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Резюме
Савченюк О.А., Вірченко О.В., Кухарський В.М., Фалалєєва Т.М., Бере-

гова Т.В. Вплив піоглітазону на кислотоутворюючу функцію шлунка щурів.
Вивчали вплив тривалого введення піоглітазону (75 днів) на базальну та 

стимульовану карбахоліном шлункову секрецію кислоти. Встановлено, що 
введення препарату у дозі 5 і 15 мг/кг не вплинуло на базальну шлункову 
секрецію кислоти. Також піоглітазон у дозі 5 мг/кг не викликав значущого 
збільшення стимульованої карбахоліном секреції кислоти. Введення піоглі-
тазону в дозі 15 мг/кг призвело до збільшення стимульованої секреції кисло-
ти шлунком на 40% (р<0,05). Таким чином, активація ядерних γ-рецепторів, 
що активуються пероксисомним проліфератором (ППАРγ) справляє моду-
лючий вплив на стимульовану шлункову секрецію карбахоліном.  

Ключові слова: ядерні γ-рецептори, що активуються пероксисомним 
проліфератором, шлункова секреція кислоти.

Резюме
Савченюк А.А., Вирченко А.В., Кухарский В.М., Фалалеева Т.М., Бере-

говая Т.В. Влияние пиоглитазона на кислотообразующею функцию желудка крыс.
Изучали влияние длительного введения пиоглитазона (75 дней) на 

базальную и стимулированную карбахолином желудочную секрецию 
кислоты. Установлено, что введение препарата в дозе 5 и 15 мг/кг не по-
влияло на базальную желудочную секрецию кислоты. Также пиоглитазон в 
дозе 5 мг/кг не вызывал значимого увеличения стимулированной карбахо-
лином секреции кислоты. Пиоглитазон в дозе 15 мг/кг увеличивал стиму-
лированную секрецию кислоты желудком на 40% (р<0,05). Таким образом, 
активация ядерных γ-рецепторов, активируемых пероксисом пролифера-
тором (ППАРγ) оказывает модулирующее влияние на стимулированную 
желудочную секрецию карбахолином.

Ключевые слова: ядерные γ-рецепторы, активируемые пероксисом 
пролифератором (ППАРγ), желудочная секреция кислоты. 

Summury
Savchenyuk A.A., Virchenko О.V., Kukharskyy V.M., Falalyeyeva T.M., 

Beregova T.V. Effect of pioglitazone on gastric acid secretion in rats.
The infl uence of prolonged feeding of pioglitazone (75 days) on basal and 

stimulated gastric acid secretion by carbachol in rats was studied. Found, feeding 
by pioglitazone in dose 5 and 15 mg/kg had no effect on basal gastric acid 
secretion. Also, pioglitazone in dose 5 mg/kg didn’t infl uence on secretion of 
hydrochloric acid stimulated by carbachol. Pioglitazone in dose 15 mg / kg leads 
to increased secretion of hydrochloric acid stimulated by carbachol by 40% (p 
<0.05). Thus, activation of nuclear γ-peroxisome proliferator-activated receptor 
(PPARγ) induces modulatory effect on stimulated by carbachol gastric secretion.
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Вступ 
З метою підвищення імунногеності вакцинних препаратів в про-

типухлинній терапії дуже часто використовують в якості ад’ювантів 
ліганди toll-like рецепторів. Цими лігандами найчастіше виступають 
компоненти бактеріальних клітин – патогенасоційованні мікробні 
структури (PAMS). До таких структур відносяться компоненти грам-
позитивних мікроорганізмів – тейхоєві кислоти (ТК). Взаємодія ТК 
і ЛТК зі специфічними рецепторами призводить до активації про-
дукції цитокінів. Причому, в залежності від дози ліганду, можлива 
активація як прозапальних, так і протизапальних цитокінів [5, 8, 13].

Антиканцерогенний вплив ТК підтверджується цілою низкою 
досліджень. Показано, що ТК клітинної стінки багатьох бактерій 
є відповідальними за підсилення реакції гіперчутливості, у вели-
ких концентраціях інгібує синтез антитіл і здатні активувати клі-
тинну цитотоксичність, стимулювати продукцію TNF-α [2, 10,11]. 
ТК є потенційною поверхневою структурою, що індукує секрецію 
моноцитами ІЛ-12 СD14-залежним шляхом, яка призводить до ак-
тивації природних кілерних клітин (ПКК) та строго визначеного 
продукування ними α-ІФН [5]. Окрім того було показано, що тейхо-
єва кислота, зумовлює секрецію цитокінів Тх1-типу, які активують 
Т-лімфоцити та ПКК, а також здатна змінювати цитотоксичний по-
тенціал лімфоцитів з природною кілерною активністю. 

Непряма токсична дія бактеріальних клітин або їх компонен-
тів по відношенню до пухлин здійснюється шляхом рекрутування 
ефекторів імунної системи і перехресній презентації пухлинних 
антигенів [6]. З іншого боку, ТК стимулює проліферативну актив-
ність як нормальних, так і імморталізованих лімфоїдних клітин, 
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чим може спричиняти прогресію лімфопроліферативних захворю-
вань. Нами показано, що ТК залежно від терміну введення, моди-
фікує ріст первинної пухлини та рівень метастатичного ураження 
перещеплюваної карциноми легень Льюїс [2].

Значний прогрес в патогенетичній терапії онкологічних та інфек-
ційних захворювань обіцяють нещодавно створені імуномодулюючі 
препарати, на основі комплексів міді з органічними лігандами, які ре-
гулюють клітинні і молекулярні реакції організму. Як правило, вони 
володіють високою бактерицидною та фунгіцидною дією, проявля-
ють протипухлинний ефект та помірно виражену резистентність по 
відношенню до мікроорганізмів. Характерною особливістю цих спо-
лук є також висока біодоступність, що обумовлює їх високу терапев-
тичну ефективність. Було виявлено, що протипухлинну ефективність 
проявляє РО244 ([Cu(en)2][Cd2(CH3COO)6]) – комплекс, який містить 
іони міді, кадмію та етилендіамін [3]. В попердніх дослідженнях нами 
було показано, що на всіх етапах формування пухлини спостерігаєть-
ся пригнічення її росту при комбінованому застосуванні РО244 з ТК, а 
також пригнічення процесу утворення метастазів порівняно з контр-
ольною та з групою тварин, яким вводили ТК. 

Оскільки, адгезивний потенціал напряму корелює зі здатністю клі-
тин до міграції, тому метою було дослідити вплив ТК на адгезивний 
потенціал перитонеальних макрофагів, отриманих від тварин-пухли-
ноносіїв, а також на рівень інфільтрації пухлини лімфоцитами.

Матеріали та методи дослідження
В дослідах використовували штам метастазуючої карциноми леге-

ні Л’юїс, який був люб’язно наданий Банком клітинних культур і пе-
рещеплюваних експериментальних пухлин Інституту експеримен-
тальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН 
України. Антиметастатичний та протипухлинний ефект визначали 
згідно методики [12]. Мононуклеарні фагоцити перитонеального 
ексудату мишей отримували за методом, описаним Pietrangeli [9]. 
Після евтаназії тварин в умовах стерильності оголяли область чере-
ва, обережно знімаючи шкіру. В черевну порожнину вводили 5 мл 
охолодженого розчину Хенкса і після масування відсмоктували ріди-
ну за допомогою стерильного шприца з товстою голкою в охолодже-
ні пробірки. Отриману суспензію клітин двічі відмивали протягом 
10 хв при 1500 g і розводили в повному середовищі RPMI-1640, до-
водячи кількість клітин до необхідної концентрації в залежності від 

задачі експерименту. Виходячи із результатів фарбування розчином 
трипанового синього, в отриманих суспензіях, як правило, містилось 
не менше 98% живих клітин. Концентрацію інфільтрованих пухли-
ною лімфоцитів визначали із розрахунку на вагу тканини після ви-
ділення лімфоцитів на градієнті фікол-верографіну [4].

Адгезивну здатність макрофагів визначали за відсотком при-
кріплених клітин до субстрату, після забарвлення кристалічним 
фіолетовим за оптичним поглинанням (l=570 нм), яке вимірювали 
на мультилунковому спектрофотометрі LabsystemsMultiskanMS, 
SynergieBiotec (США), як описано [1].

Отриманні результати та їх обговорення
Вперше протипухлинну та антиметастатичну активність гете-

рометалічної координаційної сполуки було показано на моделі 
перещеплюваної карциноми легень Льюїс (LLC). За умов введен-
ня РО244, пухлини не було виявлено у 50% експериментальних 
тварин. У тварин з експериментальної групи, у яких було виявле-
но пухлини, гальмування їх росту визначено за співвідношенням 
об’ємів пухлин цієї групи відносно контрольної, згідно форму-
ли (Vk-Ve)/Vkx100%. Цей показник становив 64,7%, і достовірно 
(p<0,001) відрізнявся від контролю. Що стосується метастазування, 
то відсоток тварин з метастатичним ураженням в експерименталь-
ній групі становив лише 37,5% відносно контрольної групи тварин.

Застосування гетеробіметалічного координаційного комплексу 
- РО244 з тейхоєвою кислотою (ТК) може бути ефективною схемою 
протипухлинної терапії, що підтверджено відсутністю пухлин у 28% 
тварин даної групи в порівнянні з контролем (ріст пухлин без тера-
пії) та групами тварин з введенням ТК та РО244, поокремо. У остан-
ніх 72% тварин параметри росту первинної пухлини відрізнялись 
від контрольної зниженими темпами та розмірами пухлини (рис. 1).

Припущення щодо опосередкованого впливу ТК підтверджено 
даними літератури, котрі свідчать, що ТК відповідають за підси-
лення реакції гіперчутливості, у великих концентраціях супресу-
ють синтез антитіл і здатні активувати клітинну цитотоксичність 
та протипухлинний ефект впливаючи на імунокомпетенті кліти-
ни. [10, 11, 13]. На сьогодні, в якості діагностико-прогностичного 
маркеру перебігу пухлинного захворювання розглядається ступінь 
інфільтрації пухлиною лімфоцитів [7]. Саме тому, нами було пере-
вірено вплив ТК на адгезивний потенціал перитонеальних макро-
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фагів інтактних та тварин з пухлинами. Було показано, що РО244 в 
терапевтичній концентрації (1,1±0,01х10-5М) не мав цитотоксично-
го впливу на перитонеальні макрофаги, натомість було виявлено 
модулюючий вплив на адгезивні властивості (рис. 2).

Оскільки, адгезивний потенціал клітин зворотньо корелює із їх 
здатністю до міграції, то отримані in vitro дані можуть вказувати на 
той факт, що за пухлинного росту in vivo може активуватись міг-
рація та інфільтрація лімфоцитів пухлиною, що й було нами по-
казано в схемі терапії за сумісного використання ТК та РО244 на 
перещеплюваній карциномі легень Льюїс (таблиця 1). ТК за окре-
мого використання незначно стимулює інфільтрацію лімфоцитів 
пухлиною, тоді як в комбінованому застосуванні з РО244 даний по-
казник зростає в 2,4 рази (p<0,05).

Таблиця 1
Показник інфільтрації лімфоцитів пухлиною 

(карцинома легень Льюїс)

Варіанти впливу Неліковані 
тварини РО244 ТК РО244+ТК

Кількість 
лімфоцитів/1 г 
пухлини (х103)

4,72±2,02 5,64±3,02 7,23±1,66 11,75±2,79*

Примітка: *p<0,05, порівняно з контролем (неліковані тварини).

Таким чином, ТК в комбінованому використанні з біметалічним 
комплексом РО244 агентів проявили протипухлинну дію, що може 
бути опосередковано впливом ТК на адгезивний потенціал імуно-
компетентних клітин. 

Висновки
1. Виявлено підсилення протипухлинного ефекту біметалічного 

комплексу РО244 ([Cu(en)2][Cd2(CH3COO)6 ) в комбінованому засто-
суванні з тейхоєвою кислотою.

2. Імуномодифікуючий вплив ТК на пухлинний ріст проявля-
ється в зниженні адгезивного потенціалу перитонеальних макро-
фагів та підсиленні інфільтрації лімфоцитів пухлиною.
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Резюме
Сенчило Н.В., Нікуліна В.В, Ніколаєнко Т.В., Путніков А.В., То-

мачинська Л.І., Гарманчук Л.В. Тейхоєва кислота Staphylococcus aureus 
Wood 46 знижує адгезивний потенціал макрофагів та підсилює рівень інфіль-
трації лімфоцитів пухлиною.

При визначенні механізмів протипухлинної дії тейхоєвої кислоти, 
отриманої із Staphylococcus aureus Wood 46 в комбінованому викорис-
танні з РО244 ([Cu(en)2][Cd2(CH3COO)6  ) показано зниження адгезивно-
го потенціалу перитонеальних макрофагів та підсилення інфільтрації 
лімфоцитів пухлиною.

Ключові слова: тейхоєва кислота Staphylococcus aureus Wood 46, 
протипухлинна дія. 

Резюме
Сенчило Н.В., Никулина В.В, Николаенко Т.В., Путников А.В., 

Томачинска Л.И., Гарманчук Л.В. Тейхоевая кислота Staphylococcus 
aureus Wood 46 снижает адгезивный потенциал макрофагов и усиливает 
уровень инфильтрации лимфоцитов опухолью.

При определении механизмов противоопухолевого действия тей-
хоевой кислоты полученой из Staphylococcus aureus Wood 46 в комби-
нированом использовании с РО244 ([Cu(en)2][Cd2(CH3COO)6 ) показано 
снижение адгезивного потенциала перитонеальных макрофагов и 
усиление инфильтрации лимфоцитов опухолью.

Ключевые слова: тейхоевая кислота Staphylococcus aureus Wood 
46, противоопухолевое действие. 

Summary
Senchilo N.V., Nikulina V.V., Nikolaenko T.V., Putnikov A.V., 

Tomachinska L.I., Garmanchuk L.V. Teichoic acid Staphylococcus aureus 
Wood 46 and increases the level of tumor lymphocyte infi ltration.

We have shown teichoic acid from Staphylococcus aureus Wood 46 in 
combine with РО244 ([Cu(en)2][Cd2(CH3COO)6 ) has decreased adgesive 
potential of peritoneal macrophages and increased the level of tumor 
lymphocyte infi ltration.

Key words: Teichoic acid Staphylococcus aureus Wood 46, antitumoral action.
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