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В 1984 р. Жоржу – Жан-Францу Кёле-
ру та Цезару Мільштейну було присуджено 
Нобелівську премію з фізіології, як авторам 
розробки гібридом, що виробляли монокло-
нальні антитіла (МКА). З цього моменту 
почався бурхливий розвиток біотехнології в 
даному напрямку, який привів до широкого 
застосування МКА в діагностиці, а за 
останній час – і в лікуванні. Уже в 1979 р. 
Nadler та співавтори пролікували перших 
пацієнтів. Відтоді тисячі хворих із злоякіс-
ними пухлинами отримали терапію монок-
лональними антитілами (Multani, Grossbard, 
1998). Так, у США на 2005 р. було дозволе-
но використовувати для лікування 18 пре-
паратів МКА. Особливо важливе значення 
для онкології має група МКА, що реагують 
з пухлинними клітинами. 

Які ж принципи лягли в основу виго-
товлення МКА?  

В 1964 р. Ф. Бернет опублікував свою 
клонально-селекційну теорію імунітету. 
Теорія селекції клонів виходить з 4 наступ-
них посилань.  

1. Обширність популяції лімфоїдних 
клітин. За розрахунками Ф. Бернета, у лю-
дини знаходиться приблизно 1012 лімфоїдних 
клітин. Їх родоначальником є ретикулярна 
клітина. Більшість клітин в лімфоїдній 
тканині представлені перехідними форма-
ми. Ці форми об’єднуються загальним те-
рміном “ бласти”.  

2. Гетерогенність популяції лімфоїд-
них клітин. Вона пояснюється мутаційним 
процесом, що відбувається в соматичних 
клітинах даної популяції. Оскільки лімфоїд-
на тканина складається з великої кількості 
клітин, які постійно діляться, вся популяція 

представляє велику кількість клітинних 
клонів. Гетерогенність і клонування відно-
сяться і до клітин, що продукують гамма-
глобуліни. При цьому кожен клон клітин 
продукує до кожного антигена свій гамма-
глобулін. Ф. Бернет вважає, що в природі 
існує біля 10 000 можливих антигенів. В 
такому випадку, вірогідно, що в лімфоїдній 
популяції повинно бути у крайньому разі 10 
000 клонів, які виробляють відповідно до 
антигена антитіло-глобулін. Відомо, що 
клон - це популяція організмів, які утворю-
ються від одного родоначальника шляхом 
розмноження. Для рослин такою формою є 
розмноження пагінцями, для клітин - ділен-
ня без попередньої кон’югації . Всі особи 
всередині клона генетично ідентичні.  

3. Мала кількість антигена стимулює 
клітини преадаптованого клону до роз-
множення та диференціювання в бік клітин 
- продуцентів антитіл.  

Такі клітини, що реагують на анти-
ген, називаються імунокомпетентними. В 
залежності від характеру антигена та 
умов внутрішнього середовища організму 
стимульований клон може диференціюва-
тися в бік накопичення плазмоцитів (зрілих 
В-лімфоцитів, які продукують антитіла) 
або великої кількості лімфоцитів (Т-
лімфоцитів, клітин пам`яті та інших), сен-
сибілізованих до даного антигена. Останні 
(Т- лімфоцити) визначають імунологічні 
реакції сповільненого типу (клітинний іму-
нітет).  

4. Велика кількість антигена знищує 
преадаптовані імунокомпетентні клітини, 
елімінує відповідний клон. Це посилання є 
основним для пояснення імунологічної толе-
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рантності і розпізнавання “свого” (Ф. Бер-
нет, 1971; Р. Петров, 1987). 

При введенні в організм тварин і лю-
дини чужих макромолекулярних речовин – 
білків або поліцукрів (антигенів) в крові ви-
никають захисні білки – антитіла, для яких 
характерна незвичайна, унікальна специфі-
чність. Кожне антитіло впізнає тільки свій 
антиген, точніше, одну його детермінантну 
групу. Детермінантна група складається з 
декількох амінокислот (звичайно з 6-8), що 
утворюють просторову структуру, характе-
рну для даного білка. В одному білкові, що 
складається з декількох сотень амінокислот, 
є кілька (5-15) різних детермінант, тому до 
одного білка формується ціле сімейство різ-
них за своєю специфічністю антитіл. Навіть 
до одної детермінанти утворюється цілий 
спектр антитіл, що відрізняються за струк-
турою, ступенем специфічності і міцності 
зв’язування с нею. Те ж саме стосується і 
поліцукрів, детермінантні групи яких утво-
рюються залишками 3-6 моноцукрів. 

Таким чином, при введенні антигена 
виникає велике сімейство антитіл, скерова-
них до різних його детермінант. Навіть все-
редині групи є різні антитіла, направлені до 
одної і тої ж детермінанти. В крові тварин, 
що імунізовані, формується багатий та уні-
кальний за складом спектр антитіл, котрий і 
забезпечує їх абсолютну специфічність в 
розпізнаванні даного антигена. Згідно з тео-
рією Ф. Бернета, що пояснює різновидність 
антитіл, всі антитіла виробляються в резуль-
таті мутацій відповідних генів в особливій 
групі клітин. Для підтвердження цієї теорії 
майбутній відкривач МАТ – Ж. Кёлер в сво-
їй дисертації вирішив дослідити популяцію 
антитілопродукуючих клітин (клон) і з’ясу-
вати, як часто відбуваються мутації. При ви-
вченні мутацій Кёлер ввів мишам антиген, 
виділив з їх селезінки клітини, що виробля-
ють антитіла (плазмоцити), та з’єднав ці пла-
змоцити за допомогою поліетіленгліколя з 
клітинами мієломи. В результаті утворилась 
гібридомна мієлома, яка успадкувала від но-
рмальної клітини здатність синтезувати ан-
титіла, а від пухлинної – безсмертність.  

Наступний етап – клонування та від-
бір потрібних клонів. Клітини розсіваються 
у спеціальні планшетки, які мають 96 лунок. 
У кожну з них вносять приблизно 10 гібри-

домних клітин, які культивуються в присут-
ності “кормлячих” клітин, що не мають від-
ношення до гібридом, але сприяють їх рос-
ту. Після декількох днів культивування 
вміст кожної лунки перевіряють на присут-
ність антитіл потрібної специфічності. Клі-
тини з лунок, які мають потрібні антитіла, 
знову культивуються, тобто клонуються. 
Процедура повторяється 1-2 рази. Таким 
чином відбираються клони, що продукують 
антитіла тільки потрібної специфічності, 
тобто моноклональні антитіла. Отримані 
клони можна заморозити при -700С та збері-
гати до часу, коли вони знадобляться. Їх 
можна накопичувати в культуральному се-
редовищі, а також можливо перещепити 
мишам (оскільки гібридоми – це пухлинні 
клітини), де вони будуть рости і накопичу-
вати колосальні кількості МКА. Монокло-
нальні антитіла не містять сторонніх анти-
тіл і можуть розглядатися як чисті хімічні 
реактиви (Г.И. Абелев, 1998). 

Застосування МКА, поряд з культиво-
ваними ex vivo пухлинно-інфільтруючими 
лімфоцитами (TIL) і лімфокінактивованими 
кілерами (LAK), а також терапією дендрит-
ними клітинами, все це – методи пасивної 
імунотерапії при злоякісних пухлинах 
(Rosenberg, 1997). Згідно з існуючими да-
ними, типове антитіло є імуноглобуліном і 
складається з 4 ланцюгів (2 легких і 2 важ-
ких) та має постійний і гіперваріабельний 
домени. Постійним доменом антитіло фік-
сується до Fc-рецептора цитотоксичного 
лімфоцита, а гіперваріабельним доменом – 
до відповідного антигену. Механізм проти-
пухлинної дії МКА, за Jungans та співавто-
рами (1996), достатньо складний і залучає 
наступні елементи:  

1) комплемент-залежну цитотоксич-
ність;  

2) антитіло-залежну клітинну цито-
токсичність; 

3) Ав2 вакцини; 
4) фагоцитоз (тільки активовані мак-

рофаги); 
5) блокаду рецепторів (антирецепто-

ри); 
6) апоптоз; 
7) внутрішньоклітинні ефекти.  
Найбільш значущими є перші три ме-

ханізми. При реалізації комплемент-
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залежної цитотоксичності після зв’язування 
антитілом антигену на поверхні пухлинної 
клітини активізується багатоетапна система 
комплементу. На останньому її етапі утво-
рюється білок С9, здатний формувати отво-
ри в базальній мембрані клітин, що, в кінце-
вому результаті, приводить до її загибелі. 
Другим важливим механізмом є антитіло-
залежна цитотоксичність. При цьому МКА 
своїм гіперваріабельним доменом 
зв’язується з відповідним антигеном на по-
верхні пухлинної клітини, а постійним до-
меном – з Fc-рецептором цитотоксичного 
лімфоцита, так званого "кілера". Останній 
має властивість синтезувати та виділяти бі-
лок – перфорін (аналогічний протеїну С9 
системи комплементу) та серинові протеази, 
що руйнують клітинну мембрану. Третім 
важливим механізмом протипухлинної дії 
МКА є так званий механізм Ав2 вакцини. 
Він реалізується при застосуванні МКА, які 
містять чужий (частіше всього мишачий) 
білок. У відповідь на його введення утво-
рюються антиідіотипові антитіла, здатні 
зв’язуватись з поверхневим пухлинним ан-
тигеном і викликати один з вказаних меха-
нізмів цитотоксичності. Не дивлячись на, 
здавалось би, простоту концепції викорис-
тання МКА при злоякісних пухлинах, про-
блема поки що далека від повного вирішен-
ня з наступних причин:  

- біохімічна та біологічна нестабіль-
ність моноклональних антитіл, що вимагає 
їх зберігання і транспортування в особли-
вих температурних умовах;  

- складності фармакокінетики анти-
тіл (погана екстравазальна дифузія і про-
никнення антитіл в пухлину, швидка зміна 
імунних комплексів на поверхні клітини);  

- імуногенність мишачих моноклона-
льних антитіл;  

- гетерогенність пухлини і специфіч-
ність антитіл.  

Наибільш важливими факторами, що 
перешкоджають ефективному використан-
ню МКА, є гетерогенність пухлинної маси 
та імуногенність антитіл. Гетерогенність 
пухлини означає, що далеко не всі клітини 
пухлини можуть мати антиген, проти якого 
скеровано специфічне антитіло. Крім того, 
внаслідок генетичної нестабільності в клі-
тинах пухлини часто відбуваються мутації, 

в тому числі пов’язані з поверхневими ан-
тигенами. В результаті частина клітин легко 
„вислизає” від терапевтичної дії даного 
МКА. Це “a priori” не дозволяє забезпечува-
ти 100% эфективність використання МКА. 
Їх головний парадокс: основне досягнення 
антитіл - їх специфічність, але чим більш 
специфічне антитіло, тим більше шансів у 
клітин пухлини запобігти їх впливу (Jungans 
et al., 1996 ). Іншим важливим недоліком 
МКА є їх імуногенність, тобто утворення у 
відповідь на їх введення нейтралізуючих 
антитіл. Це відбувається у 75% хворих при 
введенні чужого (частіше за все мишачого) 
білка. При повторних введеннях препарату 
він негайно нейтралізується і, таким чином, 
знижується його ефективність. 

В даний час вчені докладають зусиль 
для підвищення ефективності терапії МКА. 
Перш за все – це підвищення їх біологічної 
активності. Наибільш перспективним в 
цьому плані вважається отримання біспе-
цифічних антитіл. Біспецифічне антитіло 
одним плечем гіперваріабельного домена 
зв’язується з поверхневим антигеном кліти-
ни пухлини, а іншим - з антигенним рецеп-
тором Т-клітини, що забезпечує їх тісний 
контакт.  

Іншим напрямком підвищення ефек-
тивності МКА є зниження їх імуногенності. 
Для цього за допомогою найскладніших ме-
тодів генної інженерії було отримано химе-
рні і гіперхимерні (гуманізовані) антитіла з 
різним співвідношенням мишачого та люд-
ського білка. Химерне антитіло містить 30-
35% мишачого і 65-70% людського білка, в 
гіперхимерному (гуманізованому) антитілі 
вміст людського білка досягає 90%, а ми-
шачого – тільки 10%. В результаті частота 
утворення нейтралізуючих антитіл у відпо-
відь на введення цих модернізованих анти-
тіл зменшується з 74% при мишачих до 46% 
– при химерних і до 4% – при гіперхимер-
них (гуманізованих) антитілах. До препара-
тів, які синтезуються описаним методом, 
відносятся Zenapax, Vitaxin, Mylotarg, 
Herceptin і Xolair, бевацизумаб (авастін). 

З існуючих на даний момент препара-
тів на основі МКА, дозволених в Росії для 
використання при лікуванні онкологічних 
хворих, лише один є препаратом нативних 
МКА – це едреколомаб (панорекс) (Н.И. 
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Переводчикова, 2005). Панорекс – мишаче 
МКА проти поверхневого антигена адено-
карциноми 17-1А (Ер-САМ). Цей антиген 
наибільш часто експресується пухлинами 
товстого кишечника. Клінічному його ефек-
ту не перешкоджає утворення у 80% пацієн-
тів антитіл до МКА, що, можливо, 
пов’язано з антиідіотиповою імунізацією. 
Reuthmuller та співавтори (1994) провели 
рандомізоване дослідження з метою оцінки 
ефективності препарата „Панорекс” при 
ад’ювантному застосуванні після хірургіч-
ного втручання у осіб з раком ободової ки-
шки з метастазами в регіонарні лімфовузли 
(Duke's С), тобто з високим ризиком реци-
диву захворювання. В дослідження було 
включено 189 хворих, причому 99 з них 
отримали 5 внутрішньовенних введень па-
норекса, а 90 склали контрольну групу. Як 
показали 7-річні результати (Reuthmuller et 

al., 1998), включення панорекса дозволило 
знизити на 32% число померлих від рака 
(P<0,01), на 23% – число рецидивів захво-
рювання (P< 0,04) та частоту розвитку від-
далених метастазів (P=0,004). При цьому 
вплив панорекса на частоту виникнення мі-
сцевих рецидивів не був визначений 
(Р=0,65), що цілком зрозуміло, бо поява мі-
сцевого рецидиву пов’язана з технічними 
недоліками операції. Ці дані дозволили ав-
торам констатувати, що ад’ювантна терапія 
з використанням панорекса у пацієнтів з 
колоректальним раком Duke’s C дозволяє на 
1/3 збільшити показники загального і безре-
цидивного виживання.  

Лікування МКА звичайно добре пере-
носиться хворими і частота бічних ефектів 
не піддається співставленню з аналогічними 
показниками для хіміотерапії (табл. 2).  

 
 

Таблиця 2  

Частота побічних реакцій при лікуванні мишачим моноклональним антитілом „Панорекс”  
(Ruethmuller et al., 1994) 

Побічні реакції Число хворих (%), яких лікували препаратом  
„Панорекс” (n=183) 

Понос 15% 
Нудота 9% 
Лихоманка 8% 
Біль черевний  7% 
Блювання 7% 
Анафілактичні реакції 1,8% 

 
 
Найбільшою проблемою є анафілак-

тичні реакції. Хоча частота виникнення 
останніх не перевищує 1,8%, ризик їх появи 
вимагає скрупульозного спостереження за 
хворими при кожному введенні препарата 
(В.М. Моисеенко, 1999). 

Наведемо перелік сучасних, найбільш 
часто вживаних при злоякісних захворю-
ваннях ЛОР-органів препаратів МКА (Н.И. 
Переводчикова, 2005). 

 Мабтера (ретуксімаб) – химерне 
МКА до антигену СD-20, який знаходиться 
на поверхні В-лімфоцитів, починаючи зі 
стадії пре- В-клітин і до стадії диференційо-
ваних плазматичних клітин. Цей антиген 
виявляється на 95% пухлинних клітин В-

клітинної злоякісної лімфоми і відсутній на 
Т- лімфоцитах та клітинах нелімфоїдного 
ряду. Антитіла здатні специфічно 
зв’язуватись з трансмембранним антигеном 
СD-20 нормальних і злоякісних В-
лімфоцитів, індукуючи антитілозалежну 
цитотоксичність та запуск механізмів апоп-
тозу (природної смерті). Клінічні дослі-
дження виявили ефективність ретуксімаба 
при комплексному лікуванні пацієнтів з ре-
цидивуючою та резистентною до хіміотера-
пії злоякісною (СD20+) лимфомою і з фолі-
кулярною В-клітинною лімфомою з пога-
ним прогнозом. 

На основі МКА до СD20+ створено ще 
2 препарати, у яких антитіла зв’язані з ізо-
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топами: Зевалін (Zevalin, Ibritumomab 
tiuxetan), де МКА СD20 звязані з 90Y. Пока-
зання до його застосування аналогічні та-
ким для ретуксімабу, але існують дані, що 
зевалін ефективний у 74% хворих, резисте-
нтних до ретуксімабу.  

Бекар (Bexxar, 131-I – tositumomab) – 
МКА, помічені 131І . Препарат проходить 3-
ю фазу клінічних досліджень Попередні да-
ні вказують на перспективність застосуван-
ня бекара, особливо у осіб з рецидивуючою 
В-клітинною лімфомою в поєднанні з ауто-
логічною трансплантацією кісткового моз-
ку.  

Цетуксімаб (ербітукс, С225) – МКА 
до HER-1 EGFR-1/. 

Внутрішньовенне введення в дозах 
250 нг/м2 в комбінації з променевою терапі-
єю або препаратами платини виявилось 
ефективним при плоскоклітинному раку в 
області голови та шиї, а в поєднанні з іри-
нотеканом та 5-фторурацилом – при коло-
ректальному раку. Вивчення цетуксімаба 
продовжується. 

Бевацизумаб (Авастін) – химерне 
людське рекомбінантне МКА до VEGF – 
вивчається в комбінації з хіміотерапією при 
раку молочної залози, легень, нирок, коло-
ректальному раку. При метастатичному ко-
лоректальному раку бевацизумаб в поєд-
нанні з комбінацією IFL (іриноте-
кан+фторурацил+фолінат кальцію) сприяв 
кращим результатам в порівнянні з само-
стійною хіміотерапією в режимі IFL, у 
зв’язку з чим він дозволений в Україні. Бе-

вацизумаб вводиться у вигляді в/в інфузій в 
дозі 5мг/кг маси тіла 1 раз на 2 тижні. Побі-
чна дія – артеріальна гіпертензія, артеріаль-
на тромбоемболія, нефропатія, порушення 
загоєння ран, геморагії, гастроінтестінальні 
перфорації.  

 Оригінальним підходом для застосу-
вання МКА є кон’югування МКА з токси-
нами або хіміопрепаратами. В даний час 
випробовуються наступні препарати. 

Denileukin diftitox (Онтак) – мишачі 
анти-25 МКА мають в якості вектора напра-
вленої доставки до рецептора МКА до ІЛ-2 
(інтерлейкіна-2), а в якості токсину –
дифтерійний токсин з видаленим фрагмен-
том зв’язування. Препарат дозволено в 
США для лікування пацієнтів з Т-
клітинною лімфомою.  

 Трастузумаб (Trastuzumab, 
Herceptin) зв’язується с HER2 – рецептором 
до фактора росту епідермісу, що присутній 
на клітинах деяких типів рака молочної за-
лози і лімфомах. 

 В лікуванні хворих із злоякісними 
пухлинами за допомогою МКА є ще багато 
невирішених питань у зв’язку з особливос-
тями їх застосуванням та побічним реакці-
ям. Проте позитивні наслідки такого ліку-
вання вже оцінені і в нашій клініці. Прото-
коли клінічних досліджень по використан-
ню МКА ведуться і на теренах України. Во-
ни дають можливість виконувати багатоці-
льові рандомізовані дослідження, що сприяє 
прогресу в лікуванні пацієнтів із злоякісни-
ми пухлинами ЛОР-локалізації. 
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