гліомах [40].

Підвищення експресії іншого маркеру ПСК Id1 виявлено  
в різних типах раку, де він бере участь у проліферації, анаплазії, 
інвазивності, метастазуванні та неоангіогенезі. Продемонстровано 
[41, 42], що нокаут TGF-β шляху призводить до зниження експресії 
Id1 в гліомах, що супроводжується ростом пухлини. Припускають, 
що Id1 має важливе значення для підтримки росту пухлини в гліо-
мах. Рівень експресії Id1 корелює з високим ступенем злоякісності 
в гліомах і дана експресія не визначається в нормальному мозку.

Oct4 експресується в плюрипотентних ембріональних стовбу-
рових і статевих клітинах, де є регулятором самооновлення і ди-
ференціювання. Oct4 експресується в різних типах раку, включаю-
чи рак легенів, де нокаут Oct4 підвищує чутливість до хіміотерапії 
і променевої терапії та сприяє збільшенню апоптозної активності. 
Показана експресія Oct4 в гліомах, при цьому найвищий рівень 
білка спостерігається у пухлинах високого ступеню злоякісності 
[43]. Більше 50% Oct4+ клітин коекспресують маркери ПСК CD133  
і нестін [44].

Слід зазначити, що СКПГМ суттєво відрізняються серед різних 
пухлин одного гістологічного типу і в межах однієї пухлини. На 
сучасному етапі виділяють 2 фенотипи СКПГМ. «Пронейральний» 
фенотип, що має подібність до фетальних НСК і характеризується 
високою експресією CD133, PDGFRα (рецептора тромбоцитарного 
фактора росту), EGFR (рецептора епідермального фактора росту), 
DCX (протеїну нейрональної міграції даблкортину), низькою екс-
пресією CD44, активацією генів теплового шоку, процесінгу РНК та 
оксидативного фосфорилювання, що вказує на високу проліфера-
тивну та метаболічну активність цих клітин. СКПГМ даного фено-
типу відрізняються від фетальних НСК більш вираженим проліфе-
ративним потенціалом, зниженням здатності до диференціювання 
та стабілізацією теломер [45]. 

Інший «мезенхімальний» транскрипційний профіль, подібний 
до НСК дорослих, що локалізуються в субвентрикулярній зоні та 
гіппокапі, характеризується CD133-, низькою експресією PDGFRα, 
DCX та високою експресією CD44. Експресія EGFR відмічається 
при даному фенотипі тільки у частини клітин. Від НСК дорослих 
СКПГМ відрізняються зниженням здатності до диференціювання 
та більш вираженою проліферативною активністю. В СКПГМ дано-
го фенотипу спостерігається активація TGF-β сигнального шляху, 
що робить клітини потенціальною мішенню для анти-TGF-β терапії.

Фенотип СКПГМ в межах однієї пухлини може різнитися  
в залежності від місця розташування клітин. Так, CD133+ ПСК, що 
знаходяться в периваскулярних нішах, мають значно більшу екс-
пресію Sox2, EGFR, Bmi-1 та нестіна [46].

Таким чином, вище наведені дані свідчать, що СКПГМ та НСК 
мають певні однакові властивості та фенотипічні маркери, а саме: 
здатність до самопідтримання, можливість сфероутворення в умо-
вах культивування in vitro в безсироватковому середовищі в при-
сутності факторів росту rhEGF, rhFGF-b або B-27; експресують мар-
кери CD133, CD44, PDGFRα, GFAP, нестін, Oct4 , Sox-2, Misashi-1, 
Bmi-1. При цьому ПСКГМ, на відміну від НСК, не експресують ран-
ні (Tuj1) та пізні (NeuN) нейрональні маркери та олігодендроглі-
альний маркер Olig1, а можуть набувати маркерів нейрональної, 
астроцитарної та олігодендрогліальної ліній лише при культиву-
ванні та диференціюванні. Додатково, НСК, що фенотипічно оха-
рактеризовані як CD133+CD24-CD34-CD45-, при введенні імуноде-
фіцитним експериментальним тваринам проліферують, мігрують 
та диференціюються по нейрональному або гліальному типу. На 
противагу СКПГМ, при трансплантації імунодефіцитним експери-
ментальним тваринам, утворюють пухлини гістологічно ідентичні 
первинній пухлині, з якої вони отримані. 

Підсумовуючи даний розділ, можна зробити такі узагальнен-
ня: ПСК зустрічаються у різних гістологічних видах пухлин людини 

і мають певну фенотипову схожість за антигенними маркерами. 
В злоякісних ектодермальних пухлинах головного мозку на ПСК 
можуть експресуватись молекулярні маркери, що вказують на їх 
походження із нейральних, мезенхімальних та інших стовбурових 
клітин. В той же час на даному етапі досліджень не встановлено 
чітких фенотипічних відмінностей за молекулярними маркерами 
між пухлинними та нейральними стовбуровими клітинами. 

ТЕРАПЕВТИЧНІ ПІДХОДИ НАПРАВЛЕНОГО ВПЛИВУ  
НА ПУХЛИННІ СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ
Можливість ізолювання СКПГМ дозволило не тільки активно 

вивчати маркери ідентифікації, антигенність, біологічні властивос-
ті, інвазивність та участь ПСК в онкогенезі, а й сприяло досліджен-
ням їх потенційної відповіді на хіміотерапевтичні препарати, про-
меневу терапію та розробці нових терапевтичних підходів впливу 
на даний тип клітин.

Дослідження, пов’язані з вивченням відповіді СКПГМ на про-
меневу терапію, свідчать про те, що дані клітини мають підвищену 
резистентність до променевої терапії. Декілька механізмів можуть 
бути відповідальними за це явище, а саме: активація механізмів 
репарації ДНК, зниження пошкодження ДНК через менше утво-
рення радикалів, активація сигнальних шляхів, що відповідають за 
стовбуровий фенотип.

В дослідженнях in vitro та in vivo продемонстровано, що CD133+ 
клітини проявляють більшу стійкість до γ-опромінення в порівнян-
ні з CD133- клітинами через ранню активацію механізмів клітин-
ного контролю. В ПСК значно підвищена активність чекпойнт-кі-
наз Chk1 та Chk2, що призводить до зупинки клітинного циклу та 
увімкнення механізмів репарації ДНК. Внаслідок цього ПСК уни-
кають апоптозу і надалі відновлюють проліферацію, що призво-
дить до рецидиву пухлини. В роботі Jamal M. і співавт. (2012) на 
внутрішньомозкових ксенографтах in vivo відмічається переваж-
на загибель диференційованих пухлинних клітин, та збільшення 
долі ПСК гліом, що проявляється збільшенням експресії стовбуро-
вих маркерів CD133, нестіну, Notch2, Sox2. Ці дані узгоджуються  
з даними Tamura і співавт. (2010) про збільшення в 15-20 разів 
кількості ПСК при рецидивах мультиформних гліобластом після 
опромінення хворих на лінійному прискорювачі при сумарні дозі 50 
Гр та близько 20 Гр гамма-ножем. Дана доза опромінення виклика-
ла значні зони некрозу в пухлинній тканині та порушення мікросу-
динної сітки в пухлині. При цьому відмічалось збереження CD133+ 
ПСК переважно в зоні пошкоджених судин, що на думку авторів 
свідчить про участь ПСК не тільки в індукції пухлинного росту,  
а й у формуванні судин.

Для лікування гліом найбільш часто використовуються дві 
групи алкілуючих препаратів: похідні нітрозосечовини та темозо-
ломід. В ряді досліджень, пов’язаних з вивченням впливу темо-
золоміду на СКПГМ, показано, що лікування даним препаратом 
супроводжується початковим зниженням сфероутворення CD133+ 
клітин без суттєвого впливу на виживання клітин. По закінченню 
лікування ріст нейросфер відновлюється в більшості клітинних 
ліній з підвищенням кількості СD133+ клітин і їх туморогеннос-
ті. Додатково описано, що СD133+ СКПГМ зі сферичним ростом 
більш резистентні в порівнянні з СD133- СКПГМ з ростом в мо-
ношарі. Механізмами, що обумовлюють резистентність СКПГМ 
до темозоломіду можуть бути: підвищена експресія MGMT (O-6-
methylguanine-DNA methyltransferase), білка множинної медика-
ментозної резистентності MDR1, р53, мутації PARP. Оскільки ак-
тивація різних сигнальних шляхів сприяє підтримці стовбурового 
фенотипу СКПГМ, то пригнічення туморогенності темозоломідом 
можна посилити шляхом додавання інгібіторів SHH, STAT3, IGF-1/
PIЗК та Notch-сигнальних шляхів. Під впливом іншого препарату 
BCNU (Carmustine) також виживає і проліферує популяція CD133+ 
клітин. У даних клітин відмічають високу експресію антиапоптоз-
них генів і генів хіміорезистентності: BCRP, MDR, MRP і MGMT.
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У зв’язку з наявністю резистентності СКПГМ до хіміопрепаратів 
та опромінення проводяться дослідження, пов’язані з використан-
ням різноманітних препаратів, які в більшості орієнтовані на мо-
лекулярні шляхи оновлення та регуляції ПСК та антитіл або пре-
паратів на основі антитіл до поверхневих рецепторів даних клітин.

Першим кроком в цьому напрямку є отримання антитіл до по-
верхневих маркерів ПСК. Прикладом такого підходу може бути 
вплив на CD44 за допомогою специфічного антитіла P245, що 
призводить до блокування росту ксенотрансплантатів раку мо-
лочної залози людини [48]. Крім того, лікування P245 ксенотран-
сплантатів базальноподібного раку молочної залози під час ремісії 
пухлини знижує частоту рецидивів. За допомогою пептиду Sox6 
(антиген, що експресований на поверхні СКПГМ) індукували спе-
цифічні Т-лімфоцити, які ефективно лізували стовбурові клітини 
гліобластом.

При використанні антитіл до молекули CD133 отримані не-
однозначні результати при гліомах. Використання моноклональ-
ного антитіла до ізоформи АС-133-2 молекули CD133 показало 
стимулюючу дію на пухлинні клітини в тестах in vitro та посилення 
проліферації CD133+ клітин [49]. В зв’язку з цим вважається пер-
спективним створення генно-інженерних конструкцій з монокло-
нальних антитіл проти ПСК, які здатні блокувати їх проліферацію.

Іншим напрямком в стратегії лікування онкохворих в контексті 
існування ПСК є використання конституційної експресії різних фак-
торів сигнальної трансдукції, зокрема сигнального шляху Notch. 
Notch-сигнальний шлях має дуже велике значення в міжклітинних 
взаємодіях під час ембріонального розвитку, процесах проліфера-
ції, диференціації. Цей шлях сигнальної трансдукції також відіграє 
важливу роль у процесах імунної регуляції, виживанні нейрональ-
них стовбурових клітин, а також залучений в розвиток пухлин го-
ловного мозку. Відмічено високий кореляційний зв’язок між екс-
пресією Notch-1 і його лігандами, такими як Delta-like-1, Jagged-1 
та високим ступенем злоякісності гліом [50, 51]. Попередніми ре-
зультатами показано потенційну регуляцію ПСК Notch-сигнальним 
шляхом в медулобластомах. Крім того, білки Notch асоціюються  
з ПСК, що експресують маркер нейрональних стовбурових клітин 
нестін при гліомах. Нейросфероутворення збільшується в клітин-
них лініях гліом при активації Notch- сигнального шляху [52].

На даний момент розробляються різні препарати, що блоку-
ють Notch-сигнальний шлях. Зокрема, доклінічну фазу випробу-
вань проходять препарати, що інгібують γ-секретазу – RO4929097 
(Roche), MK0752 (Merck); препарати моноклональних антитіл до 
різних факторів сигнального шляху Notch – ОМР21М18, який яв-
ляє собою моноклональні антитіла проти ліганду Notch рецептора 
DLL4. Даний препарат здатний надавати інтерферуючу дію, конку-
руючи з Notch рецептором за ліганд.

Іншим важливим сигнальним каскадом, підвищена активність 
якого виявлена в стовбурових клітинах і їх злоякісних аналогах, 
є Нedgehog. Цей сигнальний шлях має велике значення в регу-
ляції ембріогенезу, розвитку ЦНС, а також в проліферації та ди-
ференціації нейрональних стовбурових клітин [53, 54]. Аберація 
Hedgehog-шляху корелює з розвитком медулобластоми [55]. Крім 
того, Hedgehog сигнальний шлях бере участь у самооновленні ПСК 
і туморогенності при гліомах [56]. Збільшення апоптозу гліом спо-
стерігалось при обробці інгібітором циклонаміна або трансдукцією 
інтерферентної РНК, яка інгібує проліферацію і самовідновлення 
ПСК гліом. 

Важливо відзначити, що спільне використання інгібування 
Hedgehog і традиційних хіміопрепаратів, зокрема темозоломіду, 
збільшувало загибель СКПГМ і зменшувало проліферацію пух-
линних клітин [56]. Кілька досліджень показали, що лікування 
циклонаміном не тільки зменшує прогресування пухлини за раху-
нок впливу на СКПГМ, але й збільшує їх чутливість до промене-
вої терапії [57]. Вищенаведені дані вказують, що шлях Hedgehog 
є критичним для СКПГМ та інгібіторів, які націлені на цей шлях. 
На даному етапі стадію клінічних випробувань проходять препа-
рати BMS833923, XL139, які є низькомолекулярними інгібітора-
ми рецептора Smo, що бере участь в каскаді процесів у зв’язку 
з Hedgehog сигнальним шляхом. Крім інгібіторів рецептора Smo 
проходять дослідження препаратів, що блокують дію факторів 
Hedgehog. 

Wnt-сигнальний шлях регулює проліферацію стовбурових  
і клітин-прогеніторів фетальної вентрикулярної зони, постнаталь-
ної субвентрикулярної зони та гіппокампу. [58]. Wnt-сигнальний 
шлях також відіграє важливу роль у розвитку та прогресуванні 
медулобластоми і в деяких гліомах. Виявлена підвищена експресія 
деяких членів родини Wnt в астроцитомі. Експериментами in vitro та 
in vivo з використанням siRNA для Wnt2 і бета-катеніну продемон-
стрована інгібіція клітинної проліферації та інвазії, а також гальму-
вання розвитку пухлини. На додаток, пригнічення Wnt2 і бета-кате-
ніну асоціюється зі зниженням PI3K/P-Akt експресії, що по’вязано  
із взаємодією між Wnt/β-катенін і PI3K/Akt сигнальними каска-
дами [59]. Експресія CD133 і Wnt-1 збільшується в стовбурових 
клітинах, виділених з гліобластом. Підвищення Axin, негативного 
регулятора передачі сигналів Wnt/β-катенін, значно інгібує пролі-
ферацію клітин гліоми. Підвищення Wnt5a при імуногістохімічному 
дослідженні виявлено в мультиформній гліобластомі, в порівнянні  
із зразками нормальної тканини або астроцитомою низького ступеня 
злоякісності. Підвищена експресія Wnt5a виявлена при проліферації  
в культурі клітинної лінії U87MG. На противагу цьому, пригнічення 
експресії Wnt5a в результаті інтерференції РНК зменшує проліфе-
рацію цієї культури і знижує туморогенність іn vivo [60].

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Таким чином, на сучасному етапі в літературі описана присутність в тканині внутрішньомозкових пухлин клітин, а саме пухлинних 
стовбурових клітин головного мозку, здатних до самовідтворення та самопідтримки; морфологічно ідентичних нейросферам, що утворю-
ються нормальними НСК; здатних при введені імунодефіцитним експериментальним тваринам викликати утворення пухлини гістологічно 
ідентичної первинній пухлині, з якої вони отримані. Ці клітини експресують на своїй поверхні значну кількість антигенів, включно з CD133, 
CD105, CD90, CD15, Nanog, Oct3/4, CXCR4 (CD184), NF, GAPDH, а також антигенів НСК. При цьому вони володіють підвищеною інвазією, ра-
діо- та хіміорезистентністю. Подальше вивчення пухлинних стовбурових клітин головного мозку дасть змогу з’ясувати їх участь в розвитку 
і рецидивуванні злоякісних пухлин мозку та розробити методи направленої терапії, що буде сприяти підвищенню ефективності стандартної 
терапії нейроонкологічних хворих.

Інтерес до вивчення стовбурових клітин пухлин головного мозку, як і пухлинних стовбурових клітин інших органів та тканин, з роками 
не зменшується і, як відмічалось вище, дослідження природи ПСК проводиться в різних напрямках, а саме: визначення рівня ПСК в пух-
линах різного походження та прогнозування перебігу онкопроцесу на основі ПСК; вивчення походження та біологічної активності ПСК; ви-
значення трансформації та змін у внутрішньоклітинних сигнальних шляхах, які забезпечують проліферацію та апоптоз цих клітин. Широко 
ведеться пошук нових засобів блокування та активації ПСК, підвищення їх чутливості до дії променевої терапії тощо. Перелік напрямків 
можна було б продовжити, але сьогодні, на жаль, поки що отримані новітні дані не мають свого клінічного використання.
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ЗАКЛЮЧЕННЯ

На даному етапі дослідження ПСК, особливо ПСК злоякісних пухлин головного мозку, таких як гліобластоми та медулобластоми, прин-
циповими є отримання відповіді на кілька наступних питань:

1. Стовбурові клітини пухлин головного мозку – це видозмінені нормальні нейральні стовбурові клітини, чи це зворотнє мутаційне 
диференціювання зрілих гліальних клітин під дією канцерогенів та вірусів до рівня стовбурових попередників, як це пропонує 
гіпотеза Junier M. та Sharif A.? Можливо, ці два механізми діють одночасно.

2. Наявність значної кількості різних фенотипічних мембранних та внутрішньоклітинних маркерів, представлених як на СКПГМ, так 
і НСК, визначає необхідність виділення специфічних маркерів, характерних тільки для ПСК і тільки для НСК, що дозволить в по-
дальшому не лише їх розпізнати, а й отримати на основі моноклональних антитіл специфічні препарати проти цих клітин.

3. Необхідно визначити один чи два основних внутрішньоклітинних сигнальних шляхів у ПСК, що відповідають за проліферацію  
та радіорезистентність, які можуть стати об’єктом поглибленого дослідження.

Вирішення цих питань дозволить не лише поглибити теоретичні питання онкогенезу та уявлення про розвиток злоякісних пухлин,  
а й в практичному плані значно розширити лікувальні можливості злоякісних пухлин, в т.ч. і злоякісних пухлин головного мозку.
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