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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АГ — антиген 

АМП — антимікробні пептиди 

БАР — біологічно активні речовини 

ВІ — венозна інтактна кров 

ВРХ — велика рогата худоба 

ВФ — венозна флаконна кров 

ГТ — гірудотерапія 

ГВ — гірудовплив 

ІЛ-1β — інтерлейкін 1, типу β 

ІЛ-8 — інтерлейкін 8 

ІФА — імуноферментний аналіз 

ЕБ — еритроцити барана 

ЕТС — ембріональна теляча сироватка 

КАФ — кількість активних фагоцитів 

КЛ — клас лімфоцитів 

КонА — конканавалін А 

МКАТ — моноклональні антитіла 

МП — медична п’явка 

НК — натуральні кілери 

НПК — науково-практична конференція 

Нф — нейтрофіли 

ПРР — патерн-розпізнавальні рецептори 

РУК — розеткоутворення 

РБТЛ — реакція бластної трансформації лімфоцитів 

СП — спонтанний 

ССЗ — секрет слинних залоз 

Т-РІ — Т-регуляторний індекс 
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ФАН — фагоцитарна активність нейтрофілів 

ФГА — фітогемаглютинін 

ФЄК — фагоцитарна ємність крові 

ФНП-α — фактор некрозу пухлини, підтип α 

ФП — фагоцитарний показник 

ФСБ — фосфатно-сольовий буфер 

ФСПБ — філогенетично стабільні послідовності біополімерів 

ФЧ — фагоцитарне число 

ЧКХ  — червоний каліфорнійський хробак 

CD — кластер диференціювання — певна структура мембрани 

лімфоцита, що типується МКАТ 

М — середнє арифметичне 

Ме — медіана 

m — похибка середнього арифметичного 

р — вірогідність 

рН — водневий показник 

Q1 — перший квартиль 

Q3 — третій квартиль 

TLR — Toll-like receptor — толл-подібні рецептори 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В останні роки зростає інтерес до медичної п’явки 

(МП), як продуцента біологічно активних речовин (БАР) природного походження, 

її використання з терапевтичною та профілактичною метою впроваджено в 

вітчизняну та зарубіжну медичну практику. Однак механізми впливу БАР МП, які 

обумовлюють їх терапевтичний ефект, недостатньо з’ясовані. 

Не зважаючи на значні успіхи в створенні та впровадженні в лікувальну 

практику препаратів, які корегують процеси імунітету, пошук та створення 

високоефективних та безпечних імунотропних препаратів залишається важливим 

завданням сучасної практичної імунології. Останнім часом препарати з 

імунотропною дією (імуномодулятори), кількість яких щорічно зростає, широко 

використовуються в лікувальній практиці при різних патологіях [1-3]. Це 

препарати тваринного, мікробного (грибкового), рослинного та синтетичного 

походження [1-5]. Більшість із них, зокрема синтетичні, не завжди відповідає 

поставленим вимогам та має недоліки, зокрема побічні цитотоксичні ефекти, 

недостатньо вибірковий модулюючий вплив [1-3]. У зв’язку з цим актуальним є 

пошук безпечних природних речовин з широким спектром біологічної активності, 

помірною імуномодулюючою дією та мінімальною кількістю побічних ефектів.  

Одним із перспективних продуцентів БАР з імунотропною дією є МП, 

організм якої продукує комплекс із понад 100 унікальних БАР, що не мають 

аналогів та необхідні в сучасній медицині та ветеринарії — гірудин, егліни, 

бделіни, ферменти: гіалуронідаза, дестабілаза, колагеназа, апіраза, еластаза та ін. 

[6-15], антибіотик (хлороміцетин) [15], анальгезуючі речовини [15-19]. Видові 

особливості МП такі унікальні, що для вилучення з її організму всього комплексу 

БАР не потрібно затрат на їх виділення, очистку та засоби введення. За 

біологічною сутністю МП — кровосисні ектопаразити, тому всі БАР самовільно 

надходять до організму людини або тварини при укусі в оптимальній дозі та 

послідовності, а дозоване видалення крові сприяє перерозподілу циркулюючої 
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крові та лімфи, що в сукупності забезпечує загальну гомеостатичну дію 

практично без побічних ефектів [6-9]. У комплексі БАР МП забезпечують 

антитромботичну, тромболітичну, антигіпертензивну, антиатерогенну, 

антигіпоксичну, регенераційну, імуномодулюючу та анальгезуючу дію [6-10], що 

сприяло широкому використанню МП із лікувальною метою в терапії та 

ветеринарії, сформувалась самостійна галузь медицини — гірудотерапія (ГТ) [6-

12]. Це дозволяє розглядати МП як ідеальний інструмент для вирішення 

широкого кола екологічних, імунологічних проблем хворої людини та тварини [6-

10]. Так, в останні роки ГТ та фармакологічні препарати на основі секрету 

слинних залоз (ССЗ) МП, частина з яких отримана методами генної інженерії, 

успішно використовують із лікувальною та профілактичною метою в дерматології 

[20-23], кардіології [24-28], офтальмології [29-31], оториноларингології [32-36], 

травматології [37-42], невропатології [43-48], гінекології [49-51], терапії [52, 53], 

хірургії [54, 55], стоматології [56-61], педіатрії [62], психотерапії [63-65], в 

трансплантаційній та реконструктивній хірургії [66-74] та ін. Також ГТ широко 

застосовується у ветеринарії [75-86].  

На сьогодні існують поодинокі та суперечливі роботи, що стосуються 

супутнього впливу ГТ на імунну систему [34, 62, 87-95], зокрема: підвищення 

фагоцитарної активності нейтрофілів (ФАН) і макрофагів крові в процесі ГТ та 

антикомплементарні властивості ССЗ МП [6-10, 56, 87-95], нормалізація 

цитокінового профілю [62, 87, 88, 91]. Однак, не існує жодної комплексної роботи 

в сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі, що стосувалася б імунотропного 

(імуномодуляторного) впливу БАР МП, тому представлене дослідження є 

актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках бюджетних науково-дослідних робіт 

Запорізького національного університету, в яких дисертант був виконавцем 

окремих розділів: «Біотехнологія перспективних кільчеців з вивченням 

імунотропної дії їх біологічно активних речовин розробленими новітніми 

імуногенезними методами»  ((№ державної реєстрації 0109U002525); «Вивчення 
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бактеріотропної та імунотропної дії біологічно активних речовин різних 

екологічних форм медичної п’явки» (№ державної реєстрації 0111U000101). Тема 

дисертації та її уточнена редакція затверджені на засіданні науково-технічної ради 

Запорізького національного університету (протокол №4 від 16.12.2010 року та 

протокол №2 від 24.09.2015 року). 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи полягала у визначенні 

імуномодуляторних ефектів біологічно активних речовин медичної п’явки в 

експерименті та в умовах гірудовпливу. 

Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання: 

1. Оцінити кількісні зміни лейкоцитів, фагоцитарної активності нейтрофілів, 

цитоморфометричних показників лімфоцитів крові у процесі гірудовпливу в 

лабораторних щурів різного віку.  

2. Дослідити кількісні зміни лейкоцитів, фагоцитарної активності 

нейтрофілів, цитоморфометричних показників лімфоцитів та субпопуляційного 

складу циркулюючих лімфоцитів крові людини після гірудовпливу in vitro та in 

vivo.  

3. Провести порівняльну оцінку проліферативної активності лімфоцитів 

крові людини в реакції бластної трансформації на тканинні антигени трьох видів 

медичної п’явки (H. verbana, H. medicinalis, H. orientalis) після попередньої 

сенсибілізації гірудовпливом H. verbana.  

4. Оцінити продукцію ІЛ-1β, ІЛ-8, ФНП-α у надосаді культур мононуклеарів 

(спонтанна, мітогенстимульована, антигенстимульована) після проведеного 

гірудовпливу H. verbana.  

5. Проаналізувати взаємовплив формених елементів крові людини та 

біологічно активних речовин медичної п’явки в шлунковому мікрооточенні 

останньої. 

Об’єкт дослідження — біологічно активні речовини медичної п’явки. 

Предмет дослідження — імуномодуляторні ефекти біологічно активних 

речовин медичної п’явки. 
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Методи дослідження. Дослідження виконано з використанням комплексу 

імунологічних, біохімічних, гістологічних, статистичних методів.  

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані щодо 

імунотропного впливу БАР МП у системах in vitro та in vivo. Вперше показано, що 

БАР слини МП чинять виражену імуномодуляторну дію, яка проявляється 

зниженням кількості ефекторних клітин запалення, посиленням фагоцитарної 

активності нейтрофілів, підвищенням проліферативної активності лімфоцитів та 

зниженням продукції прозапальних цитокінів мононуклеарними лейкоцитами. 

Отримано нові дані стосовно більш виразного імуномодуляторного впливу БАР 

слини МП у лабораторних щурів старого віку, в порівнянні з молодими 

статевозрілими тваринами. Вперше встановлено здатність БАР МП викликати 

апоптоз лімфоцитів у процесі бластної трансформації. Охарактеризовано 

динаміку життєздатності формених елементів крові людини в шлунковій кишці 

МП при фізіологічному перебігу посттрофічного періоду. Після гірудовпливу 

(ГВ) на людину для 9,5±0,57% МП зафіксовано патологічне ускладнення 

посттрофічного періоду, яке супроводжувалося деструктивними процесами у 

кишковому епітелії, сполучній та ботріоідній тканині із подальшою частковою 

загибеллю п’явки. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано спосіб 

визначення функціонального стану лімфоцитів крові людини (Патент України на 

корисну модель № 79600 від 25.04.2013) та спосіб регулювання активності 

лімфоцитів в організмі людини (Патент України на корисну модель № 68768 від 

10.04.2012), які дозволяють проводити моніторинг щодо ефективності ГВ. 

Розроблено спосіб отримання тканинних антигенів із МП (Патент України на 

корисну модель № 80665 від 10.06.2013), які можуть бути використані у 

фундаментальних і прикладних імунологічних дослідженнях. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі та науково-

дослідній роботі на кафедрах: імунології та біохімії ДВНЗ «Запорізький 

національний університет» МОН України (2010, 2011, 2012, 2015 р.); гістології, 

цитології та ембріології «Запорізького державного медичного університету» МОЗ 
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України (2013 р.); терапії, клінічної фармакології та ендокринології (2012, 

2013 р.), терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології (2012, 2013 р.) ДЗ 

«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; клінічної 

імунології, алергології та ендокринології Донецького національного медичного 

університету ім. Максима Горького МОЗ України (2013 р.), що підтверджено 

актами впровадження. Результати досліджень впроваджені в практику 

бактеріологічної лабораторії ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр 

ДСЕС України» (2013 р.), лікувальних амбулаторій (2013, 2014 р.) з продажем 

ліцензії на корисну модель Патент України № 68768 «Спосіб регулювання 

активності лімфоцитів в організмі людини» (ліцензійний договір України від 

10.12.2014 р., реєстраційний номер 1373). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею здобувача. Дисертантом самостійно проведено патентно-

інформаційний пошук, аналіз вітчизняної та закордонної наукової літератури, 

виконана експериментальна частина роботи, статистична обробка даних, 

оформлена дисертаційна робота. Розробка робочої гіпотези, обґрунтування 

методології постановки дослідів, виконання експериментальних досліджень, 

проведення інтерпретації та узагальнення одержаних результатів, формулювання 

висновків, підготування друкованих праць проводилось за безпосереднього 

консультування з науковим керівником. 

Автор виносить глибоку подяку колективу кафедри клінічної імунології, 

алергології та ендокринології Донецького національного медичного університету 

ім. Максима Горького МОЗ України за увагу, безпосередню допомогу при 

визначенні цитокінового профілю крові у обстежених.  

Автор виносить подяку колективу кафедри гістології, цитології та 

ембріології «Запорізького державного медичного університету» МОЗ України за 

безпосередню допомогу при підготовці та аналізі гістологічних зрізів МП.  

Автор висловлює особливу подяку своєму науковому керівнику доктору 

медичних наук, професору О. К. Фролову за неоціненну всебічну допомогу, 
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підтримку, поради і консультації під час виконання та написання дисертаційної 

роботи. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідались і 

обговорювались на наступних конференціях, форумах, конгресах: Міжнародна 

науково-практична конференція (НПК) «Сучасні питання клінічної і лабораторної 

імунології, алергології та імунореабілітації» (Київ, 2011), Всероссийская НПК с 

международным участием «Дни иммунологии в Сибири» (Абакан, 2011), ІІІ 

університетська НПК студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку природничих наук (Запоріжжя, 2011), 

«Розвиток наукових досліджень’ 2011»: 7 міжнародна НПК (Полтава, 2011), 

Всеукраїнська студентська НПК «Науково-дослідна робота студентів: стан, 

проблеми, перспективи» (Херсон, 2011), ХІІІ Українська НПК з актуальних 

питань клінічної та лабораторної імунології, алергології і імунореабілітації (Київ, 

2012), ІІІ Міжнародна НПК, присвячена 25-річчю біологічного факультету 

«Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (Запоріжжя, 2012), 8 міжнародна 

НПК «Наукові дослідження – теорія та експеримент’ 2012» (Полтава, 2012), 

«Медична наука та практика ХХІ століття» міжнародна НПК (Київ, 2012), «Наука 

і бізнес – основа розвитку економіки» Міжнародний науково-практичний форум 

(Дніпропетровськ, 2012), Х Міжнародна конференція Асоціації гірудологів 

(Харків, 2012), ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Інновації та традиції в сучасній науковій думці» (Київ, 2013), І Всемирный 

конгресс по гирудотерапии (Москва, 2013), Міжнародна наукова конференція 

«Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (Київ, 2014), 

ІV Міжнародна НПК «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» 

(Запоріжжя, 2015), НПК за участю міжнародних спеціалістів  «Актуальні 

питання боротьби з інфекційними захворюваннями» (Харків, 2015). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 37 друкованих 

робіт, серед них 14 статей у наукових журналах (7 статей у фахових, 4 статті у 

зарубіжних та 3 статті в інших журналах), 18 праць у тезах матеріалів 

конференцій, отримано 5 патентів на корисну модель.  
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 169 

сторінках машинописного тексту і складається з вступу, огляду літератури, 

матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, 

узагальнення результатів, висновків. Дисертація містить 11 таблиць, 10 рисунків, 

додатки. Список використаних джерел складається з 280 найменувань, із них 87 

— латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Біологічні та екологічні аспекти гірудології та гірудотерапії  

 

Основною стратегією ВООЗ у XXI столітті є здоров’я людини, яке може 

бути забезпечене застосуванням профілактичних та лікувальних засобів 

природного та біотехнологічного походження. Зміст цього напрямку пов’язаний зі 

зростанням кількості алергічних реакцій на лікарські речовини, їх побічними 

ефектами та ускладненнями, непереносимістю чи розвитком толерантності до них 

[96], порушеннями імунного статусу, віковими особливостями, наявністю 

соматичних захворювань, тому в останні роки розробляються і впроваджуються 

не медикаментозні, зокрема натуропатичні, методи лікування. До останніх 

належить ГТ [6-9], яку сьогодні застосовують для лікування та профілактики 

різноманітних захворювань людини [6-73, 87-95, 97] та тварин [75-86]. БАР МП 

проявляють широкий спектр терапевтичної дії. Застосування ГТ стало можливим 

завдяки розвитку нових теоретичних знань, що обґрунтовують механізми впливу 

МП. ГТ включає комплекс факторів: пошкодження цілісності шкірних покривів і 

відповідні реакції-відповідь організму; обмежену крововтрату, пов’язану з 

вилученням крові МП при годуванні та наступною крововтратою з ранки; дія на 

організм БАР ССЗ МП, які надходять у ранку та деякі інші. БАР ССЗ МП 

надходять до організму людини чи тварини під час укусу в певній дозі та 

послідовності відповідно до їх призначення [6]: спочатку — літичні сполуки, які 

руйнують тканини та мікросудини жертви, одночасно надходять 

антигемостатики, на останньому етапі — блокатори захисних реакцій організму. 

БАР МП забезпечують протитромботичну, тромболітичну, гіпотензивну дії, 

репаративний вплив на пошкоджену стінку кровоносних судин, антиатерогенну, 

антигіпоксичну, протизапальну, імуностимулюючу, анальгезуючу, протиішемічну 

дії [6-10, 15, 86, 97-102]. При постановці МП терапевтичний вплив здійснюється 
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на кількох рівнях: окрім усунення конкретного захворювання, ГТ сприяє також 

підвищенню загальної резистенції організму, активізації імунної системи [6-9].  

Використання МП із профілактичною та терапевтичною метою обумовлене 

її видовими особливостями. Так, оскільки МП за біологічною сутністю кровосисні 

ектопаразити, тому всі БАР слини самовільно надходять до організму людини або 

тварини при укусі. МП, як паразитичні види, мають відповідну спеціалізацію: 

добре розвинену нервову систему, органи чуття, мускулатуру. До рис глибокої 

спеціалізації, наприклад, травної системи належить будова щелеп, наявність 

слинних залоз із секретом, що містить БАР, виростів у шлунковій кишці [6]. У 

травному каналі п’явки мешкає бактерія-ендосимбіонт Aeromonas hydrophila, яка 

відіграє основну роль у перетравленні білків, жирів і вуглеводів, бере участь у 

підтримці рідкого стану поглиненої крові. Ці адаптаційні механізми свідчать про 

фізіологічну обумовленість способу життя МП, як вільно живучих ектопаразитів. 

Цікавим є той факт, що частина МП після годування на тілі людини не 

справляється з перетравленням «їжі» і помирає: відсоток смертності становить 

для аптечної п’явки — 0-2%, для східної — 3-5% [103]. Але залишається 

відкритим питання щодо механізмів даного феномену. 

На Землі відомо понад 600 видів п’явок, але лише 3 види МП частіше 

використовують із лікувальною метою: аптечну (H. verbаna Carena, 1820), 

медичну/українську (H. medicinalis Linnaeus, 1758) [6, 7, 10], рідше — східну 

п’явку (H. orientalis S. Utevsky et Trontelj, 2005) [6, 7]. Це єдиний представник 

фауни, занесений до Фармакопеї деяких країн світу [10]. З лікувальною метою 

використовують й інші види п’явок, наприклад — H. michaelseni [104, 105], 

Hirudinaria granulosa [14], Macrobdella decora [106], H. nipponia [107]. Не 

зважаючи на підвищену увагу до МП в останні роки, досі існує безлад щодо 

таксономічного статусу різних їх морфологічних форм. Раніше (до 2004 р.) 

переважала думка про те, що всі підвиди (екоформи) МП в Європі є 

представниками одного і того ж виду Hirudo medicinalis [6, 9]. Але останні 

дослідження підтверджують приналежність МП, які раніше вважали підвидами 

одного виду [108], до різних видів, а саме: H. medicinalis, H. verbana та 
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H. orientalis [109-112]. У зв’язку зі змінами в класифікації виявляється, що 

більшість п’явок, які використовуються з лікувальною метою є не медичними 

(H. medicinalis), а аптечними (H. verbana) [111, 112]. Однак, законодавчо 

захищеним є вид H. medicinalis, тому, відповідна таксономічна корекція в 

міжнародних природоохоронних конвенціях та законодавстві є суттєвою [109]. 

Так, станом на сьогодні МП занесена до Міжнародної Червоної книги [6, 113]. 

 

1.2 Механізми природного захисту представників родини Hirudinidae 

 

Як відомо, відносини в системі «господар-паразит» засновані на тонкій 

взаємодії між стратегіями виживання паразита і захисними механізмами 

господаря. У зв’язку з цим, паразити досить часто використовують одні й ті ж або 

подібні імунні сигнальні молекули та/або молекулярну мімікрію, щоб уникнути 

імунного нагляду. Обидва процеси являють собою адаптивну стратегію для 

забезпечення імунної сумісності. Такий двобічний зв’язок між паразитами і їх 

господарями включає ренін-ангіотензин, опіоїдні та опіатні системи [114]. 

МП є ектопаразитом, абсолютним гематофагом, який еволюційно 

стикається з проблемами адаптації до ектопаразитизму з одного боку 

(знеболювання, деструктивні міжтканинні зв’язки, антикоагуляційні властивості), 

з іншого боку — напрацювання механізмів протидії імунним факторам крові 

господаря-годувальника, особливо ссавців, у яких вони більш досконалі. У зв'язку 

з цим становив інтерес аналіз трофічних, тканинних систем та імунних механізмів 

МП у філогенетичному аспекті, який еволюційно призвів до мутуалістичних 

взаємодій у системі паразит-хазяїн. У зв’язку з цим було доцільно розглянути 

комплекс тканинних систем, які приймають участь в інгібіції імунних 

властивостей крові годувальника в процесі її перетравлення, як джерела їжі. 

Імунна система представників родини Hirudinidae. В процесі еволюції 

кільчасті черви виробили різні стратегії імунного захисту проти мікробів, що 

живуть у воді або ґрунті, які потрапляють в організм під час годування або 

внаслідок травми. П’явки (Hirudinea, Achaetes) характеризуються наявністю двох 
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відсіків, які містять вільні клітини: 1) системи крові з гемоцитами, які, імовірно, 

не приймають активної участі в імунітеті; 2) вторинної порожнини тіла (целом), 

в якій містяться кілька видів целомоцитів, що відіграють важливу роль в 

імунному захисті [115]. Кровоносна система представників родини Hirudinidae 

замкнена, заміщена залишками целому, що утворює 4 повздовжні трубки (синуси, 

лакуни), сполучені кільцеподібними комісурами, і численні розгалужені проміжні 

лакуни. Гемолімфа (гемоцеломічна рідина) містить гемоглобін, її рух 

забезпечується скороченням бічних лакунарних каналів [6]. 

Фагоцитарні імунні клітини є важливим компонентом імунної реакції проти 

вторгнення патогенних мікроорганізмів. Циркулюючі фагоцитарні імунні клітини 

вважаються основною ефекторною системою захисту безхребетних, беруть участь 

в імунній та нейроендокринній реакції. У кільчастих червів термінологія для 

імунних клітин включає в себе целомоцити, амебоцити серед інших [116]. У 

п’явки Theromyzon tessulatum виділяють три різних клітинних популяції 

целомічних клітин: хлорагоцити, які були спочатку визначені як великі 

целомоцити, гранулярні aмебоцити і малі целомічні клітини [117]. В цілому, типи 

клітин кільчастих хробаків, як правило, характеризуються як амебоцити та 

хлорагоцити в Hirudinea [118]. Амебоїдні целомоцити важливі клітини імунної 

системи кільчастих червів, та зокрема представників родини Hirudinidae, вони 

беруть участь у реакції розпізнавання чужого, трансплантації, цитотоксичності, 

інкапсуляції, ендоцитозу і ферментативного перетравлення захопленого матеріалу 

[119], у процесах відновлення і загоєння ран [118]. При відторгненні ксено- та 

аллотрансплантатів у всіх кільчастих червів у реакції беруть участь в основному 

лімфоцитоподібні амебоцити та нейтрофіли-макрофаги [120].  

Клітинні популяції в гемоцелі, ділять на амебоцити і хлорагогенні клітини.  

Амебоцити (лейкоцити, лімфоцити) — клітини однорідного розміру і 

морфології, здатні до фагоцитозу, вони вільні або прикріплені до стінок 

гемоцелю. Гіпотези про їх походження досить спекулятивні. Розмір 

хлорагогенних клітин відрізняється в окремих видів, вони виникають із 

гемоцеломічного епітелію та від циліофагоцитарного органу нефридій.  



18 

 

  

Целомоцити — великі целомічні клітини, 100-150 мкм, вільні або приєднані 

до мезотелію, з гранулами в цитоплазмі, не фагоцитують.  

Гранулярні амебоцити — 30-70 мкм, мають гранули в цитоплазмі, численні 

псевдоподії, здатні до хемотаксису, фагоцитозу бактерій.  

Невеликі целомічні клітини — 7-12 мкм, без цитоплазматичних гранул, 

цитоплазма багата ендоплазматичним ретикулумом, не фагоцитують [118].  

Останнім часом у Glossiphonia complanata з використанням людських 

МКАТ, виділено 3 популяції клітин: макрофаги, НК-клітини і гранулоцити [121]. 

Коли цих п’явок стимулювали за допомогою уколу фізіологічного розчину або 

ліпополісахаридів (ЛПС), ці імунні клітини мігрували через позаклітинний 

матрикс із внутрішніх ділянок тіла, прилеглих до кишечнику, до місця 

пошкодження [122, 123]. Виявлено фагоцитарну активність макрофагоподібних 

клітин [122]. Такі ж популяції клітин були виявлені при імуногістохімічних та 

ультрамікроскопічних дослідженнях у Theromyzon tessulatum [117]. 

Клітини крові (гемолімфи) п’явки невеликі (5 мкм), із центральним ядром і 

низьким ядерно-цитоплазматичним співвідношенням, округлої форми, мають 

довгі і тонкі псевдоподії, що вказує на їх здатність до міграції. Вони мають 

відносно прозору цитоплазму та псевдоподії, що є характеристикою гіалінових 

клітин. Цитотоксичних властивостей не мають, здатні до фагоцитозу, проектуючи 

невеликі філоподії навколо бактерій незалежно від їх грам-стану, що вказує на 

відсутність специфічності клітинного захисту [124]. 

Hirudinidae характеризуються наявністю ботріоідної (botryoidal) тканини, 

розташованої в межах паренхіми, яка прилягає до стінки тіла. Вона бере участь в 

ангіогенезі, її целотеліум виконує мієло/eритроїдну функцію [118, 125]. В 

Hirudinea, целотеліальна ботріоідна тканина у деяких видів Glossiphoniidae, окрім 

ангіогенезу, бере участь у продукції вільних гемоцеломічних клітин. 

Преваскулярні структури тісно пов’язані з твердими судинними клітинами, з 

якими циркулюючі клітини, втрачаючи взаємні контакти, вільно переходять у 

просвіт судин [118, 125].  
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Більшість доказів вказує на те, що у H. medicinalis ангіогенний процес 

регулюється і координується ботріоідною тканиною. На ангіогенний стимул 

(наприклад, поранення) H. medicinalis реагує обширним ангіогенезом, що 

супроводжується утворенням вільних клітин. Ці процеси, окрім того, можуть 

відбуватись під дією активаторів росту судинних клітин ссавців, антиангіогенних 

пептидів (ангіостатин і ендостатин). Ступінь схожості ангіогенезу безхребетних із 

неоваскуляризацією хребетних, на біохімічному і клітинному рівнях, припускає, 

що обидва процеси включають подібні фактори росту і їх рецептори [118]. 

Філогенетичне споріднення між Нirudinea і хребетними підтверджується 

даними щодо процесів загоєння ран [118, 126, 127]. Процес загоєння ран у п’явки 

включає в себе різні типи клітин, такі як макрофаги, НК-подібні клітини і 

гранулоцити [128]. П’явки реагують на хірургічне ураження з тією ж 

послідовністю тканинних подій при загоєнні рани і регенерації, як і хребетні [129, 

130]. Ймовірно, при еволюції збереглися примітивні моделі через високу 

функціональну користь і ефективність [127]. 

Гуморальний імунітет у безхребетних включає в себе секрецію активних 

молекул імунними клітинами, таких як антимікробні пептиди (АМП) та лізоцим 

[124, 130]. АМП являють собою групу сполук, здатних вбивати широкий спектр 

бактерій; найчастіше зустрічаються на межі між організмом і навколишнім 

середовищем (наприклад, шкіри і травного тракту) для того, щоб запобігти 

вторгненню мікробів [131]. Окрім порушення мембрани і подальшого руйнування 

шляхом лізису, було показано, що АМП, вбивають бактерії шляхом зв’язування 

внутрішньоклітинних мішеней (наприклад, інгібування ДНК, РНК, білків і 

синтезу клітинної стінки) [122]. АМП отримують доступ через 

внутрішньоклітинні механізми, такі як рецептор-опосередкований ендоцитоз, 

мембранна проникність, формування тороїдальних пор [132]. 

Виділено АМП, а саме Hm-lumbricin і neuromacin із нервової системи 

H. medicinalis [124, 130] та theromacin, theromyzin і пептид B із гемолімфи 

Theromyzon tessulatum [133]. Theromacin і theromyzin були також виявлені в 

кишковому епітелїї п’явки [122]. Пептид B та theromyzin володіють 
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бактеріостатичною активністю в порівнянні з theromacin, який проявляє сильну 

бактерицидну активність по відношенню до грам-позитивних бактерій. Найбільш 

вивченим АМП у кільчастих червів є лізоцим — фермент, який розщеплює β-1-4 

зв'язки між N ацетилглюкозаміном і N ацетилмурамовою кислотою грам-

позитивних стінок бактеріальної клітини. У МП лізоцим-подібна активність 

продемонстрована для дестабілази. Окрім лізоциму, в жирових та гліальних 

клітинах п’явки був виявлений білок (14 кДа) з бактеріостатичною активністю з 

родини гемеритрин (hemerythrin) [115]. 

Транскриптом п’явки. Дослідження транскриптому п’явки — набору 

транскриптів в даному організмі, дало змогу виявити у Hirudo: 4 TOLL-like 

рецептори (TLRs), один із них — HmTLR1, гомологічний мишиному TLR13; 

кілька цитокінів, наприклад, один із них пов’язаний із людським p43/Endothelial 

monocyte-activating polypeptide 2 (EMAP2). Цікаво, що в нервовій системі п'явки 

HmTLR1 очевидно, пов'язаний з експресією цитокіну EMAP2, після впливу 

бактеріальних токсинів або у відповідь на пошкодження нерва, а не з експресією 

АМП. Аналіз бази даних транскриптома Hirudo показує наявність передбачуваних 

гомологів майже всіх факторів, які відіграють важливу роль у TLR шляхах 

людини, за винятком гомологів TRIF, TAB1/2 і Endosome-рецептора. Ці дані різко 

відрізняються від інших безхребетних (наприклад, комахи і нематоди), для яких 

шляхи патерн-розпізнавальних рецепторів (ПРР) набагато простіші, багато 

компонентів відсутні [134]. 

У п’явки виявлено кілька CD-маркерів, схожих на такі у ссавців, наприклад, 

HmCD45 (на 55% ідентичний до людського CD45) і HmCD20, HmCD19, HmCD61 

(на 32%, 31% і 31%, відповідно, ідентичні до мишиних CD20, CD19 і CD61). 

Eguileor та ін., використовуючи людські МКАТ для виявлення різних типів 

гемоцитів п’явки встановили, що макрофагоподібні клітини позитивні до CD25, 

CD14, CD61, CD68, CD11b і CD11c, НК-клітини — до CD25, CD56, CD57 і CD16, 

а гранулоцити — до CD11b і CD11c [122, 134].  

Кілька АМП (lumbricin, theromacin, theromyzin) і дестабілаза, які активні 

проти грам-позитивних та/або грам-негативних бактерій, були виявлені і 
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клоновані з нервової системи Hirudo. Також ідентифіковано передбачувані 

гомологи серпінів п’явки (Eglin С) та інгібітора триптази (LDTI), які в інших 

системах, як відомо, активні проти вірусів, таких як ВІЛ або вірус гепатиту С NS3 

протеази [134]. У п’явки Т. tessulatum був ідентифікований тандем генів 

цистатина В (Tt-cysb)-катепсин L (Tt-catl) [115].  

Отже, можна стверджувати, що на рівні кільчастих червів, до яких належить 

МП, існує інструмент специфічного розпізнавання чужерідності, здатність 

розрізняти «своє» від «чужого» [120]. 

 

1.3 Біологічно активні речовини медичної п’явки 

 

ССЗ МП містить понад 100 сполук білкової, ліпідної та вуглеводної 

природи: 80 компонентів фракцій із молекулярною масою понад 500 Да, 20 

компонентів низькомолекулярної фракції (менше 500 Да) (Баскова, Завалова, 

2001) [135], які володіють широким спектром біологічної активності [6-10, 13]. В 

кінці ХІХ ст. J. B. Haycraft (1884) вперше отримав речовину з МП, яка 

перешкоджала згортанню крові — гірудин [6, 10]. Ця подія стала початком 

наукового етапу розвитку ГТ, але лише в 1955 р. F. Markwardt отримав гірудин у 

чистому вигляді. ССЗ МП являє собою складну комбінацію БАР, але вивчені ще 

не всі, що пов’язано зі складнощами його отримання.  

Відомі на сьогодні методи отримання ССЗ МП (J. B. Haycraft, S. Apathi, 

І. П. Баскова та Г. І. Ніконов, M. Rigbi) не дозволяють повною мірою відобразити 

реальний склад секрету залозистих клітин, бо містять домішки речовин, що 

продукуються травними залозами п’явки та її мікрофлорою [6]. Метод 

запропонований О. Ю. Каменевим дозволяє цього уникнути [136]. 

О. Ю. Каменев (2007) виділяє 4 групи БАР МП у відповідності до 

вирішення різних завдань та динаміки їх виділення при укусі: першими 

секретуються літичні сполуки (руйнування тканин і мікросудин жертви), 

антигемостатики (блокада механізмів гемостазу), блокатори захисних реакцій 
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організму (протидія захисним реакціям, що розвиваються в тканинах у відповідь 

на пошкодження) та допоміжні речовини [6, 136].  

1. Літичні сполуки забезпечують проникнення речовин слини, руйнування 

тканин жертви, розширення рани, розплавлення мікросудин, впливають на 

проникність міжклітинного матриксу дерми. При фракційному зборі слини, в 

процесі харчування МП, речовини даної групи виявляють лише в перших і 

середніх порціях секрету, останні порції їх не містять. Дана група включає: 

пептидазу (дестабілазу), гіалуронідазу, колагеназу [6].  

1) Пептидаза (дестабілаза) — це фермент, що руйнує певний тип зв’язків у 

молекулі білка — ε-(γ-глутаміл)-лізинові-ізопептидні зв’язки, які утворюють 

поперечні зшивки («крос-лінкінги») [137-139], вони широко представлені в 

плазмових, мембранних і структурних білках. Даний тип зв’язків утворюється при 

стабілізації фібрину, а їх руйнування забезпечує фібринолітичну активність 

секрету [6, 14]. Пептидаза здатна впливати на функціональну активність різних 

клітин: ендотеліоцитів, лімфоцитів, тромбоцитів, макрофагів та ін. [6]. 

Поліфункціональний білок дестабілаза-лізоцим володіє не лише активністю 

дестабілази, а й лізоцимною та антимікробною активністю, він є антибіотиком, 

який пригнічує розвиток багатьох бактерій, грибів та архей. Спектр його 

антимікробної дії зростає при втраті мурамідазної активності [140]. Лізоцимна 

активність спостерігається не лише у H. medicinalis, а й у інших видів родини 

Hirudinea: Herpobdella octoculata, Hemopsis sanguisuga [141]. 

2) Гіалуронідаза — фермент, що каталізує реакції гідролітичного 

розщеплення і деполімеризації гіалуронової кислоти і споріднених із нею сполук 

— кислих мукополісахаридів [6, 9, 10, 97]. Враховуючи, що глікозоаміноглікани 

гіалуронової кислоти входять до складу базальної мембрани, міжклітинного 

матриксу, а також базальних мембран капілярів, вона відіграє велику роль не 

лише як фактор проникнення, а й у виникненні наступних фізіологічних реакцій 

[6, 14]. У складі слини МП виявлені 2 гіалуронідази, які відрізняються за 

здатністю впливати на хондроітинсульфат [6]. 



23 

 

  

3) Колагеназа викликає гідроліз волокон колагену І типу і подібна до 

колагенази людини. Можливо, бере участь у інгібіції колаген-індукованої 

агрегації тромбоцитів [6]. Гіалуронідаза та колагеназа — ферменти, які 

збільшують проникнення до організму різних речовин, також виконують 

бактерицидну та бактеріостатичну дію [10, 97].  

2. Антигемостатики — перешкоджають розвитку механізмів згортання 

крові, забезпечують вільний відтік крові з пошкоджених судин протягом всього 

періоду харчування МП. Антигемостатики починають виділятись із моменту 

руйнування мікросудин і появи крові в ранці, тому виявляються в середній 

фракції слини. Потрапляючи з кров’ю в кишечник МП підтримують її в рідкому 

стані. У складі ССЗ МП виявлені речовини, що блокують всі основні механізми 

активації системи згортання крові (первинний і вторинний). До них відносять: 

калін, апіраза, антагоніст PAF, інгібітор Ха фактора, гірудин. 

1) Калін — інгібітор адгезії та агрегації тромбоцитів, активації фактора 

Вілебранда, молекулярна маса — 65 кДа [6, 14]. 

2) Апіраза — інгібітор агрегації тромбоцитів ініційований АДФ [6, 14], 

викликає гідроліз аденозинових нуклеотидів (АТФ і АДФ), причому майже з 

однаковою початковою швидкістю [6]. Апіраза визначає протисклеротичний 

вплив ССЗ МП, підвищує активність ліпопротеїдліпази, і як наслідок — знижує 

рівень загального холестерину і β-ліпопротеїдів низької щільності [10]. 

3) Антагоніст PAF (фактору активації тромбоцитів) — перешкоджає адгезії 

та активації тромбоцитів, міграції тромбоцитів і нейтрофілів до вогнища 

ураження [6, 14, 142], а також скороченню гладенько-м’язових клітин. PAF — 

фосфогліцерид, що виділяється в процесі імунологічних реакцій нейтрофілами, 

базофілами та макрофагами, а також у процесі специфічної активації тромбоцитів. 

PAF є потужним медіатором запалення і, виділяючись у ділянці нанесення ранки, 

ініціює гемостаз та запальну реакцію [6].  

4) Інгібітор Ха фактора (FXaI — factor Xa inhibitor) — у каскаді білків 

плазменного гемостазу фактор Ха є ферментом, що каталізує перетворення 

протромбіну в тромбін у присутності іонів Са
2+

, фактора згортання крові V на 
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поверхні мембран активованих тромбоцитів чи фрагментів зруйнованих 

ендотеліальних і/або гладенько-м’язових клітин (інколи фактор Ха називають 

протромбіназою). Синтезований рекомбінантний FХаІ, який здійснює захисний 

вплив проти венозного тромбоутворення [6]. Відіграє важливу роль при лікуванні 

остеоартриту і ревматоїдного артриту [15]. 

5) Гірудин — унікальний високоспецифічний інгібітор ферменту тромбіну, 

він блокує всі відомі реакції, активатором яких виступає тромбін [6, 9, 10, 14, 15]: 

активацію фібриногену і перетворення його в нерозчинний фібриновий згусток; 

регуляцію V, VIII, XIII факторів згортання; регуляцію компонентів системи 

комплементу; зміни функціонального стану клітин крові (моноцитів, 

нейтрофілів), у тому числі і агрегацію тромбоцитів; зміни стану ендотеліальних та 

гладенько-м’язових клітин кровоносних судин. Методами генної інженерії 

отриманий рекомбінантний гірудин і фармацевтичний препарат на його основі [6-

10, 14]. 

3. Блокатори захисних реакцій організму — це ряд речовин 

поліпептидної природи, що слугують інгібіторами ферментів, продукуються 

різними клітинами організму в ході реакції-відповіді на пошкодження шкіри [6]. 

В літературі роль цих речовин пов’язують з інгібуванням процесів перетравлення 

білків у кишечнику МП. Припускають, що речовини даної групи виконують 

захисну функцію, перешкоджаючи пошкодженню внутрішніх структур п’явки 

ферментами, що виділяються у вогнищі пошкодження і потрапляють у кишечник 

зі з’їденою кров’ю. Вважають, що в процесі вилучення крові вони блокують 

прояви захисної запальної реакції організму (розвиток спазму, набряку, болю та 

ін.) із метою забезпечення харчування тварини. Речовини даної групи виявлені в 

середніх та особливо останніх фракціях слини, де вони присутні в максимальних 

концентраціях. Деякі з них (наприклад, гірустазин) мають значення і для 

блокування системи гемостазу. 

1. Бделіни — група поліпептидів із невеликою молекулярною масою, серед 

яких виділяють бделіни А з молекулярною масою 7 кДа і бделіни В із 

молекулярною масою 5 кДа. Методом рівновагової хроматографії виділені 
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численні форми бделінів А і В; які позначені від А1 до А6 і від В1 до В6 [6]. Вони 

є сильними інгібіторами трипсину, плазміну [6, 9, 10], акрозину сперми [6, 14]. 

Вони не блокують активність хімотрипсину, тканинного та плазменного 

калікреїнів, субтилізину. Отримана рекомбінантна форма бделастазину [6]. 

2. Гірустазин — належить до тієї ж родини антистазинових інгібіторів 

серинових протеаз [6, 14], молекулярна маса становить 5,9 кДа, він інгібує 

тканинний калікреїн, трипсин, хімотрипсин, катепсин G нейтрофілів [68]. 

Здатність блокувати тканинний калікреїн важлива, бо останній каталізує 

вивільнення високоактивних кінінів, які через специфічні рецептори на клітинах-

мішенях модулюють широкий спектр біологічних активностей, зокрема беруть 

участь у підтримці нормального кров’яного тиску. Отримана рекомбінантна 

форма [6]. 

3. LDTI (leech derived tryptase ingibitor) — інгібітор триптази, отриманий із 

екстракту МП [143]. Триптаза є основним компонентом секреторних 

цитоплазматичних гранул мастоцитів і приводить до руйнування білків 

екстраклітинного матриксу. Відома роль триптази при алергічних та запальних 

реакціях. Отримана рекомбінантна форма [6]. 

4. LCI (leech carboxypeptidase ingibitor) — інгібітор карбоксипептидази А, 

існує 2 ізоформи з молекулярною масою 7,3 та 7,2 кДа. Стійкий у широкому 

діапазоні рН та температур. LCI знаходиться в складі ССЗ МП, припускають, що 

він здатен блокувати гідроліз кінінів металопротеїназами у місці укусу шкіри МП, 

посилюючи індуковане кінінами збільшення кровотоку. Створена рекомбінантна 

форма [6]. 

5. Егліни — низькомолекулярні білки з екстрактів МП із молекулярними 

масами 8,073 та 8,099 кДа («b» і «c» форми відповідно). Інгібують активність α-

хімотрипсину, хімази мастоцитів, субтилізину та нейтральних протеїназ 

нейтрофілів: еластази і катепсину G [6, 10, 14, 15, 144]. Мають високу стійкість до 

денатурації та прогрівання. Інгібіторний спектр егліну «с» дозволяє вважати його 

одним із найважливіших протизапальних агентів. Але є підстави вважати, що 

егліни, які виділені з МП, не присутні в ССЗ, а продукуються шлунковою залозою 
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[6]. Біологічна цінність еглінів залежить від їх здатності блокувати активність 

лейкоцитарних протеаз, що вивільняються при запальних реакціях [10]. 

4. Допоміжні речовини — сприяють стабілізації, захисту, 

транспортуванню, посиленню дії інших компонентів ССЗ МП [6]. 

Наявність у ССЗ великої кількості ліпідів дозволяє зробити припущення про 

можливість формування ліпідно-ферментних комплексів, в яких молекули білка 

чи їх активні ділянки можуть «екрануватися» ліпідами [6, 10]. В результаті 

клітини-макрофаги організму не розпізнають чужих білків і не реагують на них. 

Введені речовини тривало зберігаються в тканинах і, не дивлячись на 

надзвичайно малу кількість, виявляють значний і тривалий біологічний ефект. 

Певно, з маскуванням чужорідних білків ліпідами пов’язана майже повна 

відсутність алергічних реакцій на ССЗ МП. 

Про можливість утворення складних комплексів у слині п’явки вперше 

повідомив Г. І. Ніконов. Він припустив, що в ССЗ МП наявні ліпосоми. Ця 

проблема потребує подальших досліджень [6]. Ліпосома п’явок — перший 

приклад такої структури природного походження. Її компоненти — дестабілаза, 

стабільний аналог простацикліну, інгібітор калікреїну плазми крові та гірудин. 

Ліпосома може змінювати свою просторову орієнтацію, що залежить від 

полярності розчинника, — це забезпечує її безперешкодне проникнення через 

мембрану клітини [10]. А. Ю. Барановський та О. Ю. Каменев не виявили в 

нативній слині ліпосоми. Але ліпіди слини мають велику молекулярну масу і 

являють собою незвично довгі для ліпідів ланцюги, що утворюють спіраль із 

активними групами на кінцях, що підтверджує можливість формування складних 

просторових утворень [6]. 

Окрім вищевказаних БАР, МП продукують велику кількість інших сполук: 

колагеназа, кініназа, кініногеназа, ліпази, простагландини [10], ацетилхолін, 

гістаміноподібні судинорозширювальні сполуки, які подовжують час кровотечі, 

ферменти, які знижують утворення рубцевої тканини і спайок (фібриназа, 

колагеназа) [14, 145] антибіотики (хлороміцетин) [15], анальгетикоподібні 

речовини [15, 17]. Оригінальні дослідження І. П. Баскової та ін. (2008) доводять 
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наявність у ССЗ МП стероїдних гормонів (прогестерон, тестостерон, естрадіол, 

дегідроепіандростерон, кортизол) та важливих нейромедіаторів (гістамін, 

серотонін). Так, серотонін — регулятор харчової поведінки МП, а гістамін 

викликає вазодилатацію судин мікроциркуляції. Можливо, він із серотоніном 

викликає місцеву алергічну реакцію поблизу ранки, після укусу МП [146]. Однак, 

очевидно, що спектр БАР ССЗ МП все ще залишається недостатньо вивченим. 

Залишається недостатньо вивченою антигенна схожість БАР МП різних 

видів, яких використовуть для ГТ. Так, порівняння складу білків і пептидів ССЗ 

МП видів H. verbаna, H. medicinalis і H. оrientalis, показало, що 30-40% 

індивідуальних мас ССЗ кожного виду п’явок припадає на частку мас, що 

містяться в ССЗ хоча б одного з двох інших видів. Мала частка загальних мас 

може свідчити про високий поліморфізм амінокислотних послідовностей або 

високу частоту посттрансляційних модифікацій білків і пептидів ССЗ. При цьому 

встановлено, що H. medicinalis і H. orientalis є найбільш близькими між собою за 

складом ССЗ, що відповідає даним літератури про філогенетичну спорідненість 

цих видів п’явок [147]. 

Окрім вищевказаних БАР ССЗ МП, вона виділяє в оточуюче середовище, 

зокрема кондиційоване середовище утримання МП, разом із продуктами 

життєдіяльності (гуано, сеча, слиз, злущені залишки кутикули та ін.) так звані, 

екзогенні БАР. Оригінальні дослідження К. В. Рассадіної (2006) показують, що до 

складу важливих метаболітів, які продукуються МП у навколишнє середовище 

входять речовини з високою біологічною активністю, зокрема: білки сироватки 

крові годувальника — альбуміни і глобуліни, гірудин, ферменти: гіалуронідаза, 

тригліцеридаза, еластаза, апіраза. До метаболітів МП також входять 

19 амінокислот (у найбільших концентраціях: триптофан, глютамінова кислота, 

аланін, лізин, лейцин), біогенні елементи — калій, натрій, фосфор і 

мікроелементи (селен, йод, бром, сірка). Тому, вода, оброблена МП, містить 

комплекс БАР, до яких входять: білки плазми крові, незамінні амінокислоти, 

знеболюючі та протизапальні речовини, біогенні елементи, мікроелементи. Така 

вода не несе біологічної небезпеки, бо є нетоксичною (підтверджено дослідами на 
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білих мишах), не містить патогенної мікрофлори, і за пропозицією 

К. В. Рассадіної (2006), дозволяє рекомендувати її використання з лікувальною 

метою [103]. В народній медицині, ветеринарії використовують води, оброблені 

МП, для лікування запальних процесів, шлунково-кишкових захворювань, 

дерматологічних захворювань [103]. Попередні наші дослідження [148-150] 

показали, що простерилізоване кондиційоване середовище утримання МП, 

залежно від концентрації (0, 0,1, 1, 5, 10, 15 та 20%) в м’ясо-пептонному агарі, 

проявляє бактеріостатичну дію, подібну до антибіотиків. Так, при аналізі впливу 

екзогенних БАР МП, які містяться в кондиційованому середовищі їх утримання, 

на пігментоутворювальні сапрофітні бактерії (Serratia marcescens, Azotobacter 

chroococcum, Pseudomonas fluorescens, P. iodium) виявлено пригнічення 

пігментоутворення та зміну морфології бактеріальних клітин (укорочення розміру 

бактерій) [149]. В умовно-патогенних штамів бактерій (Esсherichia coli 3912/41, 

Staphylococcus aureus АТСС 25923 F-49, Salmonella typhi murium б/в а) екзогенні 

БАР МП, які містяться в їх кондиційованому середовищі утримання, спричиняли 

затримку росту, появу дрібних колоній на чашках Петрі, перехідних 

морфологічних форм (вкорочених бактерій), зміну серологічних ознак та 

пригнічення ферментативної активності. При чому з підвищенням концентрації 

кондиційованого середовища утримання в м’ясо-пептонному агарі його 

бактеріотропний ефект зростав [148, 149]. Імовірно, виявлений нами 

бактеріостатичний ефект кондиційованого середовища утримання МП 

обумовлений наявністю в ньому БАР з антимікробною дією (наприклад, 

гіалуронідаза, колагеназа) [10], а також антибіотика (хлороміцетин), який виділяє 

МП [15]. Враховуючи результати проведених нами досліджень, а також 

пристінкове розміщення бактерії-ендосимбіонту МП — A. hydrophila [151], ми 

схильні вважати, що, екзо- та ендосимбіонти МП не можуть бути джерелом 

бактеріологічних ускладнень при ГТ [148-150].  

Нами також досліджено вплив БАР, які містяться в кондиційованому 

середовищі утримання МП, на рослинні (Cucumis sativus) [152] та тваринні 

(Daphnia magna) об’єкти [153]. Так, у тесті гострої летальної токсичності на 
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нижчих ракоподібних (Daphnia magna) нами встановлено токсичний та 

стимулюючий ефекти нерозведеного кондиційованого середовища утримання МП 

[153]. Так, у перші 2 доби дослідження дафнії, яких культивували в 

кондиційованому середовищі утримання МП, мали більші середні розміри, ніж в 

контролі. Але в подальшому, через 3-4 доби, пролонгована дія БАР нерозведеного 

кондиційованого середовища утримання МП змінилась гострою токсичністю, що 

призвела до загибелі дафній. Однак, ті дослідні дафнії, які залишились живими, 

мали більші розміри. Нами зроблено імовірні припущення про трофічні 

властивості кондиційованого середовища утримання МП, яке містить детрит, 

бактерії, розчинені органічні сполуки — продукти, якими харчуються дафнії. 

Однак не можна виключити і прямого стимулюючого багатокомпонентного 

ефекту БАР МП, що потребує подальшого дослідження. Летальна дія БАР 

кондиційованого середовища утримання МП на 3-4 добу культивування, імовірно, 

була обумовлена дозою БАР, як і інших дозозалежних токсикантів. Так, 

поступово депо речовин, які забезпечували компенсаторні реакції у дафній 

вичерпується, а накопичення токсичних продуктів проміжного і кінцевого обміну 

та акумуляція токсикантів зумовлюють перехід фізіологічних змін у патологічні, і 

ракоподібні гинуть, починаючи з найбільш чутливих [153]. Імовірною є також 

опосередкована причина летальності через виявлену нами бактеріостатичну дію 

БАР МП [148-150], що може спричинити порушення мікробного симбіоценозу, 

наприклад кишечного. Перспективними є подальші дослідження спрямовані на 

виявлення серед БАР кондиційованого середовища утримання МП окремих 

стимулюючих та інгібуючих компонентів.  

 

1.4 Застосування гірудотерапії в медичній та ветеринарній практиці 

та її супутній імунотропний вплив 

1.4.1 Застосування гірудотерапії в медицині 

 

Використання МП при ГТ обумовлено широким спектром терапевтичної дії. 

Так, ГТ та фармакологічні препарати на основі ССЗ МП ефективно 
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використовують із метою лікування та профілактики в дерматології — для 

лікування хронічних дерматозів [20, 21], лейоміоми шкіри [22], псоріазу [23], в 

кардіології — при комплексному лікуванні серцевої недостатності [26, 27], 

гіпертонічної хвороби [24], інфекційного міокардиту [25], кардіалгії, стенокардії 

[28], в офтальмології — для лікування глаукоми [30, 31], геморагічно-

фібриноїдного синдрому [29], в оториноларингології — при гострій 

сенсоневральній приглухуватості [32, 33], гострих та хронічних захворюваннях 

середнього та внутрішнього вуха [34-36], в травматології — при радикулопатіях 

[39], артритах [37, 38], остеохондрозах [40, 41], артрозах [42], у невропатології — 

при цереброваскулярних захворюваннях [43-48], у гінекології — при 

ендометріозі, міомі матки, хронічних запаленнях придатків [49-51], у терапії — 

при нефритах [52], діабетичній стопі [53], в ендокринології — при діабеті [154], в 

хірургії — при лікуванні тромбофлебітів [54, 55], варикозу та інших судинних 

розладів [11, 155-158], в стоматології — при хронічних та дистрофічних 

захворюваннях слинних залоз [57], при стоматитах, альвеолітах, пульпітах та ін. 

[56-61]. Також ефективне застосування ГТ у педіатрії [62], в психотерапії [63-65], 

для усунення проявів алергії [159]. В практиці зарубіжних країн, МП 

використовують, головним чином, при трансплантаціях із метою усунення 

венозного застою (конгестії) [67-74], до того ж із превентивною 

антибіотикотерапією, в реконструктивній хірургії [11, 14-16, 18]. Зовсім недавно, 

ГT знайшла нове застосування в терапії раку (наприклад, симптоматичне зняття 

болю) [15, 17, 160], проводяться дослідження щодо терапевтичної ролі МП при 

різних хворобах, таких як чоловіче і жіноче безпліддя, діабет, захворювання 

передміхурової залози, бронхіальна астма, еритематозний вовчак та багато інших. 

ГТ також використовують із метою профілактики онкологічних захворювань [15, 

160]. Але існують деякі протипоказання до ГТ, серед яких: тривалі кровотечі; 

захворювання, що характеризуються схильністю до кровоточивості (геморагічні 

діатези); кахексія; виражена анемія; алергія на МП [6-9]. Сучасне лікування МП 

відрізняється від стародавньої терапії. В даний час, з терапевтичною метою 
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використосують лише п’явок, вирощених на біофабриках, які пройшли суворий 

карантин, до того ж одноразово, з наступною утилізацією [161].  

Незважаючи на широке застосування ГТ у клінічній практиці, не всі аспекти 

механізму лікувальної дії МП на організм людини та тварин достатньо вивчені. 

Найповніше вивчені аспекти щодо впливу ССЗ МП на компоненти, що беруть 

участь у процесах гемостазу та калікреїн-кінінову систему. Але ГТ проявляє 

позитивний вплив також при захворюваннях безпосередньо не пов’язаних із 

порушеннями гемостазу. Виявлена чітко виражена протизапальна, 

бактеріотропна, імунотропна дії ГТ [6-10]. Але в сучасній вітчизняній та 

зарубіжній літературі існують поодинокі та суперечливі роботи, що стосуються 

імунотропного впливу ГТ [34, 62, 87-95], що не дозволяє сформувати цілісну 

картину механізму такого впливу. Так, ГТ здійснює гомеостатичну дію на 

організм хворого [6-9]. Встановлено, що ССЗ МП стимулює ФАН та 

антикомплементарну активність секрету [6-9, 56, 87-95]. Є дані про активуючий 

вплив ГТ на лімфоцити периферичної крові, що свідчить про те, що більшість 

терапевтичних ефектів ГТ опосередковані через її імуномодулюючий вплив [90]. 

Ряд досліджень свідчить про нормалізацію цитокінового профілю після ГТ [62, 

87, 88, 91]. 

Оригінальні дослідження В. М. Фролова та ін. (2008) присвячені вивченню 

впливу ГТ на функціональну активність макрофагів при захворюваннях, що 

супроводжуються вторинними імунодефіцитними станами (на прикладі, 

синдрому психоемоційного вигорання), показали, що ГТ забезпечує активацію 

попередньо знижених фагоцитарних показників моноцитів/макрофагів до нижньої 

межі норми та підвищення функціональної активності системи фагоцитуючих 

макрофагів [89].  

Дослідження вітчизняних вчених (І. І. Зєльоний та ін., 2010) доводять, що 

ГТ сприяє нормалізації цитокінового профілю. Так, включення ГТ до комплексу 

лікувальних заходів у хворих із рецидивуючої бешихою на тлі варикозної хвороби 

вен гомілки обумовлює в більшості випадків відновлення вмісту цитокінів у 

крові: зниження попередньо підвищених рівнів прозапальних ІЛ-1β, ІЛ-2 та ФНП-
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α та нормалізації рівня протизапального ІЛ-4, відповідно з цим нормалізується і 

співвідношення між прозапальними й протизапальними цитокінами [88].  

Виявлена ефективність застосування ГТ у педіатрії при лікуванні 

ускладнень важких форм перитоніту (М. В. Глагович, 2006) [62], які 

супроводжуються лейкоцитозом, високим лейкоцитарним індексом інтоксикації 

та еозинофілією, гіперпродукцією ФНП-α. У післяопераційному періоді такі хворі 

отримували загальноприйняте лікування, а з 3-4 доби їм призначали сеанси ГТ. 

Використання загальноприйнятої схеми лікування зумовило зниження рівня 

ФНП-α від моменту госпіталізації до початку сеансів ГТ (із 110,4 до 71,3 пг/мл), 

але повної його нормалізації не відмічали, що разом із іншими лабораторними 

показниками було умовою для застосування ГТ. Достовірне зниження 

концентрації ФНП-α при використанні ГТ (із 71,3 до 38,9 пг/мл) співпадало з 

позитивною клінічною динамікою та нормалізацією лабораторних показників, але 

рівень ФНП-α все ще вдвічі перевищував його вміст у здорових дітей. При 

застосуванні ГТ швидше нормалізувався загальний стан хворого, температура 

тіла, показники крові, зменшувалась тривалість лікування [62].  

Доведена ефективність використання ГТ в оториноларингології 

(О. О. Щетиніна, 2001). Так, ГТ у хворих із хронічними запальними процесами у 

вусі супроводжувалась покращенням слуху за рахунок загальної дії БАР ССЗ МП 

на організм людини, зниженням можливості рецидивів. ГТ здійснювала 

ефективну знеболюючу, протизапальну, протинабрякову та антибактеріальну дію, 

а також загальну дію на організм людини при гострому зовнішньому дифузному 

отиті, нейросенсорній приглухуватості, вушних шумах, травмах вушної раковини 

[34]. 

Обґрунтована ефективність використання ГТ при рецидивуючих 

фурункулах носа (А. О. Станченко, 2004), які супроводжуються системною 

ендотоксемією з розвитком гнійно-септичних, тромбогеморагічних ускладнень. 

Відомо, що ендотоксин грамнегативної флори кишечника є інтегральним 

чинником, на якому перетинаються імунна і гемокоагуляційна системи. 

Комбінація місцевого та загального застосування ГТ, дозволяє посилювати 
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найважливіший фактор дії МП — гуморальний, за рахунок викиду в кров БАР. 

Дія ГТ при рецидивуючих фурункулах носа найбільш значна у відношенні до 

болю, реактивного набряку і гіперемії в ділянці запалення, підвищення 

температури тіла, нормалізації підвищеної здатності крові до згортання, 

позитивної динаміки антиоксидантного потенціалу, показників активності протеаз 

та інгібіторів протеолізу [162]. 

Комплексне використання ГТ та імуномодулюючих препаратів показує 

позитивний ефект при лікуванні хронічного тонзиліту асоційованого з синдромом 

вторинного імунодефіциту у вигляді частих загострень, призводить до зниження 

кількості рецидивів. МП при цьому виконує функцію деконгестії, а також виділяє 

комплекс БАР, які мають протизапальну, імуномодулюючу та деблокуючу 

мікроциркуляцію дії. Дана імуноорієнтована терапія супроводжувалась 

відновленням фагоцитарної та секреторної функцій поліморфноядерних 

лейкоцитів, а також деяким зниженням кількості зрілих імунних клітин — CD3
+
, 

CD4
+
, CD8

+
 і підвищенням СD20

+ 
лімфоцитів. Підвищувалась спонтанна 

проліферація мононуклеарних клітин периферичної крові і зростала 

стимульована, що вело до деякого збільшення коефіцієнту стимуляції. 

Знижувалась концентрація ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-4 у сироватці крові. Також 

знижувалась спонтанна продукція ІЛ-1 та ФНП-α в культурі мононуклеарних 

клітин, а стимульована — зростала [91]. 

Дослідження впливу ГТ на системний та місцевий імунітет, продукцію ІЛ у 

хворих із хронічними захворюваннями слизової оболонки рота показують, що ГТ 

здійснює стимулюючий вплив у першу чергу на клітинні та секреторні механізми 

місцевого захисту, а потім і на системний імунітет. У хворих на синдром печії 

слизової оболонки рота попередньо знижені показники місцевого імунітету 

достовірно підвищувались на фоні ГТ із одночасним позитивним клінічним 

ефектом і подовженням періоду ремісії до 1,5 років та більше (В. И. Спицына, 

2005) [92]. 

ГТ у хворих із верхівковим периодонтитом здійснювала виражений 

дезінтоксикаційний, протизапальний, протибольовий та деконгестивний вплив. 
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Протизапальна дія ГТ при цьому підтверджувалась даними цитологічного 

дослідження змішаної слини: зниження показників цитозу та абсолютного вмісту 

нейтрофілів; підвищення вмісту лізосомально-катіонних білків у нейтрофілах, що 

свідчить про нормалізацію стану їх кисневонезалежної системи та активацію 

механізмів місцевого неспецифічного імунного захисту (Е. В. Денискина, 2003) 

[93]. 

Експериментально доведено лімфостимулюючий вплив живої МП та 

настою листя брусниці звичайної на інтерстиціальний гуморальний транспорт і 

лімфатичний дренаж тканин при реабілітації хворих ішемічною хворобою серця 

середнього та похилого віку (Е. П. Боровая, 2008) [94]. 

Дослідження (О. О. Захарова, 2008) щодо патогенетичного обґрунтування 

ГТ при лікуванні суглобової форми ревматоїдного артриту показало позитивний її 

вплив на стан ендотеліальної функції, антиоксидантного захисту, процесів 

ліпопероксидації та деяких цитокінів і клінічний перебіг захворювання. До ГТ у 

даної групи хворих відмічали погіршення стану ендотеліальної функції, 

збільшення продукції прозапальних (ІЛ-1β, ФНП-α) і зниження концентрації 

протизапального цитокінів (ІЛ-4) [87]. 

Ефективне використання ГТ також при остеоартриті колінного суглоба. 

Вважають, що протизапальні речовини, що містяться в ССЗ МП, пригнічують 

цитокіни та інші фактори, які викликають подальше виродження суглобу. Окрім 

того, ССЗ МП містить також знеболюючі речовини, які проявляють тимчасовий 

(близько 1 години) та довгостроковий (до кількох місяців) знеболюючий ефект 

[145]. ССЗ МП також містить інші БАР, такі як вазодилататори, які призводять до 

витікання крові в місці укусу, що допомагає усунути патологічні метаболіти, 

медіатори запалення і підвищити доступність лікувальних та поживних речовин 

до місця пошкодження. Як результат, БАР МП зменшують запалення при 

остеоартриті коліна, дозволяють зняти набряки і жорсткість за рахунок 

зменшення застою крові; сприяють надходженню поживних речовин і БАР, щоб 

досягти ураженої ділянки, покращують циркуляцію крові; зменшують біль у 
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колінному суглобі, захищають його від подальшого пошкодження через деякі 

медіатори запалення [163]. 

 

1.4.2 Застосування гірудотерапії в ветеринарії 

 

На даному етапі у ветеринарній практиці спостерігається гуманізація з 

приводу використання великої кількості хіміотерапевтичних та гормональних 

засобів і методів корекції. Це зумовлено тим, що будь-який лікувальний препарат 

використаний для тварини потрапляє в екологічну систему, включається в неї та 

впливає на її життєздатність, а потім сягає і людини. Тому пошук екологічно 

чистих та ефективних методів корекції в ветеринарній практиці також є 

актуальним, одним із таких є ГТ. 

Біологи та екологи часто спостерігають як дикі водопійні тварини, зокрема 

копитні, ведуть активний пошук водоймищ, де водяться МП, входять у них і 

стоять, даючи змогу МП їх кусати та харчуватись. Отримане при цьому 

полегшення фізіологічного стану інстинктивно закріплюється в них у наступній 

поведінці, сприяючи позитивній сумісній еволюції МП та копитних. Але сучасний 

спосіб тваринництва з його стійловим утриманням порушив цей позитивний 

взаємозв’язок [164]. Результатом чого є підвищення частоти вірусних, 

бактеріальних та паразитарних захворювань [165].  

ГТ у ветеринарії застосовується при різних захворюваннях собак, котів, 

коней [86], наприклад, для лікування маститів і підвищення репродуктивної 

здатності корів [75-79], при лікуванні судинних захворювань коней та інших 

сільськогосподарських та домашніх тварин, тощо [80-86].  

Наші попередні дослідження щодо ефективності ГТ при розведенні кіз 

показали її позитивний вплив на загальний стан (підвищення апетиту, 

покращення стану шерстяного покриву, зникнення тріщин на рогах та копитах), 

продуктивність (масу тіла, надої) та репродуктивну здатність (кількість та масу 

тіла приплоду) кіз. ГТ у кіз супроводжувалась міграційним перерозподілом 
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лімфоцитів крові з тимчасовим їх депонуванням у місцях приставки МП, 

підвищенням ФАН [164]. 

Дослідження І. С. Попової (2003) вказують на ефективність гірудопунктури 

для корекції перебігу постпологових інволюційних процесів і підвищення 

репродуктивної здатності корів. Субінволюція матки у корів супроводжується 

підвищенням показників загальної природної резистентності організму. 

Гірудопунктура не має негативного впливу на фізіологічний стан організму 

здорових корів, вона викликає тимчасові зміни морфологічного та біохімічного 

складу крові тварин. Під впливом БАР МП, приставлених на біологічно активні 

проекції, в крові спостерігається статистично значиме збільшення кількості 

еритроцитів та гемоглобіну, базофілів, еозинофілів, альбумінів, підвищується 

фагоцитарна активність лейкоцитів, бактерицидна та лізоцимна активність; дещо 

зменшується фагоцитарний індекс, вміст лейкоцитів, сегментоядерних 

нейтрофілів, тромбоцитів; уповільнюється швидкість згортання крові [75]. 

Проблему ефективності застосування ГТ у собак досліджували наступні 

вчені: Л. К. Попов, С. А. Долгова, И. С. Попова (2008), О. В. Крячко, 

Л. А. Лукоянова (2009) [80-82]. Однією із найважливіших проблем власників 

тварин є інтоксикаційний синдром, який спостерігається при гепато- та 

нефропатіях, деяких інфекційних та паразитарних захворюваннях. Основними 

причинами його розвитку є фактори, що знижують природну резистентність 

організму тварин (поганий екологічний стан, порушення правил годування та 

утримання). Захворювання, що супроводжуються інтоксикаційним синдромом, 

потребують дорогого лікування, яке не завжди веде до одужання. Інтоксикація 

супроводжується реакцією всього організму: відмічається компенсаторна реакція 

зі сторони еритроцитарної ланки гемопоезу (збільшення вмісту гемоглобіну в 

еритроцитах), зі сторони лейкоцитарної ланки — реакція гранулоцитарної ланки 

(розвиток специфічних імунних реакцій). Обмінні процеси характеризуються 

станом зниженого харчування та порушенням метаболізму білка. Динаміка 

гематологічних показників після ГТ свідчить про усунення запальної реакції, 
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причому активуються як неспецифічні, так і специфічні компоненти імунного 

захисту [81]. 

Таким чином, супутній імунотропний ефект БАР МП полягає, в першу 

чергу, в активації механізмів місцевого неспецифічного імунного захисту, а потім 

і системного імунітету.  

 

1.5 Сучасні методологічні підходи до аналізу стану імунної системи 

 

У сучасній імунології патогенетичний принцип аналізу імунної системи 

людини та інших ссавців отримав подальший розвиток у вигляді аналітичного 

підходу, заснованого на комплексній функціональній оцінці окремих імунних 

підсистем: рецепторної системи вродженого імунітету (TLR — Toll-подібні 

рецептори, NLR — Nod-подібні рецептори), цитокінової системи, комплементу і 

т.д. [166]. При цьому з урахуванням участі імунних реакцій у підтримці 

клітинного і гуморального гомеостазу всього організму, патогенетичний підхід у 

лабораторній імунології став також визначатись як імуногенезний підхід [167, 

168]. Одним із перспективних напрямків в імуногенезному підході є аналіз пулу 

активованих лімфоцитів серед циркулюючих у периферичній крові (Додаток А). 

За часткою активованих лімфоцитів можна об'єктивно оцінювати функціональний 

стан імунної системи на момент взяття зразка крові на аналіз [168]. 

Частку активованих лімфоцитів крові можна визначати за експресією 

поверхневих активаційних CD-структур: CD69, CD71, CD95 (Fas/Apo-1), CD25, 

HLA-DR [166, 169]. Але варто враховувати, що вказані CD-маркери активації 

лімфоцитів є стадіоспецифічними при імуногенезі і не в повній мірі зберігаються 

на диференційованих циркулюючих лімфоцитах [167]. Тому за цими CD-

маркерами визначається не ввесь пул активованих лімфоцитів. Для оцінки 

активації лімфоцитів, окрім маркерів активації визначають: внутрішньоклітинні 

сигнальні молекули лімфоцитів (концентрацію Ca
2+

, протеїнкіназу С, ядерні 

фактори транскрипції), рівень прозапальних цитокінів (ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-8 та ін.), 

продукцію прозапальних цитокінів за участю рецепторів вродженого імунітету та 
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ін. У випадку блокування активації лімфоцитів до вступу в проліферацію, 

лімфоцити підлягають апоптозу [166]. 

Друге розгалудження напрямку визначення пулу активованих лімфоцитів — 

це тестування більш пролонгованих залишкових ознак попереднього імуногенезу 

на циркулюючих лімфоцитах крові. До таких ознак відносять мінімальну 

кількість асоціацій акроцентричних хромосом з ядерцеутворюючими районами 

(цитогенетичний тест), як показник частки постпроліферативних лімфоцитів [167, 

170, 171]. Останні належать до малих цитоморфометричних класів лімфоцитів 

(цитоморфометричний тест), так як серія 3-8 мітотичних поділів при імуногенезі 

призводить до зменшення розмірів дочірніх клітин [167, 172]. Визначено, що 

антигенна або мітогенна активація призводить до збільшення щільності усіх 

цитоплазматичних структур, у тому числі і CD-диференційовочних структур, що 

дає змогу їх визначати за авідним розеточним тестом із застосуванням 

відповідних моноклональних антитіл. Вважають, що лімфоцити, які приєднали 8 і 

більше еритроцитів барана (ЕБ), кон’югованих МКАТ проти відповідних СD-

структур відносяться до активованих [167, 173, 174]. Розпізнавання антигенного 

або мітогенного сигналу швидко передається в ядро клітини, активуючи її 

метаболізм, що призводить до зрушення співвідношення одно- та дволанцюгових 

НК у ядрі в сторону перших. Ця ознака тестується методом люмінесценції із 

застосуванням двохвильового флуорохрому — акридинового оранжевого: при 

цьому димерна форма акридинового оранжевого зв’язується з одноланцюговими 

НК та флуоресціює у спектрі 640 нм, а мономерна форма акридинового 

оранжевого асоціює з дволанцюговими НК і флуоресціює в спектрі 530 нм [175-

177]. Ця ознака тестує активовані лімфоцити на всіх стадіях імуногенезу, так як 

відображає метаболічні процеси за участю ядра, які відбуваються в тій чи іншій 

мірі на всіх стадіях імуногенезу [167]. Вказані вище ознаки відображають окремі 

стадії попереднього імуногенезу в лімфоїдній системі організму.  

Нашу увагу привернули цитоморфометричний та авідний розеточний CD-

тести визначення пулу активованих лімфоцитів як інформативні за своєю суттю 

при сучасному технічному стані експериментальних імунологічних лабораторій. 
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Але в літературі повністю не визначені стадії імуногенезу, які тестуються за 

допомогою СD-розеточних тестів [178]. Окрім того цитоморфометричний тест 

розроблений для лімфоцитів людини не придатний до лімфоцитів лабораторних 

щурів, так як ці клітини відрізняються за щільністю: лімфоцити людини 

1,077 г/см
3
 [179, 180], лімфоцити лабораторних щурів — 1,087 г/см

3
 [181]. Останні 

питання також будуть предметом наших експериментальних дослідів.  

Отже, аналіз літературних джерел показав, що застосування МП у клінічній 

практиці експериментально виправдане, досліджено склад БАР МП, механізми їх 

впливу, але наступні питання залишаються не вирішеними та потребують 

подальшого вивчення: механізми імунотропної дії БАР МП; чи відрізняються 

різні види п’явок за імунотропною дією (H. verbаna, H. medicinalis, H. orientalis); 

які можливі причини смерті частини МП у найближчий посттрофічний період (1-2 

тиждень) після годування кров’ю ссавців. 

 

Результати власних досліджень за даним розділом опубліковані в працях 

[148, 150, 153]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Дослідні тварини 

 

Лабораторні щури. Експериментальні дослідження виконано на 60 білих 

нелінійних лабораторних щурах (самцях) двох онтогенетичних груп: молодих 

статевозрілих щурах віком 7-8 місяців та масою 180-220 г (n=30) та старих щурах 

віком 20-24 місяці та масою 250-350 г (n=30). Для дослідження використовували 

тварин, які пройшли карантинний режим та не мали зовнішніх проявів 

захворювань. Тварин утримували в спеціалізованому віварії біологічного 

факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України в 

стандартних пластмасових клітках при природному й додатковому штучному 

освітленні  (з 8:00 до 17:00) при температурі 22-24 °С. В якості підстилки 

використовували тирсу. Тварин годували збалансованим комбікормом. Щури 

мали доступ до питної води без обмежень, а до їжі — в період між 9:00 – 17:00. 

Маніпуляції з тваринами проводили з дотриманням регламентованих норм і 

правил поводження з лабораторними тваринами: принципів біоетики, 

законодавчих норм та вимог згідно з положенням «Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та наукових цілей» 

(м. Страсбург, Франція, 1986) [182], Закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» [183]. Отримано позитивний висновок комісії з біоетики 

біологічного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН 

України (протокол № 1 від 26 травня 2015 p., голова комісії — доктор біологічних 

наук, професор О. А. Бражко). Тварин, які знаходились під ефірним наркозом, 

виводили з експерименту методом декапітації. Дослідження здійснювали в один і 

той же час доби.  

Медичні п’явки. В експеримент взято 900 товарних МП аптечного виду 

(Hirudo verbana Carena, 1820) віком 7-8 місяців, вирощенних на базі навчально-

науково-дослідної лабораторії клітинної та організменної біотехнології ДВНЗ 
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«Запорізький національний університет» МОН України (ТУ У 05.0-02125243-

002:2009 «П’явка медична», санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ 

України № 05.03.02-06/49982, від 12.08.2009 р.). МП були поділені на 2 групи: 1 

група — 400 голодних товарних МП, у яких останнє годування кров’ю великої 

рогатої худоби (ВРХ) було 4 місяці тому, 2 група — 500 ситих МП після 

годування до повного насичення на тілі людини. МП утримували в 3-х літрових 

бутлях із дехлорованою відстояною водопровідною водою об’ємом 2 л (ситі по 

10-15 осіб, голодні — 15-25 осіб) при температурі оточуючого середовища +22-

24°С [184]. Спостереження за МП тривало понад 2 місяці з періодичною зміною 

води через 3-4 дні. Аналізували морфологічний та фізіологічний стан МП. При 

відхиленні від нормального стану (малорухомість, відсутність скорочувального та 

присмоктувального рефлексів, відригування крові, поява перетяжок на тілі) [8, 

185] МП відсаджували в окремі 1 л бутлі з подальшим щоденним 

спостереженням. Виявлених загиблих МП серед ситих, які попередньо 

відригували кров та мали перетяжки на тілі, одразу фіксували для гістологічного 

дослідження.  

 

2.2 Характеристика групи обстежених 

 

У дослідженнях імунотропного вливу БАР МП у процесі ГВ взяли участь 25 

добровольців, які складали групу обстеження до та після курсу ГВ. Всі особи, що 

брали участь у дослідженні, були попередньо проінформовані про мету 

проведення дослідження і дали інформовану згоду у письмовій формі на участь у 

ньому.  

Група обстеження включала 25 осіб (13 жінок і 12 чоловіків, середній вік 

52,0±2,55 років), які на момент дослідження не висували скарг на стан здоров’я. 

Протягом 1 місяця до початку дослідження їм не призначали профілактичні 

щеплення та медикаментозне лікування (антибіотики, імунотропні препарати, 

цитостатики). Обстеження осіб здійснювали до та на першому тижні після 

стандартного курсу ГВ. Добровольцям амбулаторно був проведений курс ГВ, 
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який включав постановку 30-35 МП аптечного виду (Hirudo verbana Carena, 1820) 

по нейросудинним центрам протягом 3,5 – 4,0 тижнів відповідно до рекомендацій 

[185-187]. Під час курсу ГВ добровольці не отримували лікувальні заходи 

(прийом медикаментів, профілактичні щеплення, фізіотерапевтичні процедури).  

Завдання дослідження полягало у вивченні впливу БАР МП на показники 

лейкоцитів крові в умовах ГВ. Враховуючи зв’язаність дослідження добровольців 

(до і після ГВ), вважали, що напрямок зрушень показників лейкоцитів 

периферичної крові відбувався під впливом основного фактору — ГВ, тоді як інші 

фактори (вікові, статеві) впливали лише на амплітуду цих змін. Відповідно до 

літературних даних вікові та статеві особливості кількісних показників 

периферичної крові людини після досягнення фізіологічної зрілості не мають 

значних відмінностей, а повністю залежать від стану імунітету у конкретної особи 

[166, 188]. А ті невеликі відмінності, які фіксують за статтю і віком нівелюються 

при екзогенному втручанні — гірудовпливі.  

 

2.3 Схеми експериментальних досліджень 

 

Схема досліджень загальних імунотропних ефектів БАР МП у системах in 

vivo та in vitro включала кілька етапів: 

І етап — дослідження імунотропних ефектів БАР МП в експерименті in vivo 

на лабораторних щурах.  

ІІ етап — вивчення імунотропних ефектів БАР МП в експерименті in vitro 

та в умовах ГВ у добровольців. 

ІІІ етап — вивчення динаміки лейкоцитарних показників крові людини в 

шлунковому мікрооточенні МП: 

- при фізіологічному перебігу посттрофічного періоду (цитологічні 

досліди); 

- при патологічному ускладненні посттрофічного періоду (морфологічні, 

гістологічні досліди). 
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2.3.1 Схема дослідження імунотропних ефектів біологічно активних 

речовин медичної п’явки в експерименті in vivo на лабораторних щурах 

 

В експеримент взято 60 лабораторних щурів 2 онтогенетичних груп: 

30 молодих статевозрілих (7-8 місяців) та 30 старих (20-24 місяці) щурів. Кожна з 

2 онтогенетичних груп тварин була поділена з використанням принципу 

рандомізації на 3 підгрупи і містила по 10 молодих статевозрілих чи старих 

тварин:  

1) контрольна група щурів;  

2) дослідна група щурів, яким здійснювали гірудовплив (триразову 

приставку по 1 голодній МП з інтервалом 2 доби) і досліджували показники 

імунної системи на наступну добу після останньої приставки МП;  

3) дослідна група щурів, яким здійснювали гірудовплив (триразову 

приставку по 1 голодній МП з інтервалом 2 доби) і досліджували показники 

імунної системи через 2 тижні після останньої приставки МП. 

Маніпуляцію приставки МП проводили швидко, шляхом короткочасного 

фіксування тварини (4-5 хв.), гоління хутра в загривковій ділянці і приставки МП. 

Для певності результату в шприц вносили 2 МП, після присмоктування однієї з 

них, іншу знімали, таким чином повний акт годування проходила 1 МП (25-

30 хв.). Після відпадання МП від тіла щура ранку присипали стерильним 

порошком крейди. Кожен із дослідних щурів після приставки МП перебував в 

індивідуальній клітці до загоєння ранки.  

Ефект гірудовпливу оцінювали на наступну добу та через 2 тижні після 

останньої приставки МП. Тварин виводили з експерименту під ефірним наркозом 

методом декапітації. У зразках гепаринізованої периферичної крові аналізували 

кількість лейкоцитів [189], лейкоформулу крові [190, 191], цитоморфометричні 

показники лімфоцитів крові [167], ФАН [189].  
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2.3.2 Схема дослідження імунотропних ефектів біологічно активних 

речовин медичної п’явки в експерименті in vitro та при гірудовпливі у 

людини 

 

Досліджували венозну кров 25 добровольців до та після курсу ГВ. Даний 

розділ досліджень включав кілька етапів. 

1) Вивчення кількісних та функціональних показників периферичної 

крові в процесі ГВ. У зразках венозної крові 25 добровольців до та на 1-му тижні 

після курсу ГВ аналізували кількісні та функціональні показники імунної 

системи: загальну кількість лейкоцитів [189], лейкоцитарну формулу крові [190, 

191], цитоморфометричні показники лімфоцитів крові [167], ФАН [189], відносну 

кількість циркулюючих CD2
+
, CD3

+
, CD4

+
, CD8

+
, CD16

+
, CD22

+
, CD25

+
 клітин 

[178, 192, 193], Т-РІ [194, 195], проліферативну реакцію лімфоцитів на мітогени 

[179, 196]. 

2) Дослідження імунотропної дії БАР слини МП на обмежений об’єм 

крові (експеримент in vitro). З групи добровольців до ГВ довільно обрали 12 

осіб, частину (4 мл) досліджуваної венозної крові яких поміщали у флакон на 

25 мл і закривали біологічною мембраною (кишечником ВРХ). Після підігріву 

зразка крові до +37
º
С приставляли для годування 1 голодну МП. Через 10–15 хв. 

від початку активного годування, коли по тілу МП проходили перистальтичні 

хвилі смоктання, її знімали. За цей період МП встигала насмоктати 1-2 мл крові. 

У зразках крові: венозній інтактній (ВІ) та тій, що залишилася у флаконі після 

тимчасового годування МП (ВФ), визначали кількість лейкоцитів [189], 

лейкоцитарну формулу [190, 191], здійснювали фенотипування лімфоцитів МКАТ 

до CD2, CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD25-структур [178, 192, 193], визначали 

Т-РІ [194, 195]. 

3) Дослідження імунотропного впливу БАР МП in vitro в культурі 

мононуклеарів, стимульованій мітогенами (ФГА, КонА) та АГ сольового 

екстракту тіл кільчеців. Аналізували проліферативну активність лімфоцитів 

венозної крові 25 добровольців до та після курсу ГВ на рослинні мітогени та 
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антигени сольового екстракту з тіл кільчеців (H. verbana, H. medicinalis, 

H. orientalis, Eisenia fetida) [197] в мікрометоді РБТЛ. В супернатантах 

спонтанної, мітоген- та АГ-стимульованої культури мононуклеарів випадково 

відібраних 23 добровольців до та після курсу ГВ аналізували продукцію цитокінів 

(ІЛ-1β, ІЛ-8, ФНП-α). 

 

2.3.3 Схема дослідження впливу біологічно активних речовин медичної 

п’явки на формені елементи крові людини в умовах експерименту 

 

Дослідження включало кілька етапів: 

1) Дослідження структурно-функціональних змін формених елементів 

крові людини в шлунковій кишці МП. У даній серії дослідів вивчали динаміку 

кількості формених елементів крові людини в шлунковій кишці МП в різні 

терміни після її годування на тілі людини. Досліджено кров із шлункової кишки 

96 МП після годування кров’ю людини. Досліджували наступні зразки крові: 

інтактну кров трьох добровольців; кров із ранки тіла після відпадання МП; кров із 

шлункової кишки МП у перші 30 хв. після відпадання від тіла людини; кров із 

шлункової кишки МП через 12 год. після годування на тілі людини; через 1 добу; 

і в подальшому через кожну 1-2 доби до 36-40 діб. Кров для дослідження 

отримували відповідно до способу [198]. Забір крові добровольців зі шлункової 

кишки МП виконували механічним шляхом. Усі тварини після вказаних дій 

залишалися живими протягом часу спостереження (6 тижнів). У досліджуваних 

зразках визначали загальну кількість лейкоцитів [189], лейкоформулу крові [190, 

191], фіксували морфологічні ознаки апоптотичних змін лейкоцитів [190]; 

наявність та морфологію еритроцитів [190], наявність бактерій. 

2) Дослідження морфофункціонального стану МП в найближчий 

посттрофічний період. Для вивчення основних можливих 

морфофункціональних станів МП у найближчі терміни після годування кров’ю 

людини використовували п’явок, отриманих при годуванні на добровольцях. 

Всього досліджено 400 МП виду H. verbаna віком 6-7 місяців після годування 
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кров’ю людини та 400 голодних МП, за якими спостерігали впродовж 1 місяця. 

При цьому фіксували зміни ваги тіла після годування на тілі людини, аналізували 

відсоток п’явок із патологічними морфологічними ознаками (наявність перетяжок 

на тілі, зригування з’їденої крові), які в подальшому завершуються загибеллю. 

Здоровими вважали активних МП без зовнішніх морфологічних змін із 

вираженим рефлексом скорочення [8, 185]. 

3) Гістологічне дослідження МП при нормальному перебігу 

посттрофічного періоду та при його ускладненні. Для підтвердження гіпотези 

про участь імунних механізмів у загибелі 8-9% МП у найближчий посттрофічний 

період, яка імовірно відбувається в результаті ксеногенного 

імуноопосередкованого інгібування, проведено гістологічні дослідження. В 

експеримент брали 60 H. verbana віком 7 місяців із загальної кількості 

досліджуваних МП, з яких сформували 4 групи по 15 особин у кожній:  

1) контрольна група — голодні товарні МП, у яких останнє годування 

кров’ю ВРХ було 4 місяці тому;  

2) інтактні ситі здорові МП, годування яких провели кров’ю людини 

(приставка до тіла) через 4 місяці голодування та зафіксували через 12 діб після 

годування;  

3) ситі МП після споживання крові людини із проявами відригування 

з’їденої крові на 9-14 добу після годування;  

4) ситі МП, які загинули на 11-14 добу після годування і перед цим 

відригували з’їдену кров. 

Проводили гістологічне дослідження зрізів із середньої частини тіла 

досліджуваних груп п’явок [199, 200]. Аналізували морфологічні та 

цитоморфометричні особливості кишкового епітелію шлункової кишки, 

сполучної (інтенсивність інфільтрації імунними клітинами) та ботріоідної 

(кількість та розміри активованих та неактивованих ботріоідних гранулоцитів, 

проміжних лакунарних каналів) тканин МП [125, 126, 201]. 
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2.4 Підготовка біологічних зразків для аналізу 

 

Отримання зразка крові для дослідження. Кров для дослідження у 

людини брали з ліктьової вени об’ємом 10 мл вранці натще після 12-годинної 

перерви у вживанні їжі, і доставляли до лабораторії протягом 0,5-1 години. У 

лабораторних щурів кров отримували після декапітації та одразу аналізували. 

Кров донорів та експериментальних тварин стабілізували гепарином (20 мкг/мл, 

«Спофа»). Забір капілярної крові обстежуваного зі шлункової кишки МП 

виконували механічним шляхом [198].  

Виділення мононуклеарів крові. Отримані формені елементи крові 

людини, після відбору плазми (центрифугування протягом 20 хв. при 

1500 об./хв.), розводили вдвічі фосфатно-сольовим буфером (ФСБ, рН 7,2), та 

нашаровували на фікол-верографіновий градієнт (щільність 1,077 г/cм
3
), 

центрифугували 40 хв. при 1500 об./хв. [179, 202]. Після чого знімали кільце 

мононуклеарів, додавали 3 мл ФСБ та повторно центрифугували 20 хв. при 

1500 об./хв. [202] До осаду мононуклеарів додавали 1 мл культурального 

середовища (середовище 199, 10% ЕТС, 0,3 мг/мл глутаміну, 0,15 мг/мл 

аспарагіна, 20 мМ HEPES, 10 µМ 2-меркаптоетанола, 100 мкг/мл гентаміцину) і 

підраховували кількість мононуклеарів. Перед використанням суспензії 

мононуклеарів перевіряли їх життєздатність [189] із застосуванням 0,2% розчину 

барвника трипанового синього на ФСБ. Показник життєздатності клітин у 

виділеній суспензії складав не менше 95%. Для аналізу CD-популяцій лімфоцитів 

та для культури мононуклеарів готували робочу суспензію клітин у концентрації 

2 млн/мл на поживному середовищі. 

Приготування сольового екстракту з тіл кільчеців. Сольовий екстракт із 

тіл кільчеців: трьох видів МП (H. verbana, H. medicinalis, H. orientalis) та 

червоного каліфорнійського хробака (ЧКХ, Eisenia fetida Savigny, 1826) 

отримували за розробленим нами способом [197]. Для отримання тканинних 

антигенів з тіл МП брали 40 МП віком 7-8 місяців відповідного виду, які 



48 

 

  

голодували не менше 3-4 місяців. Для отримання антигенів із ЧКХ брали 30 

червів, яких витримували протягом 1 тижня в вологому піску без годування.  

Тіла кільчеців фрагментували ножицями, фрагменти промивали 

забуференим (рН 7,2) фізрозчином (ЗФР) від залишків їжі (крові) в органах 

системи травлення. Далі частки кільчеців фрагментували в фарфоровій ступці з 

товченим склом (кварцевим піском). В отриманий тканинний гомогенат додавали 

ЗФР із розрахунку 1:10 і екстрагували в холодильнику при 4ºС протягом 12 годин 

із періодичним струшуванням. Надосад центрифугували в рефрижераторній 

центрифузі при 1500 об./хв. протягом 30 хв. Далі супернатант стерилізували 

шляхом пропускання через бактеріальний фільтр із діаметром пор 0,23 мкм 

(Synpor), ампулювали в мікропробірках «Eppendorf» та зберігали при температурі 

-20 ºС до використання. Концентрацію білка (мкг/мкл) в екстракті визначали за 

загальноприйнятим методом Лоурі [189]. Отримані показники використовували 

для розрахунку доз АГ кільчеців при тестуванні в культурі мононуклеарів.  

Приготування супернатанту культури мононуклеарів. Через 24 години 

культивування зразки культури мононуклеарів центрифугували протягом 5 хв. 

при 1500 об./хв. Після чого культуральний супернатант мононуклеарних клітин 

відбирали в мікропробірки «Eppendorf  і зберігали при -20 ºС для визначення 

вмісту цитокінів. 

 

2.5 Гістологічні методи дослідження 

2.5.1 Мікроморфометричне дослідження тканин Hirudo verbana 

 

МП фіксували в 10% нормальному формаліні в матовому склі, зберігали 

при кімнатній температурі 3-5 діб до початку гістологічних дослідів. Далі МП за 

стандартною гістологічною методикою заливали в парафінові блоки, з яких 

виготовляли мікротомні зрізи товщиною 6 мкм. Для дослідження готували 

гістологічні зрізи з середньої частини тіла п’явок, які фарбували гематоксилін-

еозином [199, 200]. Аналізували гістологічні особливості будови тіла п’явок [203]. 

Цитоморфометричні дослідження проводили безпосередньо на гістологічних 
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препаратах із використанням окуляр-мікрометра (сіточка) і об’єкт-мікрометра 

(PZO, Польща) на світловому мікроскопі (об’єктив 20×, 40×, 100×, окуляр К7×, 

система Біолар, Польща).  

Аналізували висоту (мкм) дорзального та вентрального кишкового епітелію 

центрального каналу шлункової кишки та висоту гладкої поверхні кишкового 

епітелію та в складках бічних карманів під емірсійним об’єктивом (об’єктив 100×, 

окуляр К7×) не менш як в 10 несуміжних полях зору.  

Визначали інтенсивність інфільтрації сполучної тканини МП, прилеглої до 

шлункової кишки, імунними клітинами (вільними гранулоцитами, амебоцитами, 

лімфоцито-, макрофагоподібними клітинами) на одиницю площі досліджуваної 

тканини (0,1 мм
2
), аналізували в кожному зразку не менш як 10 несуміжних полів 

зору (об’єктив 40×, окуляр К7×). 

В ботріоідній тканині аналізували діаметр проміжних лакунарних каналів (у 

мкм), розміри (діаметр у мкм) та кількість (%, шт.) на одиницю площі тканини 

(0,1 мм
2
) активованих та неактивованих ботріоідних гранулоцитів. При цьому 

активованими вважали ботріоідні гранулоцити зі сплощеною, півмісячною 

формою клітин, які головним чином, оточують проміжні лакунарні канали; 

неактивовані ботріоідні гранулоцити округлої форми, не формують лакунарні 

канали [126, 127, 201]. При аналізі діаметру проміжних лакунарних каналів 

(об’єктив 20×, 40×, окуляр К7×) та розмірів ботріоідних гранулоцитів (об’єктив 

100×, окуляр К7×) визначали їх мінімальний та максимальний діаметри в умовних 

одиницях, розраховували середнє значення, яке переводили в мкм. Вимірювали 

діаметр не менше 20 проміжних лакунарних каналів у різних полях зору. 

Аналізували розміри не менше 100 ботріоідних гранулоцитів у різних полях зору. 

Кількість активованих та неактивованих ботріоідних гранулоцитів визначали в 10 

несуміжних полях зору (об’єктив 40×, окуляр К7×), визначали відсоток 

активованих та неактивованих клітин, та їх кількість на одиницю площі (0,1 мм
2
) 

досліджуваної тканини. 

Мікрофотографії готували за допомогою мікроскопа PrimoStar iLED та 

фотокамери Axio CamERc5s («ZEISS», Німеччина).  
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2.6 Імунологічні методи дослідження 

2.6.1 Оцінка лейкоцитарного складу крові 

2.6.1.1 Підрахунок кількості лейкоцитів у камері Горяєва 

 

Кількість лейкоцитів аналізували за методом П’ятницького. Досліджувану 

стабілізовану антикоагулянтом венозну кров розводили в 20 разів. Для цього в 

лунку серологічного планшету вносили 0,38 мл 3% розчину оцтової кислоти, 

підфарбованого кількома краплями розчину метиленового синього (для 

фарбування ядер лейкоцитів), і додавали 0,02 мл досліджуваної крові. Суміш 

ретельно перемішували піпеткою та залишали на 1-2 хв. до повного лізису 

еритроцитів, після чого знов ретельно перемішували і заповнювали нею камеру 

Горяєва, залишали її в горизонтальному положенні на 1 хв. для осідання 

лейкоцитів. Лейкоцити підраховували під мікроскопом у 100 великих квадратах 

камери Горяєва при малому збільшенні (окуляр К7×, об’єктив 20×). Для того, щоб 

повторно не підрахувати один і той же лейкоцит, підрахунок проводили зліва 

направо, зверху вниз, при цьому в кожному квадраті рахували елементи, що 

лежать всередині, на лівій та верхній сторонах квадрата. Розрахунок кількості 

лейкоцитів (10
9
/л або Г/л) проводили, виходячи з розведення крові (20), числа 

підрахованих квадратів (100) та об’єму одного великого квадрата (1/250 мкл), за 

формулою (2.1): 

                                        Χ=а×250×20/100, тобто Χ=а×50,                             (2.1) 

де Χ — число лейкоцитів у 1 мкл крові;  

а — число лейкоцитів у 100 великих квадратах [189, 204]. 

 

2.6.1.2 Приготування та фарбування мазка крові 

 

Мазки крові для морфологічного дослідження готували за стандартним 

способом [204] та фарбували за Папенгеймом [205]. Висушені на повітрі мазки 

фіксували метиловим спиртом протягом 5 хв., потім проводили експозицію 4 хв. у 

фосфатному буфері Соренсена з рН 6,8. Спочатку мазки крові фарбували 1 хв. 
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насиченим розчином фарби Май-Грюнвальда, ополіскували у дистильованій воді, 

а потім дофарбовували протягом 15 хв. 10-15% розчином фарби Романовського-

Гімза, приготованої на буфері Соренсена з рН 6,8, після чого ще раз ополіскували 

у дистильованій воді, диференціювали 1 с у 0,01% розчині соляної кислоти на 

дистильованій воді для видалення надлишку фарби, ополіскували у кількох 

порціях дистильованої води, висушували на повітрі та проводили визначення 

клітин під мікроскопом [205]. 

 

2.6.1.3 Визначення лейкоцитарної формули крові 

 

Аналіз пофарбованого мазка крові здійснювали під імерсійним об’єктивом 

(100×) мікроскопа. Лейкоцити диференціювали за відповідними морфологічними 

ознаками [190, 191], рахували 200 лейкоцитів за допомогою 11-клавішного 

лічильника, розпочинаючи від «вусиків» мазка. Для отримання достовірних 

результатів лейкоцити рахували в різних ділянках мазка. Для уникнення 

повторного підрахунку одних і тих же клітин рухались по мазку крові зигзагами. 

Після завершення аналізу 200 лейкоцитів визначали лейкоцитарну формулу — 

абсолютне та відносне співвідношення різних видів лейкоцитів.  

 

2.6.2 Цитоморфометричне дослідження лімфоцитів у мазку крові  

 

Цитоморфометричне дослідження лімфоцитів периферичної крові 

здійснювали в мазку крові відповідно до методики [167, 168]. Аналізували не 

менше 200 лімфоцитів на площі половини мазка крові. Вимірювання проводили за 

допомогою окуляр-мікрометра (об’єктив 100×, окуляр К7×), ціну поділки потім 

виставляли за об’єкт-мікрометром [206]. Вимірювали максимальний та 

мінімальний діаметр клітини, після чого визначали середнє значення. Далі 

знаходили діаметр клітини в мкм, для чого середній діаметр множили на ціну 

поділки (в даному випадку вона становить 6,0 мкм). Після цього складали 

варіаційний ряд розмірних класів лімфоцитів з інтервалом 1 мкм і об’єднували їх 
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у групи: малі, середні, великі. Визначали кількість кожного класу у відсотках. 

Стан імунної системи аналізували за кількістю малих лімфоцитів, які складають 

ранні постпроліферативні зрілі активовані лімфоцити [167, 173]. Так, у людини до 

малих лімфоцитів із середнім діаметром 7,0 мкм і менше (КЛ ≤ 7,0 мкм) 

відносяться: менша частина — преапоптотичні лімфоцити, першою ознакою яких 

є каріо- і цитопікноз, і більша частина — активно мігруючі постпроліферативні 

лімфоцити. До великих лімфоцитів (КЛ ≥ 10,5 мкм) належать імунобласти, 

активовані Т-лімфоцити і НК. До середніх лімфоцитів (КЛ 7,5-10,0 мкм) 

відносяться тривало циркулюючі лімфоцити (клітини пам’яті), менша їх частина 

може становити активовані, як перехідна цитоморфометрична форма великих 

лімфоцитів. 

Цитоморфометричні показники малих, середніх та великих лімфоцитів 

лабораторних щурів відрізняються від таких у людини. Так, відомо, що для 

виділення лімфоцитів із крові людини використовують фікол-верографін із 

густиною 1,077-1,078 г/см
3
 [179, 180], а для лабораторних щурів — 1,087-1,088 

г/см
3 

[181]. Для виокремлення цитоморфометричних класів лімфоцитів крові 

щурів [207], аналізували гістограми розподілу розмірних класів лімфоцитів у 

інтактних лабораторних щурів та у щурів при інфекційному процесі [208]. Нами 

запропоновано виділяти межі 3 структурно-функціональних груп: 1) малі 

лімфоцити — з діаметром клітин 8,0 мкм і менше (КЛ ≤ 8,0 мкм); 2) середні 

лімфоцити — з діаметром клітин 8,5-11,0 мкм (КЛ 8,5-11 мкм); 3) великі 

лімфоцити — з діаметром клітин 11,5 мкм і більше (КЛ ≥ 11,5 мкм) [207].  

 

2.6.3 Дослідження фагоцитарної активності нейтрофілів 

 

Фагоцитарну активність нейтрофілів (ФАН) оцінювали в тесті з дріжджами 

(Saccharomyces cerevisiae) за стандартним методом [189, 209]. Постановку реакції 

фагоцитозу проводили таким чином: у лунку планшета для серологічних 

досліджень дозатором вносили 0,05 мл цільної крові, стабілізованої гепарином та 

0,05 мл 1% суспензії дріжджів; старанно перемішували піпетуванням. Інкубували 
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в термостаті 30 хв. при температурі 37С, із періодичним струшуванням кожні 

10 хв., після чого готували мазки; фіксували та фарбували за Папенгеймом [205]. 

У різних місцях препарату підраховували 200 нейтрофілів за допомогою 

мікроскопу з використанням імерсійного об’єктиву (об’єктив 100×, окуляр К7×. 

Підраховували кількість фагоцитів із дріжджами та без них, також враховували 

кількість поглинених дріжджів на 1 нейтрофіл. Вивчали наступні показники 

ФАН: фагоцитарний показник (ФП) — відсоток нейтрофілів, які беруть участь у 

фагоцитозі, від їх загальної кількості; фагоцитарне число (ФЧ) — середня 

кількість мікроорганізмів, поглинених одним нейтрофілом, характеризує 

поглинальну здатність нейтрофілів; кількість активних фагоцитів (КАФ) — 

абсолютне число фагоцитуючих нейтрофілів у 1 л крові, яке визначали виходячи з 

абсолютної кількості нейтрофілів (Нф) у мазку крові і відсотка фагоцитозу (ФП): 

КАФ = (ФП / 100) × Нф (10
9
/л або Г/л); фагоцитарну ємність крові (ФЄК) — 

кількість мікробів, які можуть поглинути фагоцити 1 л крові: ФЕК = ФЧ × Нф 

(10
9
/л або Г/л) [196]. 

 

2.6.4 Дослідження популяційного та субпопуляційного складу 

лімфоцитів крові людини 

 

Дослідження клітинної ланки імунітету, проводили за допомогою МКАТ до 

СD-залежного розеткоутворення (Е-РУК-МКАТ) [178, 192, 193] із використанням 

МКАТ проти: CD2, CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD25 (Вітебськ, Республіка 

Білорусь; ТОВ «Гранум», Харків).  

Постановку МКАТ до СD-залежного розеткоутворення здійснювали 

наступним чином. Зі зразка венозної крові виділяли лімфоцити і здійснювали 

постановку розеткоутворення з комерційною панеллю еритроцитарного 

діагностикуму із застосуванням МКАТ проти СD2, CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, 

CD25 структур, для чого готували суспензію лімфоцитів на поживному 

середовищі із концентрацією клітин 2 млн/мл, до отриманої суспензії у кількості 

не менше 0,05 мл додавали рівну кількість 0,5 % суспензії еритроцитарного 
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діагностикуму «Анти-СD2, СD3, СD4, СD8, СD16, СD22, СD25» (ТОВ «Гранум», 

Харків; Вітебськ, Республіка Білорусь) на поживному середовищі; отриману 

суспензію клітин центрифугували протягом 5 хв. при 1000 об/хв.; здійснювали 

інкубацію осаду протягом 25-30 хв. у термостаті при температурі +37ºС, далі 

протягом 60 хв. у холодильнику при температурі +4-6 ºС; фіксацію осаду клітин 

0,6% розчином глютарового альдегіду у середовищі 199 при pH 7,2, яке 

забезпечували додаванням концентрованого розчину харчової соди, із 

витримуванням протягом 7-10 хв. при кімнатній температурі; здійснювали 

видалення надосаду та відмивали його 15-20% розчином сироваткового білка на 

дистильованій воді, перемішували осад без утворення піни, готували препарати 

шляхом нанесення суспензії клітин на предметне скло, прискорено 

(тепловентилятором) висушували суспензію клітин, фіксували клітини 3-5 хв. 

метанолом, інкубували в фосфатному буфері при рН 6,8 протягом 2-3 хв., 

фарбували 10% розчином Романовського-Гімза на фосфатному буфері (рН 6,8) 

протягом 4-6 хв., диференціювали препарати у підкисленій воді протягом 1-2 с із 

наступним триразовим промиванням препарату в дистильованій воді; 

мікроскопували під світловим мікроскопом не менше 200 лімфоцитів; визначали 

розеткоутворюючі клітини, до яких відносили ті, що приєднали 3 і більше ЕБ, із 

них визначали високоавідні, які приєднали 8 і більше ЕБ (КЛ ≥ 8 ЕБ) [192, 193].  

Нами показано, що високоавідні лімфоцити (КЛ ≥ 8 ЕБ) є показником 

початкової стадії активації лімфоцитів при їх імуногенезі, коли в клітину 

надійшов активуючий та мітогенний сигнал на бластну трансформацію та 

проліферацію [210]. Відомо, що впродовж кількох одиниць або десятків хвилин 

після збудження CD-структур лімфоцита зовнішніми агентами в цитоплазмі 

клітини ініціюється низка активаційних реакцій, таких як активація факторів 

транскрипції: NF-kB, інтерферон-реагуючих факторів та інших [211, 212]. Ці 

транскрипційні фактори сприяють транскрипції та синтезу, перш за все, 

рецепторних структур, у тому числі й CD-структур, підвищену щільність яких ми 

реєструємо у вигляді високоавідних лімфоцитів (Додаток Б). Відповідно до наших 

попередніх даних щільність адгезивних та мітоген-активуючих CD-структур 



55 

 

  

(зокрема CD2- та CD4-структури) на бласттрансформованих лімфоцитах вщухає, 

так як ці структури виконали свою функцію [168]. На новоутворених та тривало 

циркулюючих лімфоцитах, які знаходяться поза мітотичним циклом у G0-стадії, 

щільність панспецифічних CD-структур, за якими проводиться фенотипування 

лімфоцитів, залишається фоновою. Відповідно до наших даних вони складають 

статистичні класи низькоавідних (КЛ 3-4 ЕБ) і частини середньоавідних (КЛ 5-

7 ЕБ) лімфоцитів. Даний розподіл відображає їх функціональну активність в 

організмі людини на момент обстеження: низькоавідні — це тривало циркулюючі 

лімфоцити (в основному клітини пам’яті); високоавідні — це активовані 

лімфоцити в периферичних лімфоїдних органах на час обстеження; серед 

середньоавідних є такі лімфоцити, які відносять до першої групи, а також ті, в 

яких починаються процеси активації [167, 168, 178]. Обчислювали відносну й 

абсолютну кількість Е-РУК як при загальноклінічному методі. А також, 

додатково, відносну кількість високоавідних лімфоцитів (КЛ ≥ 8 ЕБ) [178, 213]. 

Визначали наступні популяції/субпопуляції лімфоцитів: СD2
+
 — Т-

лімфоцити та частина натуральних кілерів; СD3
+
 — Т-лімфоцити; СD4

+
 — Т-

хелпери; СD8
+
 — Т-кілери/супресори; СD16

+
 — натуральні кілери; СD22

+
 — В-

лімфоцити; СD25
+
 — активовані Т- і В-лімфоцити, які експресують α-ланцюг 

рецептора ІЛ-2. 

 

2.6.5 Визначення показника Т-регуляторного індексу 

 

З метою комплексної оцінки показників імунограми використовують 

імунорегуляторний (ІРІ) або Т-регуляторний індекс (Т–РІ) стану імунної системи, 

який розраховується за співвідношенням загальної кількості CD4
+
 до загальної 

кількості CD8
+
. Окрім того, визначали Т-РІ за вмістом високоавідної фракції CD4

+
 

та CD8
+
 клітин. З їх урахуванням призначали курс ГВ для гомеостатичної 

нормалізації співвідношення хелперних і супресорних субпопуляцій в організмі 

людини у разі його відхилення від норми [194, 195]. 
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2.6.6 Реакція бластної трансформації лімфоцитів 

 

Постановка реакції бластної трансформації лімфоцитів (РБТЛ). 

Проліферативну активність лімфоцитів крові оцінювали в мікрометоді РБТЛ 

[179]. Постановку РБТЛ здійснювали наступним чином: суспензію мононуклеарів 

із 2 млн/мл концентрацією вносили по 250 мкл в круглодонні мікропробірки 

«Eppendorf» об’ємом 2 мл, закривали. Культуру лімфоцитів стимулювали 

мітогенами фітогемаглютинін (ФГА, Болгарія) в дозі 20 мкг/мл, конканавалін А 

(КонА, Німеччина) в дозі 20 мкг/мл; в якості АГ використовували сольову 

витяжку з тіл 3-х видів МП (Н. verbana, H. medicinalis, H. orientalis) та для 

філогенетичного порівняння – ЧКХ (E. fetida) [197] у дозі 125 мкг/мл у 

перерахунку на білок із сольової витяжки. Доза АГ кільчеців була нами обрана 

після калібровки, як стартова і достатня для індукції імунної відповіді без 

попереднього первинного цитотоксичного ефекту. Мітогенну стимуляцію 

лімфоцитів рослинними лектинами ФГА і КонА здійснювали з метою визначення 

кондиційності умов культивування клітин, а також для вивчення потенційної 

проліферативної активності основних популяцій Т-лімфоцитів [196]. Лімфоцити 

культивували 24 години при температурі +37 ºС.  

Аналіз РБТЛ. Через 24 години культивування зразки центрифугували (5 хв. 

при 1500 об./хв.), відбирали культуральний супернатант і заморожували його при 

-20 ºС. З осаду клітин готували препарати, фіксували метанолом, фарбували за 

Папенгеймом із наступним диференціюванням у підкисленій соляною кислотою 

дистильованій воді. Рівень РБТЛ оцінювали морфологічним методом із 

урахуванням 400 - 600 лімфоцитів починаючи від початку «щіточки» до основи 

препарату. Активованими вважали: малі, середні та великі бласти. Лімфоцити з 

морфологічними ознаками апоптозу (цейозис плазмолеми, вакуолізація ядра і 

цитоплазми, каріорексис ядра та ін.) та некрозу (оксифільні плями) [190, 214] в 

антигенстимульованих культурах відносили до активованих.  

 



57 

 

  

2.6.7 Методика визначення продукції цитокінів у культурі 

мононуклеарів 

 

Для визначення вмісту ІЛ-1β, ІЛ-8, ФНП-α в спонтанних, мітоген- та 

антигенстимульованих зразках культури мононуклеарів використовували набір 

реактивів для кількісного визначення вмісту зазначених показників у плазмі крові 

методом твердофазного ІФА виробництва ТОВ «УкрмедДон», м. Донецьк, згідно 

зі стандартизованою методикою, поданою виробником на автоматичному 

аналізаторі «Chemwell-2910» (Awarenes Tech., США). Чутливість цих тест-систем 

складала до 2 пг/мл. Дослідження проводилось згідно Договору про творчу 

співдружність із кафедрою клінічної імунології та алергології Донецького 

національного медичного університету. 

 

2.7 Статистична обробка отриманих результатів 

 

Систематизацію матеріалів дослідження та представлення результатів 

розрахунків виконано з використанням пакету прикладних програм Microsoft XP 

«Exel», статистичні розрахунки проводились за допомогою пакету прикладних 

прогам IBM SPSS Statistics 20,0 (USA) з використанням методів параметричної та 

непараметричної статистики. 

Оцінку отриманих даних здійснювали з використанням методів 

статистичного опису та перевірки статистичних гіпотез [215]. Для кожної вибірки 

обчислювали середньовибіркові характеристики: середнє арифметичне, середнє 

квадратичне відхилення, похибку середнього або медіану, перший (25%) і третій 

(75%) квартилі. Перевірку кількісних показників на нормальність розподілу 

здійснювали з використанням одновибіркового тесту Колмогорова-Смірнова, 

теста Шапіро-Уілка. В разі відповідності нормальному закону розподілу ознаки в 

досліджуваних вибірках використовували параметричні методи статистики, 

перевірку гіпотези про рівність середніх вибіркових величин проводили з 

використанням двовибіркового t-критерію Ст’юдента (t-критерій для незалежних 
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або залежних вибірок), при цьому значення в таблицях представлені у вигляді 

M±m, де М — середнє значення ознаки, m — середня похибка середнього 

арифметичного. У разі відсутності згоди даних з нормальним розподілом для 

оцінки відмінностей між залежними вибірками застосовували непараметричний 

критерій Вілкоксона. Для оцінки достовірності відмінностей незалежних вибірок 

використовували ранговий критерій Манна-Уітні. При розподілі відмінному від 

нормального значення в таблицях представлені у вигляді Mе (Q1; Q3), де Ме — 

медіана, Q — квартиль. Відмінності вважали достовірними при рівні значимості 

р < 0,05 [215, 216]. 

 

Матеріал цього розділу захищено патентами на корисну модель [192, 

194, 195, 197, 198]. 

 



59 

 

  

РОЗДІЛ 3 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН СЛИНИ 

МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ НА ПОКАЗНИКИ ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ 

КРОВІ ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ 

 

Експериментальні дослідження цього розділу присвячені вивченню впливу 

БАР слини МП на показники лейкоцитів периферичної крові лабораторних 

тварин залежно від віку та терміну обстеження. З цією метою відібрано 

лабораторних щурів двох онтогенетичних груп: 30 молодих статевозрілих тварин 

(вік 7-8 місяців) та 30 тварин старого віку (вік 20-24 місяці). Кожна онтогенетична 

група щурів була поділена на 3 групи (по 10 тварин у кожній) із використанням 

принципу рандомізації: 1) контроль; 2) тварини, яким здійснювали ГВ (триразова 

приставка МП) і обстежували на наступний день після останньої приставки МП; 

3) тварини, яким здійснювали ГВ (триразова приставка МП) і обстежували через 2 

тижні після останньої приставки МП. 

 

3.1 Дослідження клітинного складу периферичної крові 

експериментальних тварин 

 

Результати аналізу кількості лейкоцитів та лейкоформули периферичної 

крові лабораторних щурів різного віку під впливом БАР слини МП представлені у 

табл. 3.1. У молодих статевозрілих та старих щурів кількість лейкоцитів та 

лейкоформула крові відповідали нормальним показникам для даного віку [217, 

218]. Так, вікова інволюція тимуса у старих лабораторних щурів супроводжується 

перерозподілом відносної кількості лімфоцитів та нейтрофілів [217]. Порівняно з 

молодими статевозрілими щурами, у старих щурів відносна кількість нейтрофілів 

статистично значимо (р < 0,05) зростає (на 80,85% при порівнянні медіан), а 

лімфоцитів знижується (на 29,89%), табл. 3.1. Звертає на себе увагу також 

статистично значиме збільшення відносної кількості еозинофілів на 63,64% у 

щурів старого віку, порівняно з молодими статевозрілими тваринами. 
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Таблиця 3.1 

Лейкоцитарна формула крові лабораторних щурів при гірудовпливі, Ме (Q1;Q3) 

№ Досліджувані групи Лейкоцити, Г/л Еозинофіли, % Нейтрофіли, %  Моноцити, % 
Лімфоцити 

% Г/л 

1 
Старі щури, контроль, 

n=10 

7,85 

(7,45; 8,48) 

4,50 

(3,75; 5,00) 

42,50 

(41,50; 44,63) 

4,00 

(2,88; 4,50) 

49,25 

(48,13; 50,63) 

3,82 

(3,61; 4,22) 

2 Старі щури, ГВ1, n=10 
6,24 

(5,79; 6,42) 
*
 

1,75 

(1,00; 2,00) 
*
 

30,50 

(28,38; 31,38) 
*
 

5,75 

(4,88; 7,63) 
*
 

62,25 

(60,88; 63,25) 
*
 

3,85 

(3,61; 3,99) 

3 Старі щури, ГВ2, n=10 
8,85 

(8,69; 9,11) 
*, #

 

2,75 

(2,00; 3,13) 
*, #

 

35,75 

(31,63; 41,63) 
*, #

 

8,75 

(7,88; 9,63) 
*, #

 

53,50 

(47,50; 57,25) 
#
 

4,76 

(4,26; 5,01) 
*,#

 

4 
Молоді статевозрілі 

щури, контроль, n=10 

6,83 

(5,95; 7,75) 
§1

 

2,75 

(1,88; 3,63)
§1

 

23,50 

(22,00; 25,00) 
§1

 

3,50 

(2,38; 3,63) 

70,25 

(69,00; 72,38) 
§1

 

4,75 

(4,17; 5,66) 
§1

 

5 
Молоді статевозрілі 

щури, ГВ1, n=10 

6,19 

(5,57; 7,10) 

3,25 

(2,75; 4,00) 
§2

 

24,00 

(22,75; 28,13) 
§2

 

3,25 

(3,00; 4,13) 
§2

 

69,50 

(63,75; 70,63)
§2

 

4,17 

(3,52; 4,96) 

6 
Молоді статевозрілі 

щури, ГВ2, n=10 

7,05 

(5,85; 7,90) 
§3

 

3,75 

(3,00; 4,50) 
*,§3

 

21,25 

(20,38; 24,13)
#,§3

 

3,00 

(2,50; 3,63) 
§3

 

71,50 

(69,13; 73,13) 
#, §3

 

4,95 

(4,42; 5,69) 

 

Примітки: ГВ1 — дослідження на наступний день після останнього сеансу гірудовпливу; ГВ2 — дослідження через 2 тижні після 

останнього сеансу гірудовпливу; 
*
 — відмінності порівняно з контролем достовірні при р < 0,05; # — відмінності між групами ГВ1 і ГВ2 

достовірні при р < 0,05; §1 — відмінності між групами контроль старі та контроль молоді статевозрілі щури достовірні при р < 0,05; §2 — 

відмінності між групами ГВ1 старі та ГВ1 молоді статевозрілі щури достовірні при р < 0,05; §3 — відмінності між групами ГВ2 старі та ГВ2 

молоді статевозрілі щури достовірні при р < 0,05. Порівняння між групами за допомогою критерію Манна-Уітні. 
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При дослідженні на наступний день після останньої приставки МП у щурів 

старого віку встановлено статистично значиме зниження (на 20,5% порівняно з 

контролем) кількості лейкоцитів периферичної крові (р < 0,05). При аналізі 

лейкоформули крові цієї групи щурів виявлено статистично значиме зниження 

відносної кількості еозинофілів (у 2,57 рази), нейтрофілів (на 28,2%) та 

підвищення відносної кількості моноцитів (на 43,75%) та лімфоцитів (на 26,4%). 

При цьому абсолютна кількість лімфоцитів залишалася майже незмінною 

(р > 0,05). Такі зміни обумовлені депонуванням імунних клітин у місце укусу МП.  

При дослідженні периферичної крові щурів старого віку через 2 тижні після 

останньої приставки МП виявлено статистично значиме підвищення кількості 

лейкоцитів, порівняно з контролем та групою тварин, яких обстежували на 

наступний день після останнього сеансу ГВ. Відносна кількість нейтрофілів 

знижена за рахунок незначного підвищення лімфоцитів (р > 0,05) та моноцитів 

(понад 2 рази, р < 0,05), порівняно з контролем. Варто відзначити статистично 

значиме (р < 0,05) підвищення кількості нейтрофілів на 17,2% у щурів через 2 

тижні після ГВ, порівняно з групою тварин, яких обстежували на наступний день 

після останнього сеансу ГВ. Відносна кількість лімфоцитів статистично значимо 

знижувалась, порівняно з групою тварин, яких обстежували на наступний день 

після останнього сеансу ГВ (р < 0,05) та досягала рівня контрольних значень 

(р > 0,05). Однак при порівнянні кількості лімфоцитів в абсолютних показниках 

виявлено статистично значиме (р < 0,05) їх підвищення на 24,61% порівняно з 

контролем та на 23,64% порівняно з групою тварин, яких обстежували на 

наступний день після останнього сеансу ГВ. 

У групі молодих статевозрілих щурів залежно від ГВ абсолютна кількість 

лейкоцитів крові практично не змінюється (р > 0,05). Статистично значимих 

відмінностей у лейкоцитарній формулі крові молодих статевозрілих щурів 

залежно від ГВ не виявлено, за виключенням статистично значимого (р < 0,05) 

підвищення відносної кількості еозинофілів на 36,36% у щурів при дослідженні 

через 2 тижні після останньої приставки МП, порівняно з контролем.  
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При порівнянні ГВ у молодих статевозрілих щурів залежно від терміну 

обстеження виявлено наступні статистично значимі зрушення в лейкоцитарній 

формулі: зниження відносної кількості нейтрофілів (на 11,5% при порівнянні 

медіан) та підвищення кількості лімфоцитів (на 2,88%) при дослідженні через 2 

тижні після останньої приставки МП, порівняно з такими показниками при 

дослідженні на наступну добу. 

 

3.2 Фагоцитарна активність нейтрофілів крові лабораторних щурів під 

впливом біологічно активних речовин слини медичної п’явки 

 

Результати аналізу ФАН периферичної крові щурів різних вікових груп під 

впливом БАР МП представлені в табл. 3.2. У інтактних лабораторних щурів 

старого віку, порівняно з інтактними молодими статевозрілими щурами в 2 рази 

підвищена ФЄК і КАФ, що очевидно пов’язано з віковими змінами 

(перерозподілом формених елементів крові: збільшення відносної кількості 

нейтрофілів та зниження лімфоцитів), оскільки ФЄК та КАФ обчислюються у 

перерахунку на абсолютну кількість активних нейтрофілів. БАР слини МП, які 

вона вводить при укусі, сприяли підвищенню ФАН у щурів старого віку при 

дослідженні на наступну добу після останнього сеансу ГВ та у віддалені терміни 

— через 2 тижні після останнього сеансу ГВ. Так, при дослідженні на наступну 

добу після останнього сеансу ГВ нами виявлено статистично значиме (p < 0,05) 

підвищення ФП на 5,8% та ФЧ на 10,8% у щурів старого віку порівняно з 

контролем, з одночасним зниженням ФЄК на 40,6% і КАФ на 42,55%, за рахунок 

зниження кількості лейкоцитів периферичної крові (табл. 3.1) в результаті їх 

депонування в місцях приставки МП. 

При аналізі ФАН у віддалені терміни після ГВ у щурів старого віку нами 

виявлено ще більше статистично значиме (p < 0,05) підвищення ФАН, порівняно з 

контролем та такими показниками при дослідженні на наступну добу після ГВ: 

ФП на 14,5% від контролю, на 8,2% від таких показників при дослідженні на 

наступну добу після ГВ, ФЧ на 23,6% від контролю, на 11,5% від таких 
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показників при дослідженні на наступну добу після ГВ та статистично не значиме 

(p > 0,05) підвищення ФЄК на 12,56% і КАФ на 5,5% від контролю. При 

дослідженні у віддалені терміни після ГВ виявлено майже двократне (p < 0,05) 

підвищення показника ФЄК на 89,5% та КАФ на 83,7%, порівняно з такими 

показниками при дослідженні на наступну добу після ГВ (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Фагоцитарна активність нейтрофілів крові лабораторних щурів під впливом 

біологічно активних речовин слини медичної п’явки, Ме (Q1;Q3) 

№ Досліджувані групи ФП, % ФЧ ФЄК, Г/л КАФ, Г/л 

1 
Старі щури, контроль, 

n=10 

68,75 

(66,88;  

71,13) 

4,15 

(4,08;  

4,38) 

14,41 

(13,52;  

15,07) 

2,35 

(2,31;  

2,40) 

2 Старі щури, ГВ1, n=10 

72,75 

(71,88;  

76,25) 
*
 

4,60 

(4,19;  

5,12) 
*
 

8,56 

(7,78;  

9,31) 
*
 

1,35 

(1,28;  

1,42) 
*
 

3 Старі щури, ГВ2, n=10 

78,75 

(73,75;  

81,38) 
*,#

 

5,13 

(4,94;  

5,19) 
*,#

 

16,22 

(14,21;  

18,71) 
#
 

2,48 

(2,22;  

2,78) 
#
 

4 
Молоді статевозрілі 

щури, контроль, n=10 

70,75 

(68,75;  

74,63) 

4,50 

(4,18;  

4,79) 

6,45 

(6,10;  

8,38) 
§1

 

1,10 

(0,97;  

1,31) 
§1

 

5 
Молоді статевозрілі 

щури, ГВ1, n=10 

58,50 

(56,63;  

62,25) 
*,§2

 

3,85 

(3,72;  

4,26) 
*,§2

 

6,45 

(5,32;  

7,05) 
§2

 

0,97 

(0,85;  

1,03) 
*, §2

 

6 
Молоді статевозрілі 

щури, ГВ2, n=10 

71,50  

(69,50;  

74,25) 
#,§3

 

4,18 

(4,08;  

4,48) 
#,§3

 

6,68 

(4,72;  

7,52) 
§3

 

1,08 

(0,83;  

1,29) 
§3

 

Примітки: ФП — фагоцитарний показник; ФЧ — фагоцитарне число; ФЄК 

— фагоцитарна ємність крові; КАФ — кількість активних фагоцитів; ГВ1 — 

дослідження на наступний день після останнього сеансу гірудовпливу; ГВ2 — 

дослідження через 2 тижні після останнього сеансу гірудовпливу; 
*
 — відмінності 

порівняно з контролем достовірні при р < 0,05; # — відмінності між групами ГВ1 

і ГВ2 достовірні при р < 0,05; 
§1

 — відмінності між групами контроль старі та 

контроль молоді статевозрілі щури достовірні при р < 0,05; 
§2

 — відмінності між 

групами ГВ1 старі та ГВ1 молоді статевозрілі щури достовірні при р < 0,05; 
§3

 — 

відмінності між групами ГВ2 старі та ГВ2 молоді статевозрілі щури достовірні 

при р < 0,05 (критерій Манна-Уітні).  
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Відмінна динаміка ФАН під впливом БАР слини МП зафіксована у молодих 

статевозрілих щурів, порівняно з щурами старого віку. При аналізі ФАН на 

наступну добу після останньої приставки МП у молодих статевозрілих щурів, 

порівняно з контрольною групою, виявлено статистично значиме (р < 0,05) 

зниження ФП на 17,31%, ФЧ на 14,44% та КАФ на 11,82%.  

При дослідженні через 2 тижні після останньої приставки МП у молодих 

статевозрілих щурів спостерігається відновлення ФАН до вихідного рівня 

(показники у даної групи щурів статистично не відрізняються від таких 

показників у контролі, р > 0,05). Варто відзначити, що у даної групи щурів 

спостерігалось статистично значиме підвищення ФП на 22,22% та ФЧ на 8,57% 

порівняно з такими показниками при дослідженні на наступну добу після ГВ.  

При порівнянні ГВ залежно від терміну обстеження у групах старих та 

молодих статевозрілих щурів виявлено статистично значимо значно нижчі 

показники ФАН (ФП, ФЧ, ФЄК та КАФ) у молодих статевозрілих щурів, що 

пов’язано з відмінностями вихідного стану тварин, віковими відмінностями. 

Отже, після експериментальних приставок МП на тіло лабораторних щурів 

спостерігається зсув ФАН крові у бік підвищення, який більш контрастно 

проявляється на 2 тиждень після ГВ у щурів старого віку (статистично значиме 

підвищення ФП на 14,5% та ФЧ на 23,6% від контролю, при p < 0,05), у 

порівнянні з молодими статевозрілими щурами.  

 

3.3 Цитоморфометричні показники лімфоцитів крові лабораторних 

щурів під впливом біологічно активних речовин слини медичної п’явки 

 

Запропонований нами підхід до групування цитоморфометричних класів 

лімфоцитів у лабораторних щурів (див. матеріали та методи), застосували при 

аналізі морфофункціонального стану лімфоцитів периферичної крові щурів при 

ГВ, результати дослідження представлені в табл. 3.3. 

 



 

 

6
5
 

 

 

Таблиця 3.3 

Цитоморфометричні класи лімфоцитів лабораторних щурів при гірудовпливі, % 

№ Досліджувані групи 

Малі лімфоцити, 

КЛ ≤ 8,0 мкм 

Середні лімфоцити, 

КЛ 8,5-11,0 мкм 

Великі лімфоцити, 

КЛ ≥ 11,5 мкм 

Ме(Q1;Q3), % U, pu Ме(Q1;Q3), % U, pu Ме(Q1;Q3), % U, pu 

1 
Молоді статевозрілі 

щури, контроль, n=10 

43,0 

(31,5; 59,8) 
- 

45,0  

(31,8; 57,0) 
- 

10,0 

(7,5; 12,3) 
- 

2 
Молоді статевозрілі 

щури, ГВ1, n=10 

75,0 

(59,8; 77,3) 

(1 і 2), U=13, 

pu=0,005 

18,0 

(15,5; 28,3) 

(1 і 2), U=11, 

pu=0,003 

9,0 

(5,5; 11,5) 

(1 і 2), U=41,5, 

pu=0,518 

3 
Молоді статевозрілі 

щури, ГВ2, n=10 

27,0 

(5,5; 36,0) 

(1 і 3), U=15, 

pu=0,008 

52,0 

(41,5; 56,5) 

(1 і 3), U=38,5, 

pu=0,384 

22,0 

(15,0; 36,0) 

(1 і 3), U=13, 

pu=0,005 

4 
Старі щури, контроль, 

n=10 

23,0 

(16,0; 24,0) 

(1 і 4), U=0,0, 

pu=0,000 

52,0 

(50,0; 74,0) 

(1 і 4), U=25, 

pu=0,057 

24,5 

(10,0; 26,0) 

(1 і 4), U=15, 

pu=0,007 

5 Старі щури, ГВ1, n=10 
36,0 

(22,0; 47,3) 

(4 і 5), U=28, 

pu=0,092 

42,0 

(38,8; 60,0) 

(4 і 5), U=28, 

pu=0,094 

18,0 

(14,0; 22,0) 

(4 і 5), U=34, 

pu=0,222 

6 Старі щури, ГВ2, n=10 
4,5 

(0; 10,0) 

(4 і 6), U=0,0, 

pu=0,000 

48,0 

(32,8; 62,0) 

(4 і 6), U=35, 

pu=0,252 

47,0 

(28,0; 67,3) 

(4 і 6), U=0,0, 

pu=0,000 

 

Примітки: ГВ1 — дослідження крові на наступну добу після останнього сеансу гірудовпливу; ГВ2 — дослідження крові через 2 тижні 

після останнього сеансу гірудовпливу; U, pu — відмінності між групами за критерієм Манна-Уітні; (х і у) — зазначений порядковий номер 

груп, відмінності між якими оцінювали за критерієм Манна-Уітні для певного показника. 
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Отримані результати, дозволяють зробити висновок про те, що 

онтогенетична перебудова організму у щурів старого віку, порівняно з молодими 

статевозрілими щурами, супроводжується перерозподілом відсоткового 

співвідношення цитоморфомертичних класів лімфоцитів. Так у інтактних до БАР 

МП молодих статевозрілих щурів, порівняно з інтактними щурами старого віку, 

спостерігається значна різниця при порівнянні частот цитоморфометричних 

класів лімфоцитів периферичної крові. Онтогенетичні зміни у щурів старого віку 

супроводжуються значним зменшенням (близько на 47% при порівнянні медіан, 

р<0,05) кількості малих лімфоцитів, збільшенням великих (майже в 2,5 рази, 

р<0,05) та середніх (близько на 16%, p=0,057) лімфоцитів. Тобто старіння 

організму щурів супроводжується перерозподілом співвідношення 

цитоморфометричних класів лімфоцитів за рахунок зменшення частки малих 

лімфоцитів та збільшення великих. Поясненням цього перегрупування може бути 

наступне припущення: старіння організму супроводжується зменшенням пулу 

стовбурових клітин на відновлення гістогенезу тканин, у тому числі і лімфоїдної 

[219], тому знижується й проліферативна активність, і відповідно, зменшується 

кількість малих лімфоцитів. Окрім того, з віком зростає частота аутоімунних 

процесів та імунодефіцитних станів [220], що також призводить до витрати 

лімфоцитів на усунення цієї патології. 

Збільшення кількості великих лімфоцитів у щурів старого віку частково 

пов’язане з появою серед них так званих «старіючих» лімфоцитів та незрілих 

лімфоцитів-імунобластів, активованих Т- і В-лімфоцитів. Гістогенези всіх тканин 

також контролюються за об’ємом імунною системою, у чому і проявляється їх 

морфогенетична функція [168]. Відповідно збільшення кількості великих 

лімфоцитів пов’язане з більшою компенсаторною появою великих активованих 

лімфоцитів, а також «старіючих» лімфоцитів, як прискорення апоптотичних 

реакцій. Постпроліферативні активно мігруючі лімфоцити переважно 

зосереджуються (депонуються) в тканинах, виконуючи морфогенетичну функцію, 

тоді як преапоптотичні — елімінуються (пояснення відсутності малих 

лімфоцитів). Великі лімфоцити менш мігруючі, з ними безпосередньо пов’язані 
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імунні реакції на периферії. Значне перевищення кількості великих лімфоцитів 

підтверджує наше припущення про їх активовану природу.  

ГВ у молодих статевозрілих та старих щурів супроводжувався змінами 

відсоткового співвідношення цитоморфометричних класів лімфоцитів, при чому 

спостерігалась залежність від періоду обстеження щурів — одразу після ГВ або у 

віддалені терміни (через 2 тижні), табл. 3.3.  

У молодих статевозрілих щурів при обстеженні одразу після ГВ, виявлені 

наступні зміни цитоморфометричних показників лімфоцитів периферичної крові, 

порівняно з контролем: спостерігалось значне статистично значиме (р < 0,05) 

збільшення кількості малих лімфоцитів (на 74% при порівнянні медіан) та 

зниження середніх (на 60%).  

При обстеженні молодих статевозрілих щурів у більш віддалені терміни 

після ГВ зафіксована інша тенденція: спостерігається статистично значиме 

(р < 0,05) зниження кількості малих лімфоцитів (на 37%) та значне збільшення 

великих (у 2,2 рази) та незначне (p=0,384) збільшення кількості середніх 

лімфоцитів (близько на 16%), порівняно з контролем. 

У щурів старого віку ГВ супроводжувався подібною тенденцією 

перерозподілу співвідношення цитоморфометричних класів лімфоцитів. Так, при 

дослідженні крові щурів на наступний день після ГВ спостерігалось статистично 

незначиме підвищення кількості малих (на 56,5%, при порівнянні медіан) та 

зниження кількості середніх (на 19%) та великих (на 27%) лімфоцитів (р > 0,05). 

У віддалені терміни після ГВ (через 2 тижні) у щурів старого віку, 

порівняно з контролем, спостерігалось статистично значиме (р < 0,05) зниження 

кількості малих лімфоцитів (більш ніж у 5 разів) та підвищення кількості великих 

лімфоцитів (у 1,9 разів) та незначне (р > 0,05) зниження (близько на 8%) кількості 

середніх лімфоцитів.  

Таким чином, ГВ у щурів, супроводжувався перерозподілом 

співвідношення цитоморфометричних класів лімфоцитів, який залежав від 

терміну обстеження та віку. Так, при обстеженні молодих статевозрілих щурів у 

найближчі терміни після ГВ (на наступну добу після останньої приставки МП) 
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відмічається статистично значиме збільшення кількості малих лімфоцитів за 

рахунок зменшення кількості середніх класів лімфоцитів. Старі щури статистично 

значимо не відреагували змінами у цитоморфометричних класах лімфоцитів у 

найближчий термін після останнього сеансу ГВ. У віддалені терміни обстеження 

(через 2 тижні) після ГВ спостерігається протилежна динаміка: зниження 

кількості малих лімфоцитів за рахунок збільшення великих лімфоцитів, як прояв 

стимулюючого ефекту БАР МП. 

Отже лабораторні щури, як біологічний об’єкт, виявляються досить 

резистентними до дії БАР МП, особливо це стосується молодих статевозрілих 

лабораторних щурів. Позитивний ефект БАР МП спостерігали у щурів старого 

віку, у яких за даними літератури знижена активність периферичних органів 

імунного захисту [221], порівняно з молодими статевозрілими лабораторними 

щурами. Це пов’язано з віковими інволюційними процесами в центральних та 

периферичних органах імунної системи [222-224], та іншими геронтологічними 

порушеннями [219]. 

 

За результатами розділу опубліковано наступні наукові праці [207, 225-228].  
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РОЗДІЛ 4 

ВИВЧЕННЯ ІМУНОТРОПНОЇ ДІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 

МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ТА В УМОВАХ ГІРУДОВПЛИВУ 

 

4.1 Імунотропна дія біологічно активних речовин слини медичної 

п’явки на клітини імунної системи людини in vivo 

4.1.1 Динаміка лейкоцитарної формули та цитоморфометричних 

показників лімфоцитів добровольців при гірудовпливі 

 

Показники лейкоцитарного профілю периферичної крові 25 добровольців 

(середній вік 52,0±2,55 років) при ГВ представлені в табл. 4.1. У обстежених до і 

після ГВ загальна кількість лейкоцитів та показники лейкоцитарної формули були 

в межах референтних значень, за винятком тенденції до підвищення кількості 

паличкоядерних нейтрофілів. Варто зазначити, що у добровольців до та після ГВ 

був відсутній лейкоцитоз, значні зрушення в лейкоцитарній формулі, що свідчить 

про відсутність гострого запалення або ж хронічного запального захворювання у 

стадії загострення. Практично всі показники лейкоформули, за винятком 

моноцитів, у добровольців після проведення курсу ГВ не відрізнялися. Однак, на 

1 тижні після ГВ у більшості добровольців відзначалася тенденція до зниження, 

як відносної, так і абсолютної кількості лімфоцитів (р > 0,05), порівняно з 

вихідними показниками до ГВ, що, ймовірно, пов’язане з їх депонуванням у 

місцях приставок МП та реґіонарних до них органах. 

У процесі ГВ визначали кількісні показники лімфоцитів периферичної 

крові. Так, середні значення кількості активованих малих лімфоцитів 

(КЛ ≤ 7,0 мкм) та великих (КЛ ≥ 10,5 мкм) у добровольців до та після ГВ були в 

межах референтних значень. Однак, варто зазначити, що кількість малих 

лімфоцитів у більшості добровольців до ГВ була на верхніх границях 

референтних значень, що підкреслює чутливість методу, який дозволяє тестувати 

гомеостатичні відхилення вказаних значень у окремих обстежених і дає привід 

для подальшого їх обстеження.  
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Таблиця 4.1 

Динаміка лейкоцитарної формули крові та цитоморфометричних класів 

лімфоцитів периферичної крові добровольців при гірудовпливі, (M±m) 

Імунні показники Од. 
Референтні 

значення 

Група обстеження, n=25 

До ГВ Після ГВ 

Лейкоцити Г/л 4,0-9,0 [191] 5,6±0,30 5,5±0,31 

Л
ей

к
о
ф

о
р

м
у
л
а 

Еозинофіли % 0,5-5 [191] 2,8±0,32 3,0±0,34 

Нф 

Пал. % 1-6 [191] 6,6±0,60 7,3±0,65 

Сегм. % 47-72 [191] 56,6±1,69 56,8±1,59 

Всього 
% 45-70 [196] 63,2±1,73 64,1±1,58 

Г/л 1,8-7,7 [196] 3,54±0,208 3,56±0,225 

Моноцити % 3-11 [191] 3,7±0,32 5,2±0,39 
*
 

Лімфоцити 
% 19-37 [191] 30,3±1,77 27,7±1,66 

Г/л 1,2-3,0 [191] 1,67±0,129 1,50±0,106 

К
Л

 

Малі 

(≤ 7,0 мкм) 

% 14,8-27,6 [229] 19,5±1,87 18,6±1,83 

Г/л 0,2-0,5 [229] 0,34±0,045 0,27±0,029 

Великі 

(≥ 10,5 мкм) 

% 6,2-12,0 [229] 12,5±1,21 10,9±1,04 

Г/л 0,09-0,2 [229] 0,20±0,018 0,17±0,024 

Примітки: Нф — нейтрофіли; КЛ — цитоморфометричні класи лімфоцитів; 

ГВ — гірудовплив; 
*
 — відмінності між групою обстеження до і після ГВ 

достовірні при р < 0,05. 

 

Після курсу ГВ, порівняно з вихідними показниками до ГВ, відзначалася 

тенденція (р > 0,05) до зниження кількості малих і великих лімфоцитів. Невисокі 

рівні малих лімфоцитів у периферичній крові добровольців після ГВ, імовірно, 

пов’язані з їх депонуванням у тканинах і органах реґіонарних приставкам МП.  

 

4.1.2 Динаміка фагоцитарної активності нейтрофілів крові 

добровольців при гірудовпливі 

 

У добровольців до ГВ не виявлено відхилень показників ФАН, порівняно з 

референтними значеннями (табл. 4.2). Але, у окремих обстежених показники 
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ФАН, наближались до нижніх меж референтних значень. Так, відомо, що 

зниження ФАН може призводити до хронізації запального процесу, сприяє 

підтримці аутоімунного процесу [196]. 

Таблиця 4.2 

Динаміка показників фагоцитарної активності нейтрофілів периферичної крові 

добровольців при гірудовпливі, (M±m) 

Показники Од. Референтні значення 
Група обстеження, n=25 

До ГВ Після ГВ 

ФП % 45,1-55,8 [229] 50,0±1,52 60,9±1,39 
*
 

ФЧ од./кл. 2,0-3,0 [229] 3,12±0,126 3,88±0,126 
*
 

ФЄК Г/л 7,45-14,06 [229] 11,12±0,874 13,75±0,998 
*
 

КАФ Г/л 1,57-2,79 [229] 1,79±0,120 2,16±0,144 
*
 

Примітка. 
* 
— відмінності між групою обстеження до і після ГВ достовірні при 

р < 0,05. 

 

Гірудовплив у добровольців призводив до активації всіх вивчених 

показників ФАН: збільшення ФП на 21,8%, ФЧ на 24,4%, ФЄК на 23,7% та КАФ 

на 20,7% порівняно з вихідними даними, при р < 0,05. Це пов’язано з активацією 

вродженого імунітету під впливом БАР МП, і відповідає даним інших авторів [6, 

9, 89]. 

 

4.1.3 Динаміка популяційного та субпопуляційного складу лімфоцитів 

периферичної крові добровольців при гірудовпливі 

 

Метою цього дослідження було вивчення популяційного і 

субпопуляційного складу лімфоцитів периферичної крові добровольців за 

допомогою імунофенотипування за СD структурами у динаміці ГВ. У зразках 

крові добровольців до і після ГВ досліджували кількісні показники лімфоцитів за 

допомогою МКАТ до СD-залежного розеткоутворення з використанням МКАТ 

проти: СD2, СD3, СD4, СD8, СD16, СD22, СD25-структур (Вітебськ, Республіка 
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Білорусь; ТОВ НВЛ «Гранум», Харків, Україна) із застосуванням авідного 

розеткового тесту [173, 178]. 

 

4.1.3.1 Популяційний та субпопуляційний склад лімфоцитів 

периферичної крові добровольців при гірудовпливі 

 

При аналізі рівня загальної кількості популяцій та субпопуляцій лімфоцитів 

за експресією диференційовочних АГ у осіб до ГВ, порівняно з референтними 

значеннями, не зареєстровано значних відхилень, за винятком невеликого 

зниження CD8
+
-лімфоцитів та підвищення CD22

+
, CD25

+
-лімфоцитів. Однак, 

варто зазначити, що у частини обстежених до ГВ відносна кількість CD2
+
, CD3

+
, 

CD4
+
, CD22

+
, CD25

+
-лімфоцитів була в межах або перевищувала верхні межі 

референтних показників. Після ГВ кількість основних популяцій лімфоцитів 

(CD2
+
, CD3

+
) статистично значимо (р < 0,05) знижувалась, порівняно з вихідними 

показниками (табл. 4.3).  

При порівнянні відносної кількості основних популяцій лімфоцитів, що 

мають високу авідність (КЛ ≥ 8 ЕБ) до СD-структур, у добровольців до ГВ 

виявлено підвищення відносної кількості високоавідної фракції СD3
+
-лімфоцитів, 

порівняно з референтними показниками. Відносна середня кількість СD2
+
-

лімфоцитів була в межах верхніх показників референтних значень, однак у 

більшості обстежених виходила за їх межі. Підвищення кількості високоавідної 

фракції лімфоцитів виявлене нами за рахунок чутливості застосованого методу. 

Так, при будь-якому популяційному обстеженні завжди виявляються особи, в 

яких досліджувані показники відрізняються від референтних значень.  

ГВ у добровольців супроводжувався статистично значимим (р < 0,05) 

зниженням відносної та абсолютної кількості високоавідної фракції СD2
+
 та 

СD3
+
-клітин. Слід зазначити, що у окремих обстежених добровольців (n=5) із 

низькими вихідними показниками СD2
+
 і СD3

+
 популяцій лімфоцитів ГВ 

призводив до підвищення цих показників. Виявлене нами зниження загальної 

кількості Т-лімфоцитів та їх високоавідної фракції в периферичній крові 



73 

 

 

добровольців після ГВ, ймовірно, пов’язане з їх депонуванням у місцях санації 

органів і місцях приставок МП. 

Суттєвих зрушень у загальній кількості СD22
+
 лімфоцитів (В-лімфоцитів) у 

процесі ГВ відзначено не було (табл. 4.3). Так, у добровольців до ГВ, порівняно з 

референтними значеннями, спостерігалось підвищення загальної кількості СD22
+
 

лімфоцитів та їх високоавідної фракції. Після ГВ загальна кількість СD22
+
 

лімфоцитів залишалася на вихідному рівні. Однак, ГВ сприяв статистично 

значимому (р < 0,05) зниженню попередньо підвищеної кількості високоавідної 

фракції СD22
+
 лімфоцитів, як у відносних, так і в абсолютних значеннях, але їх 

кількість після ГВ все ще залишалась високою, порівняно з референтними 

значеннями. 

Значні зміни залежно від ГВ були виявлені при аналізі субпопуляцій 

лімфоцитів. Загальна відносна та абсолютна кількість СD4
+
 лімфоцитів (Т-

хелпери) у добровольців до ГВ була в межах референтних значень, тоді як 

відносна кількість їх високоавідної фракції (КЛ ≥ 8 ЕБ) була вищою за референтні 

значення. ГВ у добровольців призводив до статистично значимого (р < 0,05) 

зниження як загальної кількості, так і кількості високоавідної фракції Т-хелперів, 

порівняно з вихідними показниками. При цьому відносна кількість високоавідної 

фракції Т-хелперів у більшості обстежених залишалась в межах або була вищою 

за верхні границі референтних значень. 

Загальна відносна кількість СD8
+
 лімфоцитів у добровольців до ГВ була 

менше нижньої границі референтних значень, тоді як кількість їх високоавідної 

фракції виходила за верхні межі референтних значень. Загальна кількість СD16
+
 

лімфоцитів та кількість їх високоавідної фракції у добровольців до ГВ була в 

межах референтних значень. ГВ призводив до статистично значимого (р < 0,05) 

підвищення загальної відносної кількості та кількості високоавідної фракції СD8
+
 

та СD16
+
 лімфоцитів. 
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Таблиця 4.3 

Кількість окремих популяцій лімфоцитів крові добровольців при гірудовпливі, 

(M±m) 

№ 
Досліджуваний 

показник 

Од. 

вимір. 
Референтні значення 

Група обстеження, n=25 

До ГВ Після ГВ 

1 Лейкоцити Г/л 4,0-9,0 [191] 5,6±0,30 5,5±0,31 

2 Лімфоцити % 19-37 [191] 30,3±1,77 27,7±1,66 

Г/л 1,2-3,0 [191] 1,67±0,129 1,50±0,106 

3 СD2
+
 Всього % 57,8-70,6 [230] 68,34±0,981 61,98±0,751 

*
 

Г/л 0,83-1,61 [230] 1,14±0,089 0,93±0,069 
*
 

Високо- 

авідні 

% 16,8-40,2 [230] 39,46±1,189 30,32±0,979 
*
 

Г/л 0,33-0,72 [230] 0,67±0,064 0,46±0,038 
*
 

4 СD3
+
 Всього % 55-80 [188] 67,16±1,516 57,48±0,688 

*
 

Г/л 0,8-2,2 [188] 1,12±0,093 0,86±0,058 
*
 

Високо- 

авідні 

% 12,3-23,1 [230] 29,40±1,140 21,10±0,798 
*
 

Г/л 0,18-0,48 [230] 0,49±0,045 0,31±0,024 
*
 

5 СD4
+
 Всього % 31-51 [188] 40,62±1,239 35,22±0,633 

*
 

Г/л 0,6-1,6 [188] 0,69±0,062 0,53±0,039 
*
 

Високо- 

авідні 

% 4,8-12,6 [230] 15,44±0,910 12,98±0,345 
*
 

Г/л 0,07-0,27 [230] 0,26±0,023 0,19±0,012 
*
 

6 СD8
+
 Всього % 19-37 [188] 18,34±0,745 27,40±0,714 

*
 

Г/л 0,3-0,8 [188] 0,30±0,026 0,41±0,030 
*
 

Високо- 

авідні 

% 2,7-5,7 [230] 5,90±0,456 9,48±0,323 
*
 

Г/л 0,03-0,13 [230] 0,10±0,010 0,14±0,011 
*
 

7 СD16
+
 Всього % 6-20 [188], 6-26 [230] 20,92±0,890 26,82±0,509 

*
 

Г/л 0,15-0,6 [188] 0,35±0,030 0,40±0,029 

Високо- 

авідні 

% 2,2-9,0 [230] 6,60±0,429 8,84±0,335 
*
 

Г/л 0,06-0,16 [230] 0,11±0,010 0,13±0,009 

8 СD22
+
 Всього % 5-19 [188] 22,68±0,936 23,84±0,900 

Г/л 0,1-0,5 [188] 0,37±0,027 0,36±0,030 

Високо- 

авідні 

% 1,35-5,25 [230] 9,08±0,496 7,32±0,479 
*
 

Г/л 0,01-0,11 [230] 0,15±0,014 0,11±0,011 
*
 

9 СD25
+
 Всього % 13-25 [196] 31,70±1,065 19,22±0,487 

*
 

Г/л 0,06-0,4 [190] 0,52±0,038 0,28±0,019 
*
 

Високо- 

авідні 

% 2,8-9,6 [230] 13,62±0,680 8,06±0,303 
*
 

Г/л 0,07-0,17 [230] 0,22±0,016 0,12±0,009 
*
 

Примітка. 
*
 — відмінності між групою обстеження до і після ГВ достовірні 

при р < 0,05. 
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Загальна відносна та абсолютна кількість СD25
+
 субпопуляції лімфоцитів та 

кількість їх високоавідної фракції у добровольців до ГВ була значно вищою, 

порівняно з референтними значеннями (табл. 4.3). ГВ супроводжувався 

зниженням загальної кількості СD25
+
 клітин та кількості їх високоавідної фракції 

до референтних значень. Як відомо, CD25-структура є стадіоспецифічною 

молекулою активації при імуногенезі Т- і В-лімфоцитів (яка є α-ланцюгом до ІЛ-

2) [220, 231], визначення щільності даної структури через підрахунок 

високоавідних (КЛ ≥ 8 ЕБ) до СD-структур клітин, є додатковою інформацією до 

функції цієї субпопуляції лімфоцитів на момент обстеження. 

Отже, дія ГВ була спрямована на специфічну перебудову як регуляторних, 

так і ефекторних субпопуляцій лімфоцитів. Так, у частини добровольців, у крові 

яких була підвищена вихідна кількість CD4
+
 (Т-хелпери) та СD25

+
 субпопуляції 

лімфоцитів та їх високоавідної фракції, даний показник у крові більшості осіб 

після ГВ знижувався до фізіологічних значень. Одночасно зі зниженням кількості 

CD4
+
 і СD25

+
 лімфоцитів мало місце підвищення загальної кількості та 

високоавідної фракції серед CD8
+
 (Т-кілери/супресори) і CD16

+
 (натуральні 

кілери) субпопуляцій мононуклеарів, що свідчить про модуляцію адаптивної 

ланки імунітету.  

 

4.1.3.2 Т-регуляторний індекс при гірудовпливі 

 

Відомо, що для аналізу співвідношення хелперної та кілерно/супресорної 

ланок імунної системи в клінічній та лабораторній практиці широко застосовують 

імунорегуляторний (Т-регуляторний) індекс (ІРІ, Т-РІ) — співвідношення 

загальної кількості CD4
+
 (Т-хелперів) до загальної кількості CD8

+
 (Т-

кілери/супресори) лімфоцитів. Так, за різними джерелами референтні значення ІРІ 

(Т-РІ) знаходяться в межах 1,5 – 2,5 і навіть до 3,5 [220, 232]. Оцінка даних 

хелперно-супресорних взаємодій субпопуляцій при імуногенезі представлена на 

рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Т-регуляторний індекс при гірудовпливі, (M±m) 

Примітки: 
*
 — результати після ГВ достовірно відрізняються від даних до 

ГВ (р < 0,05); Т-РІ (заг) — загальний Т-регуляторний індекс; Т-РІ (ha) — Т-

регуляторний індекс, розрахований за співвідношенням високоавідних CD4
+
 та 

СD8
+
 клітин. 

 

При аналізі Т-РІ у добровольців до ГВ виявлено його рівень 2,28±0,092 на 

верхніх межах референтних значень (1,5 – 2,5), при цьому в понад 40% 

обстежених (n=11) він був у межах 2,3 – 3,0. Підвищені показники Т-РІ у понад 

40% осіб до ГВ свідчать про підвищення активності імунної системи на момент 

обстеження та перевищену активність CD4
+
 (хелперної активації імуногенезу), що 

збігається з їх кількісними значеннями, наведеними в табл. 4.3. Після ГВ Т-РІ 

статистично значимо (р < 0,05) знижувався до 1,30±0,038, при цьому в більшості 

осіб він був у межах мінімальних значень норми або наближався до них. 

Окрім загальноприйнятого Т-РІ, додатково визначали Т-РІ за високоавідною 

фракцією (Т-РІhigh avidity), який у осіб до ГВ був підвищеним (2,84±0,185), порівняно 
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з референтними значеннями (1,73-2,41) [230]. ГВ сприяв його статистично 

значимому (р < 0,05) зниженню до нижньої межі референтних значень [195, 230].  

Таким чином, нами показано, що проведення ГВ забезпечує позитивний 

ефект у добровольців, який супроводжується нормалізацією експресії ряду 

диференційовочних АГ мононуклеарів. При цьому найважливішим є факт 

поєднання зниження кількості високоавідних Т-лімфоцитів субпопуляцій СD4
+
 і 

СD25
+
 при одночасному підвищенні вмісту високоавідних СD8

+
 і СD16

+
 

субпопуляцій. Такий ефект ГВ співпадає з загальним впливом БАР МП на 

імунореактивність з антизапальним ефектом, яку відмічають всі гірудологи. 

 

4.2 Імунотропна дія біологічно активних речовин медичної п’явки на 

лейкоцити крові людини в системі in vitro 

4.2.1 Вплив біологічно активних речовин слини медичної п’явки на 

ізольовані зразки крові людини 

 

Метою даного дослідження було вивчення кількісних показників 

лейкоцитів у ізольованих зразках венозної крові людини під впливом БАР слини 

МП. Обстежено 12 осіб до ГВ. Матеріалом для дослідження була венозна кров 

стабілізована гепарином (0,2 мг/мл, «Спофа»). Частину отриманої крові з вени 

поміщали у флакон на 25 мл, який закривали біологічною мембраною 

(кишечником ВРХ) та після підігріву до +37 
º
С приставляли МП для годування. 

Через 10 – 15 хв. від початку активного годування, коли по тілу МП проходили 

перистальтичні хвилі смоктання, її знімали. За цей період МП встигала 

насмоктати в різних дослідах 1 – 2 мл крові. Мета цього досліду полягала в тому, 

щоб визначити імуномодуляторну дію БАР слини МП на обмежений об’єм крові 

(дослід in vitro), тоді як при годуванні МП на тілі людини її БАР розносяться з 

током крові по всьому організму. У зразках крові: венозній інтактній (ВІ), та тій, 

що залишилася у флаконі після приставки МП для годування («флаконна» кров, 

ВФ) — визначали кількість лейкоцитів. Окрім цього, з виділених лімфоцитів на 

фікол-верографіновому градієнті визначали їх кількісні показники за допомогою 



78 

 

 

МКАТ до CD-залежного розеткоутворення з використанням еритроцитарного 

діагностикуму до CD2, CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD25. Популяційний склад 

лімфоцитів оцінювали за допомогою авідного розеткового тесту [167, 178]. 

У зразках венозної крові після приставки МП для годування спостерігались 

суттєві відмінності порівняно з інтактною венозною кров’ю. Так, у порції крові 

добровольців, обробленої слиною МП протягом 10 – 15 хв., спостерігався слабкий 

гемоліз еритроцитів, формені елементи крові втрачали седиментаційні 

властивості: спонтанно не осідали; при центрифугуванні не розділялись на плазму 

та формені елементи, тоді як у інтактній крові швидкість осідання еритроцитів у 

середньому складала 9 мм/год.  

Підрахунок кількості лейкоцитів та аналіз лейкоформули крові виявив 

достовірні зрушення всіх досліджуваних показників (табл. 4.4). Кількість 

лейкоцитів та показники лейкоформули у венозній інтактній крові обстежених 

були в межах референтних значень (табл. 4.4). Після обробки венозної крові БАР 

слини МП («флаконні» зразки) відбулося статистично значиме (р < 0,01) різке 

зниження абсолютної кількості лейкоцитів (на 38,3% при порівнянні медіан), в 

основному за рахунок нейтрофілів. Так відносна кількість паличко- та 

сегментоядерних нейтрофілів знизилась на 27% та 15%, відповідно. Виявлено 

зниження відносної кількості еозинофілів на 20% (р < 0,05). Абсолютна кількість 

лімфоцитів також знизилась на 14,6% (р < 0,01). Однак відносна кількість 

мононуклеарів статистично значимо (р < 0,01) підвищилась: лімфоцитів на 28,3%, 

моноцитів — на 136,4 % (у 2,36 рази) від вихідних значень.  

Відповідні зміни відбувались і при аналізі популяційного складу лімфоцитів 

крові (табл. 4.4). Так, статистично значимо (р < 0,01) знижувались загальна 

кількість СD2
+
 на 27,3% та авідність до ЕБ (КЛ ≥ 8 ЕБ) на 43,4%. Зниження тих 

же характеристик для СD3
+
 популяції було також високим та статистично 

значимим (р < 0,01): загальна кількість знизилась на 27,1% від інтактного 

венозного зразка, а високоавідна фракція на 39,7%. Водночас спостерігалась 

тенденція (р > 0,05) до збільшення (на 25%) загальної кількості В-лімфоцитів 

(СD22
+
), тоді як їх високоавідна фракція знижувалась на 64,7% (р < 0,01). 
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Таблиця 4.4 

Вплив біологічно активних речовин секрету слинних залоз медичної п’явки 

на кількість лейкоцитів, лейкоцитарну формулу крові та функціональний стан 

основних популяцій лімфоцитів в ізольованих зразках крові 

Досліджуваний показник 
Од. 

вимір. 

Зразок крові Me (Q1; Q3) 
p 

ВІ (n=12) ВФ (n=12) 

Лейкоцити Г/л 4,75 (4,20; 6,08) 2,93 (2,43; 3,88) 
*
 0,002 

Л
ей

к
о
ф

о
р
м

у
л
а 

Еозинофіли % 2,50 (0,75; 4,88) 2,00 (0,25; 2,88) 
*
 0,002 

Нф 
пал % 6,50 (3,75; 9,63) 4,75 (2,63; 6,38) 

*
 0,002 

сегм % 54,75 (46,13; 60,88) 46,50 (38,00; 53,25) 
*
 0,002 

Моноцити % 2,75 (2,13; 3,88) 6,50 (4,75; 8,25) 
*
 0,003 

Лімфоцити 
% 30,00 (25,88; 41,75) 38,50 (34,50; 48,13) 

*
 0,002 

Г/л 1,44 (1,32; 1,80) 1,23 (0,96; 1,40) 
*
 0,002 

СD2
+
 

Всього % 68,75 (64,88; 71,38) 50,00 (44,25; 60,25) 
*
 0,002 

Високоавідні % 36,25 (32,75; 41,75) 20,50 (16,50; 25,75) 
*
 0,002 

СD3
+
 

Всього % 66,50 (62,75; 71,25) 48,50 (44,75; 53,50) 
*
 0,002 

Високоавідні % 29,00 (27,63; 31,75) 17,50 (16,25; 20,50) 
*
 0,002 

СD4
+
 

Всього % 41,50 (35,75; 47,50) 32,50 (24,75; 40,25) 
*
 0,019 

Високоавідні % 15,00 (12,00; 19,75) 11,50 (8,25; 13,75) 
*
 0,007 

СD8
+
 

Всього % 18,00 (14,50; 21,50) 27,00 (19,25; 28,75) 
*
 0,019 

Високоавідні % 6,50 (4,25; 8,88) 5,5 (4,0; 7,75) 0,239 

СD16
+
 

Всього % 20,50 (16,00; 23,50) 18,50 (16,25; 22,75) 0,453 

Високоавідні % 6,25 (5,25; 9,75) 4,00 (3,00; 5,75) 
*
 0,009 

СD22
+
 

Всього % 22,00 (20,25; 25,75) 27,50 (20,50; 31,50) 0,099 

Високоавідні % 8,50 (8,00; 12,00) 3,00 (2,00; 5,50) 
*
 0,005 

СD25
+
 

Всього % 34,00 (30,50; 35,00) 17,50 (16,00; 18,88) 
*
 0,003 

Високоавідні % 14,00 (9,25; 17,00) 4,50 (3,25; 6,75) 
*
 0,002 

Примітки: Нф — нейтрофіли; Високоавідні — фракція лімфоцитів, що 

приєднали 8 і більше еритроцитів барана, кон’югованих МКАТ проти відповідних 

CD-структур; ВІ — венозна інтактна кров; ВФ — венозна «флаконна» кров, після 

приставки МП для годування; 
*
 — відмінності статистично значимі, порівняно з 

вихідними показниками при р < 0,05 (тест Вілкоксона). 
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У «флаконних» зразках крові, взятих у добровольців до ГВ, під впливом 

БАР МП статистично значимо зменшувалась загальна кількість (на 21,7%, при 

р < 0,05) та авідність до ЕБ (на 23,3%, при р < 0,01) CD4
+
 субпопуляції 

лімфоцитів. Ще більше зменшувались досліджувані показники серед CD25
+
 

субпопуляції лімфоцитів: загальна кількість — на 48,5%, високоавідна фракція — 

на 67,9%, при р < 0,01. 

Зміни CD8
+
 та CD16

+
 субпопуляцій мали обернену динаміку: загальна 

кількість CD8
+
 лімфоцитів статистично значимо (р < 0,05) збільшувалась у 

«флаконній» крові на 50% від інтактної, тоді як кількість CD16
+
 залишалась на 

вихідному рівні (зниження на 9,8%, р > 0,05). Високоавідна фракція статистично 

не значимо знижувалась при аналізі CD8
+
 субпопуляції (р > 0,05) на 15,4%, а при 

аналізі CD16
+
 субпопуляції вона знижувалась статистично значимо на 36%, при 

р < 0,05. При оцінці співвідношення хелперно-супресорних субпопуляцій із 

використанням Т-РІ (табл. 4.5), у «флаконних» зразках крові після приставки МП 

виявлено статистично значиме зниження загального Т-РІ. При порівнянні Т-РІ, 

розрахованого за вмістом високоавідних CD4
+
 та CD8

+
 клітин, виявлена 

статистично незначима тенденція до їх зниження (р > 0,05). 

Таблиця 4.5 

Вплив біологічно активних речовин секрету слинних залоз медичної п’явки 

на Т-регуляторний індекс в ізольованих зразках крові 

№ 
Досліджуваний 

показник 

Зразок крові Me (Q1; Q3) 

ВІ (n=12) ВФ (n=12) р 

1 Т-РІзаг 2,24 (1,94; 2,71) 1,19 (1,04; 1,61) 
*
 0,005 

2 Т-РІhight avidity 2,73 (2,17; 3,19) 2,23 (1,25; 2,83) 0,060 

Примітки: ВІ — венозна інтактна кров; ВФ — венозна «флаконна» кров, 

після приставки МП для годування; Т-РІ — Т-регуляторний індекс загальний; Т-

РІhight avidity — Т-регуляторний індекс, розрахований за співвідношенням 

високоавідних CD4
+
 та СВ8

+
 клітин; 

*
 — відмінності статистично значимі при 

р < 0,05 (тест Вілкоксона). 

 

Вірогідною причиною виявленого зниження кількості лейкоцитів та зміни 

лейкоформули крові в «флаконних» зразках крові після приставки МП може бути 
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опосередкована екзометаболітами клітинна загибель. До складу БАР ССЗ МП 

входять бделіни та егліни, які мають протизапальні властивості [6]. Вони 

пригнічують активність ферментів і цитокінів, які виділяються клітинами імунної 

системи на початкових етапах імунної відповіді. Активність клітин імунної 

системи також знижується шляхом протеолітичного зняття з мембран відповідних 

рецепторів і структур, які беруть участь в імунній відповіді. Не можна виключити 

також наявність факторів у слині МП, основна властивість яких полягає в індукції 

апоптозу. Індукція апоптозу лейкоцитів крові може бути проявом місцевого 

протизапального ефекту БАР МП при ГВ. Наприклад, на рівні організму людини 

при ГВ біля трипроменевої ранки розміром 3 – 4 мм та глибиною 1,5 – 2 мм 

утворюється зона гіперемії діаметром тільки близько 5 мм. Загоєння ранки 

відбувається через 2 – 3 доби без інших проявів запалення та без косметичних 

дефектів на шкірі. 

Як показали результати досліджень, найбільшою мірою зменшилась 

кількість нейтрофілів. Так, сегментоядерні нейтрофіли – клітини з коротким 

періодом життя, які знаходяться на кінцевій стадії диференціювання і першими 

реагують на антигенне навантаження реакцією нетозу. Мононуклеарні лейкоцити 

(моноцити і лімфоцити) реагують на АГ пролонгованими реакціями і, можливо, є 

менш чутливими до токсичної дії екзометаболітів. Відповідно, у лейкоформулі 

крові їх відносна кількість збільшилася за рахунок популяційного перерозподілу.  

Виявлені зміни в популяційному складі лімфоцитів в ізольованих 

«флаконних» зразках венозної крові добровольців під дією БАР слини МП 

полягають у зниженні абсолютної кількості лімфоцитів (на 14,6%), за рахунок їх 

основних популяцій — CD2
+
 (зниження на 27,3%), CD3

+
 (зниження на 27,1%). У 

«флаконних» зразках крові після приставки МП спостерігається помірна інгібіція 

CD4
+
 субпопуляції за рахунок пригнічення експресії CD25

+
 структури. Частка 

CD16
+
 (НК-лімфоцитів) у «флаконних» зразках крові статистично залишається на 

близькому до фізіологічного рівні, тоді як CD8
+
 субпопуляція також із 

кілерно/супресорною дією збільшується. Зміни співвідношення регуляторних і 

ефекторних субпопуляцій лімфоцитів в ізольованих зразках венозної крові під 
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впливом БАР слини МП були подібними до таких у периферичній крові 

добровольців після ГВ (табл. 4.3, рис. 4.1): стримування надлишку ініціюючих 

імуногенез субпопуляцій (CD4
+
, CD25

+
) і помірна стимуляція цитотоксичних 

(CD8
+
, CD16

+
) субпопуляцій лімфоцитів. 

 

4.2.2 Вивчення інтенсивності реакції бластної трансформації 

лімфоцитів крові людини та синтезу прозапальних цитокінів на мітогени і 

антигени кільчеців 

 

Враховуючи те, що імуномодуляторні ефекти БАР МП in vivo можуть 

опосередковуватися через ряд непрямих механізмів (наприклад, через підвищення 

рівня прозапальних цитокінів, колонієстимулюючих факторів, регуляцію процесів 

дозрівання та міграції клітин та ін.), останні можна вивчати при їх моделюванні в 

культурі мононуклеарів крові і клітин інших тканин (м’язової, нервової та ін.), 

тому представляло інтерес вивчення впливу БАР МП у системах in vitro. Метою 

даного розділу роботи було вивчення впливу АГ аптечної (H. verbana), 

медичної/української (H. medicinalis) та східної (H. оrientalis) МП, а також 

спільного з ними представника класу кільчастих червів — ЧКХ (Eisenia fetida) на 

РБТЛ та синтез прозапальних цитокінів у культурі мононуклеарів крові 25 

добровольців, які не контактували з БАР МП (можливі укуси диких форм МП при 

купанні вони заперечують) до і після стандартного амбулаторного курсу ГВ.  

 

4.2.2.1 Реакція бластної трансформації лімфоцитів крові добровольців, 

стимульована рослинними мітогенами і антигенами кільчеців, при 

гірудовпливі 

 

Середні показники РБТЛ у обстежених представлені на рис. 4.2. Кількість 

спонтанно стимульованих лімфоцитів у добровольців до ГВ, які не контактували з 

БАР кільчеців, у середньому становила 6,7±0,67% з індивідуальними 

коливаннями від 2,5 до 10,0%, що обумовлено різним станом вихідної активації 
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лімфоцитів у даному зразку крові, які її завершують в умовах культури. 

Показники РБТЛ на ФГА і КонА у обстежених осіб були на рівні властивостей 

даних мітогенів і співпадали з такими даними інших авторів [196], що свідчить 

про кондиційність умов культивування лімфоцитів.  

 

Рис. 4.2 Мітоген- і антигенстимульована реакція бластної трансформації 

лімфоцитів крові добровольців до і після гірудовпливу, % (M±m) 

Примітки: а+н — активовані лімфоцити з ознаками апоптозу та некрозу 

(позначено сірим кольором); 
*
 — відмінності між групою добровольців до та після 

ГВ достовірні при р < 0,05 (t-test для парних вибірок); 
1
 — відмінності достовірні 

порівняно зі спонтанною РБТЛ при р < 0,05; 
2
 — відмінності достовірні порівняно 

з ФГА-стимульованою РБТЛ при р < 0,05; 
3
 — відмінності достовірні порівняно з 

КонА-стимульованою РБТЛ при р < 0,05; 
4
 — відмінності достовірні порівняно з 

АГ H. verbana-стимульованою РБТЛ при р < 0,05; 
5
 — відмінності достовірні 

порівняно з АГ H. medicinalis-стимульованою РБТЛ при р < 0,05; 
6
 — відмінності 

достовірні порівняно з АГ H. orientalis-стимульованою РБТЛ при р < 0,05. 

 

РБТЛ на АГ кільчеців переважала її спонтанний рівень, але в більшості була 

значно нижче, ніж на рослинні лектини. Перевищення РБТЛ вище спонтанного 
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рівня, також вказує на їх поліклональну активацію, як і на рослинні мітогени. 

Особливості РБТЛ в основному пов’язані зі специфічністю реагування лімфоцитів 

на АГ кільчеців. Так, у добровольців до ГВ рівні РБТЛ перевищували їх спонтанні 

значення у 1,5 - 2,5 рази для АГ МП і близько 5 разів для АГ ЧКХ і дорівнювали: 

на АГ аптечної МП — 12,0±1,04%, української МП — 13,2±0,75%, східної МП — 

15,2±1,09%, ЧКХ — 36,5±2,33% (при р < 0,05). Виявлена тенденція до збільшення 

рівнів РБТЛ у культурах із АГ МП у сторону східної (H. orientalis), що досягає 

статистично значимого рівня у останньої в порівнянні з аптечною та українською 

МП (р < 0,05), а рівень РБТЛ у культурах, стимульованих АГ ЧКХ був у понад 

2 рази вище, ніж у культурах із АГ МП. РБТЛ на АГ ЧКХ наближалась до такої 

для рослинних поліклональних мітогенів (ФГА і КонА), що контрастно їх 

відрізняє від показників РБТЛ на АГ МП. Варто зазначити, що добровольці до ГВ 

попередньо не контактували з БАР МП, тому у них була відсутня сенсибілізація 

за вторинним типом, тобто клітини пам’яті до АГ МП. 

При цьому нами виявлено факт морфологічних відмінностей РБТЛ на 

рослинні мітогени (ФГА, КонА) і АГ кільчеців. У мітогенстимульованих 

культурах лімфоцитів спостерігалися типові бласти з синтетично активним ядром 

і базофільною цитоплазмою, що свідчить про продуктивний лімфогенез, який при 

пролонгованому культивуванні на 2 - 3 добу завершувався б мітозом. При 

стимуляції АГ кільчеців, бласти мали недостатньо розвинену базофільну 

цитоплазму (як результат недостатності розвитку білок-синтетичної системи, 

зокрема гранулярного ендоплазматичного ретикулуму). В культурах з АГ МП 

стимульованими лімфоцитами значна їх частина (0,5 - 5%) була з 

морфологічними ознаками апоптозу: цитопікнозом, каріопікнозом, 

каріорексисом, протрузією ядра, вакуолізацією ядра і цитоплазми, цейозисом 

плазмолеми та ін. (рис. 4.3). У таких культурах також часто зустрічалися 

некротичні лімфоцити у вигляді дифузних еозинофільних плям. Ознаки апоптозу і 

некрозу були особливо виражені в культурах лімфоцитів із додаванням АГ ЧКХ, в 

яких часто перевищували більшу частину стимульованих клітин. 
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Рис. 4.3. Морфологічні форми бласттрансформованих лімфоцитів під впливом рослинних мітогенів і антигенів кільчеців (об’єктив 

100×, забарвлення за Папенгеймом). Типові бласттрансформовані лімфоцити під впливом: 1) ФГА, 2) КонА. Бласттрансформовані 

лімфоцити під впливом антигенів кільчеців із ознаками апоптозу: 3) пошкодження цілісності плазмолеми, вакуолізація ядра; 4) вакуолізація 

цитоплазми і ядра; 5) двудольчате ядро, формування псевдоподій; 6) а — пікноз ядра, цейозис плазмолеми, б — вуалевидна цитоплазма з 

вакуолізацією; 7) а — вакуолізація цитоплазми, б — формування псевдоподій, вакуолізація ядра і цитоплазми, 8) а — вакуолізація 

цитоплазми, вакуолізація і каріорексис ядра, б, в — пікноз ядра; 9) а — еритроцити, б — лімфоцит із фрагментацією ядра і мікроядрами, в — 

пікноз ядра і цитоплазми лімфоцита; 10) а, б, г — каріорексис ядра нейтрофілів, в — каріорексис із ознаками каріолізису ядра лімфоцита; 11) 

а — двудольчате ядро, б — ядро з одиничною протрузією, каріорексис ядра лімфоцитів; 12) вакуолізація цитоплазми лімфоцита. 
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Після ГВ стимулюючий ефект БАР МП проявився у всіх культурах. 

Збільшилися спонтанна (у 2,76 рази) і мітогенстимульована РБТЛ, як показник 

потенційної проліферативної активності лімфоцитів. У 2 - 2,5 рази від вихідного 

рівня збільшилася РБТЛ і в АГ-стимульованих культурах (H. verbana – у 2,07, 

H. medicinalis – у 2,07 та H. orientalis – у 2,3 разів, р < 0,05), що вказує на 

підвищення кількості циркулюючих сенсибілізованих до АГ МП лімфоцитів у 

периферичній крові. При цьому спостерігалось збереження спрямованості до 

збільшення рівня РБТЛ, як і до ГВ. При цьому на специфічні АГ кільчеців 

продовжували переважати апоптотичні та некротичні реакції. У культурах, 

стимульованих АГ МП, відзначений факт домінування РБТЛ із АГ східної п’явки, 

тоді як ГВ проводили аптечною (H. verbana). Звертає на себе увагу високий рівень 

РБТЛ на АГ ЧКХ, який після ГВ наближався до ФГА-стимульованої культури, 

але відрізнявся переважанням апоптотичних і некротичних реакцій. Індукція 

непродуктивного імуногенезу АГ кільчеців, що приводить до апоптозу і некрозу 

лімфоцитів у культурі клітин для АГ МП in vivo, в умовах ГВ, ймовірно, є 

провідним механізмом протизапальної дії БАР слини МП. Останні у вигляді 

антиензимного комплексу виділені серед БАР МП [6].  

Разом із тим збільшення рівня РБТЛ вище спонтанного під впливом АГ 

кільчеців у осіб, які раніше не контактували з ними, можна пояснити наявністю 

загальних патернів у білковій організації всіх видів. Це припущення 

підтверджується аналізом транскриптому МП (див. підрозділ 1.2 огляду 

літератури) [134]. За сучасними уявленнями структурні патерни [233, 234] 

являють собою філогенетично стабільні, обмежені 8- 10 - 20 мономерами 

послідовності біополімерів (ФСПБ) подібні у представників різних 

філогенетичних груп. Видова різноманітність молекулярних патернів також 

обмежена близько 20 [220]. За відмінність молекулярних патернів відповідальні 

специфічні ПРР, які є на більшості компартментів клітини (плазмолемні і 

цитоплазматичні), переважно на клітинах вродженого імунітету і в меншій мірі на 

лімфоцитах [234]. ПРР знаходять і в інших клітинах різних тканин. У даний час 

детально вивчено роль взаємодії ФСПБ-ПРР у протиінфекційному захисті [235] та 
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імунопатології за типом алергії й аутоалергії [236]. Звичайно ці взаємодії беруть 

участь і в регуляції онтогенетичного розвитку і регуляції гістогенезів, на що 

вказує факт першого відкриття одного з видів ПРР — Тоll-подібних рецепторів 

(TLR) при вивченні ембріогенезу дрозофіли [237].  

Формування імунної відповіді розпочинається зі взаємодії патернів із ПРР 

(TLRs) клітин вродженого імунітету, які через клітинні контакти і за допомогою 

цитокінів залучають до імуногенезу лімфоцити [220, 234, 238]. З цих позицій 

отримує логічне пояснення також факт збільшення РБТЛ після ГВ, як результат 

збільшення в рециркуляції сенсибілізованих до АГ аптечної МП лімфоцитів, які 

мають спільні патерни з іншими видами. Разом із тим різні рівні РБТЛ на АГ МП 

підтверджують і їх видові відмінності. Раніше встановлено наявність подібності 

складу білків і пептидів ССЗ H. verbana, H. medicinalis і H. orientalis на 30 - 40%, 

при цьому найбільша близькість спостерігається між H. medicinalis і H. orientalis 

[147]. Різні рівні РБТЛ на АГ аптечної (H. verbana), української (H. medicinalis) та 

східної (H. orientalis) п’явок підтверджують видові відмінності продукції БАР. 

Разом із тим, підвищення рівнів РБТЛ на АГ трьох видів МП після курсу ГВ 

аптечним видом вказує на схожість їх БАР.  

Виявлена нами активація АГ кільчеців проліферативної реакції лімфоцитів 

за непродуктивним шляхом у культурі є новою, раніше не описаною їх 

властивістю. Індукція апоптозу і подальшого некрозу клітин крові хазяїна-

годувальника АГ кільчеців, імовірно, є однією з форм їх імунної захисної реакції. 

При цьому її найбільший ефект проявляється у ЧКХ, як у організмів, що живуть у 

ґрунті з різноманітними мікроорганізмами. Для захисту від яких та для регуляції 

онтогенезу даний вид має різноманітність ФСПБ і ПРР. Це забезпечує їх 

ефективну фізіологічну і репаративну регенерацію, сильний імунітет. Так, в 

целомічній рідині Eisenia присутній білковий фактор, який неспецифічно лізує 

клітини хребетних (титр цитолітичної активності проти еритроцитів барана, 

людини становить 1 : 3920) [239]. Тому АГ ЧКХ (E. fetida) у культурі проявляють 

сильний апоптотичний і некротичний ефект.  
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Пристосування до ектопаразитизму і харчування стерильним внутрішнім 

середовищем (тканинна рідина, кров) хазяїв-годувальників (водні і наземні 

хребетні, в основному, копитні ссавці, людина) філогенетично значно знизили 

захисний цитотоксичний ефект АГ у МП. Еволюційний перехід МП до 

мутуалізму з водопійними копитними ссавцями сприяв адаптивному обмеженню 

захисних механізмів у останніх, шляхом дозозалежної активації БАР вибіркового 

апоптозу клітин імунної системи господарів, як одного з компонентів 

протизапального ефекту — основного терапевтичного механізму ГТ. Можна 

вважати, що аптечна і українська МП мають більш ранню філогенетичну 

взаємодію з хребетними, ніж східна МП, на що вказують статистично значимо 

більші апоптотичні і некротичні ефекти АГ цього виду у порівнянні з першими. 

Таким чином, вперше виявлена нами різноманітність РБТЛ у культурах, 

стимульованих АГ кільчеців, є підставою для експериментального вивчення 

імунотропної дії БАР МП та подальшого клінічного обґрунтування ГТ. Виділення 

і вивчення апоптотичних факторів кільчеців може бути перспективним для 

імунної корекції порушень гістогенезів тканин у людини і тварин. 

 

4.2.2.2 Синтез прозапальних цитокінів у культурі мононуклеарів крові 

добровольців, стимульованій рослинними мітогенами і антигенами 

кільчеців, при гірудовпливі 

 

Рівні синтезу прозапальних цитокінів мононуклеарами крові добровольців 

до і після ГВ під впливом рослинних мітогенів і АГ кільчеців та без їх додавання 

(спонтанна реакція) представлені в табл. 4.6, аналіз якої дозволяє виявити ряд 

загальних закономірностей.  

По-перше, рівні цитокінів у мітоген- і АГ-стимульованих культурах значно 

перевищують їх спонтанні значення незалежно від сенсибілізації АГ МП, що 

свідчить про функціональну активність мононуклеарів. Виняток становлять 

культури лімфоцитів, стимульовані АГ ЧКХ, рівні прозапальних цитокінів в яких 

досягали достовірного перевищення їх спонтанних значень тільки для ІЛ-1β.   
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Таблиця 4.6 

Рівні спонтанної та мітоген/антигенстимульованої продукції прозапальних цитокінів у культурі мононуклеарів 

добровольців до і після гірудовпливу (n=23), пг/мл 

ПЦ 
Період 

обстеження 

Рівень цитокінів у досліджуваних зразках, пг/мл, Ме (Q1; Q3) 

СП ФГА КонА АГ H.verbana АГ H.medicinalis АГ H.orientalis АГ E.fetida 

ІЛ-1β 

до ГВ 
31,45  

(24,15; 

39,43) 

66,21  

(44,12; 

88,75)
1
 

80,16 

(56,14; 

102,24)
1
 

86,74 

(59,18; 

121,67)
1,2

 

87,08 

(64,48; 

108,10) 
1,2

 

80,45 

(54,14; 

98,53)
1,2,4,5

 

79,09 

(51,37; 

110,35)
1,2

 

після ГВ 
26,19 

(18,93; 

36,05) 

41,30 

(34,34; 

55,18) 
*,1

 

51,70 

(40,02; 

79,48)
*,1

 

69,89 

(44,54; 

97,52)
1,2,3

 

77,25 

(52,70; 

102,10)
1,2,3

 

69,03 

(44,63; 

86,28)
1,2,3,5

 

62,27 

(43,72; 

88,17)
*,1,2

 

ІЛ-8 

до ГВ 
601,20 

(410,50; 

848,20) 

5350,10 

(1016,30; 

9722,50)
1
 

1552,80 

(895,40; 

2217,90)
1
 

10150,40 

(4972,50; 

19676,30)
1,2,3

 

10920,10 

(2642,60; 

14965,20)
1,2,3

 

11569,00 

(1963,90; 

15119,80)
1,2,3

 

830,20 

(352,30; 

1107,70)
2,3,4,5,6

 

після ГВ 
247,60 

(143,80; 

423,20)
*
 

1967,50 

(834,40; 

3919,80)
*,1

 

863,20 

(577,40; 

1653,80)
*,1

 

5696,80 

(1421,50; 

9154,50)
*,1,3

 

4819,60 

(1682,20; 

7831,60)
*,1,2,3

 

5249,90 

(715,60; 

10080,30)
*,1,3

 

319,30 

(157,70; 

418,80)
*,2,3,4,5,6

 

ФНП-α 

до ГВ 
352,30 

(221,20; 

507,50) 

1927,60 

(1182,30; 

4602,40)
1
 

962,80 

(758,50; 

1377,80)
1
 

3314,80 

(1536,80; 

4797,00) 
1,3 

 

2352,70 

(1043,00; 

4126,20) 
1,3

 

2027,60 

(765,70; 

3726,00) 
1,3,4

 

344,00 

(165,00; 

644,00) 
2,3,4,5,6

 

після ГВ 
144,00 

(86,40; 

246,10) 
*
 

814,50 

(562,80; 

2301,30)
*,1

 

451,90 

(339,00; 

630,10) 
*,1

 

1669,60 

(714,70; 

2828,40)
*,1,3

 

1955,50 

(745,20; 

3034,40)
*,1,2,3

 

816,50 

(357,20; 

2509,60)
*,1,3,4,5

 

161,30 

(91,90; 

245,90)
*,2,3,4,5,6

 

Примітки: ПЦ — прозапальний цитокін; ГВ — гірудовплив; СП — спонтанна РБТЛ; ФГА — фітогемаглютинін; КонА — 

конканавалін А; АГ — антигени сольового екстракту з тіл кільчеців; 
*
 — відмінності між групою до і після ГВ достовірні при р < 0,05; 

1
 — 

відмінності між СП і мітогенстимульованою (ФГА, КонА) РБТЛ або АГ-стимульованою (H.verbana, H.medicinalis, H.orientalis, E.fetida) 

РБТЛ достовірні при р < 0,05; 
2
 — відмінності між мітоген- (ФГА) і АГ-стимульованою (H.verbana, H.medicinalis, H.orientalis, E.fetida) РБТЛ 

достовірні при р < 0,05; 
3
 — відмінності між мітоген- (КонА) і АГ-стимульованою (H.verbana, H.medicinalis, H.orientalis, E.fetida) РБТЛ 

достовірні при р < 0,05; 
4
 — відмінності між АГ H.verbana і АГ H.medicinalis, H.orientalis, E.fetida-стимульованою РБТЛ достовірні при 

р < 0,05; 
5
 — відмінності між АГ H.medicinalis і АГ H.orientalis, E.fetida-стимульованою РБТЛ достовірні при р < 0,05; 

6
 — відмінності між 

АГ H.orientalis і АГ E.fetida-стимульованою РБТЛ достовірні при р < 0,05. Порівняння результатів між залежними групами за критерієм 

Вілкоксона. 
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По-друге, значення прозапальних цитокінів у культурах клітин, 

стимульованих АГ МП, мали тенденцію до перевищення таких у культурах із 

рослинними мітогенами, а рівні в ФГА-стимульованих культурах були вище, ніж 

при стимуляції КонА.  

Нарешті, загальні відмінності в синтезі прозапальних цитокінів виявлені і в 

АГ-стимульованих культурах: рівні ІЛ-1β були значно нижче, ніж рівні ІЛ-8 і 

ФНП-α.  

Рівні ІЛ-1β у супернатантах культур мононуклеарів значно поступаються 

іншим прозапальним цитокінам (ІЛ-8, ФНП-α), що можна пояснити наступним. 

Синтез цитокінів клітинами імунної системи відбувається в перші хвилини і 

години після антигенної/мітогенної стимуляції [240]. При цьому ІЛ-1β, в силу 

своєї функціональної плейотропності синтезується одним із перших, мобілізуючи 

організм і клітинні системи до активації. Тому він і першим піддається негативній 

регуляції, як той, що виконав свою функцію, з боку інших цитокінів, зокрема 

ФНП-α [240]. Це припущення підтверджується позитивними рівнями ІЛ-1β навіть 

у культурах мононуклеарів з АГ ЧКХ, які індукували виражений апоптотичний і 

цитотоксичний ефект, який завершався некрозом більшості мононуклеарів. У 

таких супернатантах виявлявся рівень ІЛ-1β вище спонтанного рівня, але був 

статистично рівним при мітогенній і антигенній стимуляції МП (див. табл. 4.6). 

Слід зазначити, що тривалість культивування мононуклеарів становила 24 

години, тому напрацювання ІЛ-1β до виявлених нами значень, ймовірно, 

відбувалося в перші хвилини і години до того, як настав цитотоксичний і 

некротичний ефект під впливом АГ МП і ЧКХ. Подані вище особливості синтезу 

прозапальних цитокінів залежали від природи відповідного стимулятора 

мононуклеарів і властивостей конкретного цитокіна, що й було нами 

підтверджено при аналізі РБТЛ (рис. 4.2). 

Подальшого дослідження потребує виявлений нами факт перевищення 

синтезу прозапальних цитокінів (ІЛ-8, ФНП-α) під впливом АГ МП у порівнянні з 

культурами, стимульованими рослинними мітогенами. Рівні РБТЛ на останні 

були значно вище і РБТЛ протікала за продуктивним лімфогенезом, тоді як 
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реактивність на АГ МП була нижчою і в основному непродуктивною. Ймовірна 

причина таких перехресних значень полягає у відмінності рецепторів, що 

реагують на рослинні лектини і на АГ МП, а отже і у відмінностях активації і 

регуляції транскрипційних факторів. Відомо, що ФГА і КонА реагують із 

відповідними вуглеводними залишками глікокаліксу лімфоцитів [171], в 

основному, стимулюючи синтез цитокінів, які індукують проліферацію 

(наприклад ІЛ-2). Рецептори до АГ МП ще необхідно вивчити, але вже як 

випливає з результатів даної роботи, індукований ними спектр цитокінів більше 

спрямований на мобілізацію клітин імунної системи шляхом синтезу широкого 

спектра цитокінів, у тому числі і прозапальних. Але в умовах культури така 

активація відбувається за непродуктивним шляхом. 

В умовах ГВ зміна активаційної здатності лімфоцитів під впливом мітогенів 

і АГ МП супроводжувалась відповідними відмінностями продукції прозапальних 

цитокінів (табл. 4.6). При цьому в культурах мононуклеарів добровольців після 

ГВ виявлена тенденція до зниження рівнів прозапальних цитокінів. Однак, 

ступінь зміни рівня їх синтезу залежав від виду відповідного стимулятора 

мононуклеарів і природи конкретного цитокіна. Так, до ГВ в АГ-стимульованих 

культурах значення ІЛ-1β були статистично значимо вищими за такі в ФГА-

стимульованих (р < 0,05) і подібними до КонА-стимульованих культур (р > 0,05). 

До ГВ також відмічені видові особливості впливу АГ МП. Найменша 

продукція ІЛ-1β спостерігалась у культурах з АГ східної МП, порівняно з 

аптечною та українською (р < 0,05). Після ГВ виявлено статистично значиме 

зниження продукції ІЛ-1β у культурах мононуклеарів із рослинними мітогенами 

(ФГА, КонА) і АГ ЧКХ.  

Результати (табл. 4.6), показують, що найбільші зміни відбувалися при 

синтезі ІЛ-8 та ФНП-α, при цьому їх значення в культурах із мітогенами в 

більшості були нижче, ніж при стимуляції АГ МП. У мітогенстимульованих 

культурах мононуклеарів із ФГА синтез ІЛ-8 та ФНП-α був вище, ніж при КонА 

стимуляції, що відображає їх природні властивості. Синтез тих же цитокінів (ІЛ-8 

та ФНП-α) під впливом АГ МП різних видів був статистично однаковим і 
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підтвердив наше припущення, зроблене під час аналізу рівнів АГ-стимульованої 

РБТЛ, про наявність у них спільних пептидних патернів. Встановлена лише 

статистично значима інгібіція синтезу ФНП-α у культурах з АГ східної МП, 

порівняно з аптечною (р < 0,05, до і після ГВ) і українською (р < 0,05, після ГВ). 

Разом з тим, різка супресія синтезу ІЛ-8 і ФНП-α під впливом АГ ЧКХ є 

результатом цитотоксичного ефекту — переважної індукції апоптотичних і 

некротичних реакцій лейкоцитів і, зокрема, лімфоцитів, виявлених нами при 

аналізі РБТЛ. 

Виявлена нами, активація мононуклеарів у культурі з АГ кільчеців за 

непродуктивним шляхом (апоптоз, некроз), посилюється після ГВ, що також може 

пояснити загальну динаміку до зниження синтезу досліджуваних цитокінів. Так, 

за принципом вторинної імунної відповіді після ГВ збільшується кількість 

сенсибілізованих лімфоцитів до АГ МП, виявлена нами за рівнем РБТЛ (рис. 4.2). 

Здатність АГ МП до індукції апоптозу в клітинах імунної системи 

супроводжується зниженням синтезу прозапальних цитокінів у культурі клітин. 

Виявлена динаміка РБТЛ та синтезу прозапальних цитокінів під впливом АГ МП 

після ГВ підтверджується клінічними спостереженнями: 1) загоєння значного 

укусу (1,5 - 2 мм у глибину, 4 - 5 мм у діаметрі) відбувається швидко (за 2 - 3 дні) 

без ознак запалення; 2) протизапальний ефект БАР МП на рівні організму є 

провідним серед її клінічних механізмів [6]. 

Таким чином, вперше виявлене нами різноманіття проявів РБТЛ і 

специфічної динаміки синтезу прозапальних цитокінів у культурах, 

стимульованих АГ різних видів МП і ЧКХ, є підставою для подальшого 

експериментального вивчення імунотропної дії БАР кільчеців та клінічного 

обґрунтування ГТ із використанням індивідуального підходу до її призначення та 

оцінки ефективності.  

 

За результатами цього розділу експериментальних досліджень опубліковано 

наступні статті та тези [229, 241-256].   
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ 

НА ФОРМЕНІ ЕЛЕМЕНТИ КРОВІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Багаторічні спостереження за МП в умовах біотехнології та після годування 

кров’ю людини при ГВ показали, що в перші 2 тижні після годування незначна 

частина МП гине. Однак механізм загибелі МП у найближчий посттрофічний 

період не з’ясований [103]. Враховуючи те, що при ГВ та в умовах біотехнології 

МП не має перешкод при харчуванні і час її годування не обмежений, на відміну 

від природних умов (наприклад, часом водопою ВРХ), тому МП харчується до 

повного насичення. При годуванні МП її вага збільшується в 5-7-9 разів, при 

цьому вона споживає 2-5-7 мл крові. Але, як відомо, кров теплокровних ссавців 

(ВРХ, людини) містить високоактивні імунні компоненти (лейкоцити крові, білки 

системи комплементу, ферменти, тощо), тому цікаво було простежити механізми 

пригнічення агресивної реакції з’їденої крові. Ми припустили, що частина МП 

може не справлятися з пригніченням агресивної реакції з’їденої крові, яка у них 

може виступати в якості «ксенотрансплантата», що призводить до загибелі МП.  

Для вирішення цих питань нами проведене дослідження клітинних та 

гуморальних взаємодій крові годувальника та внутрішньокишкового 

мікрооточення МП, яке включало:  

1) аналіз життєздатності формених елементів крові людини в кишковому 

середовищі МП у разі нормального фізіологічного стану після годування;  

2) аналіз морфофункціонального стану МП після годування;  

3) дослідження морфофункціональних особливостей тканин МП у 

найближчий посттрофічний період у нормі та при розвитку патологічних реакцій, 

для з’ясування можливих причин їх загибелі.  
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5.1 Життєздатність формених елементів крові людини в кишковому 

середовищі медичної п’явки 

 

Зручною моделлю для вивчення впливу БАР МП на ізольовані зразки крові 

годувальника є дослідження з’їденої крові із шлункової кишки МП, зокрема, в 

пролонгованому спостереженні, коли захисні чинники МП пригнічують 

імунологічну здатність крові годувальника [257]. Як відомо [6, 9], в передніх 

відділах системи травлення (шлункова кишка, зоб) МП відбувається, головним 

чином, зберігання з’їденої крові протягом тривалого часу (до 1 року) без 

загнивання [6]. Відповідно, мета дослідження — встановити тривалість існування 

клітинних популяцій крові людини в мікрооточенні травної системи МП за 

оптимального температурного режиму їх утримання (+22-25 
0
С). Вивчали 

динаміку кількості формених елементів крові людини в шлунковій кишці МП 

впродовж 40 діб (із періодичністю 1-2 доби) після годування на тілі людини. Кров 

відбирали механічним шляхом [198] у 96 МП у різні періоди досліду. 

Клітинні популяції крові годувальника з травної системи МП вже в перші 

години після годування мали суттєві морфологічні відмінності від таких в 

інтактній венозній крові: вони реагували апоптотичними та некротичними 

реакціями з відповідною зміною морфології. Динаміка змін показників кількості 

лейкоцитів та лейкоцитарної формули крові людини в шлунковій кишці МП 

представлена на рис. 5.1, 5.2. 

Кров із ранки тіла людини відрізнялась від венозної крові: загальна 

кількість лейкоцитів була вдвічі більшою (інтактна кров — 4,7±0,45 Г/л, кров із 

ранки тіла — 10,2±0,06 Г/л, р < 0,05), статистично значимо збільшувалась 

абсолютна кількість лімфоцитів (інтактна кров — 1,4±0,06 Г/л, кров із ранки тіла 

— 3,7±0,04 Г/л, р < 0,05). Ця різниця ймовірно була зумовлена кількома 

причинами. По-перше, венозна і капілярна (у даному випадку, з ранки тіла 

людини) кров вже фізіологічно відрізняється за кількісним та якісним складом. 

По-друге, у процесі годування МП формує смоктальну лакуну зі зруйнованих 

тканин і зону навколо неї розміром 5-15 мм у ширину та глибину. У смоктальній 
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зоні під дією БАР МП розширюються кровоносні та лімфатичні капіляри, сюди 

мігрують лейкоцити. Тому кров із ранки модульована лімфою, тканинною 

рідиною, мігрованими лейкоцитами [6, 257]. 

 

 

 

Рис. 5.1. Динаміка абсолютної кількості лейкоцитів та лімфоцитів крові 

людини в шлунковій кишці медичної п’явки, (M±m) 

Примітки: І — інтактна венозна кров; РТ — кров із ранки тіла людини в 

перші хвилини після відпадання медичної п’явки; П — медична п’явка; П-30 хв., 

12 год., 1-6д — кров із шлункової кишки медичної п’явки у певні проміжки часу: 

через 30 хв., 12 годин, 1-6 діб після відпадання від тіла людини; г, хв., д — 

година, хвилина, доба. Починаючи з 6-ї доби підрахунок кількості лейкоцитів за 

методом П’ятницького не дав результату, так як у зразках крові було багато 

клітинного детриту, тому аналізували наявність окремих лейкоцитів у мазках 

крові.  
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Рис. 5.2. Вміст лейкоцитів різних популяцій крові людини (%) в шлунковій кишці медичної п’явки, (M±m)  

Примітки: І — інтактна венозна кров; РТ — кров із ранки тіла людини в перші хвилини після відпадання медичної 

п’явки; П — медична п’явка; П-30 хв., 12 год., 1-40д — кров із шлункової кишки медичної п’явки у певні проміжки 

часу: через 30 хв., 12 годин, 1-40 діб після відпадання від тіла людини; г, хв., д — година, хвилина, доба. З 19 по 32 добу 

відносний вміст досліджуваних популяцій крові людини в шлунковій кишці медичної п’явки був на одному рівні 

(позначено пунктирною лінією). 
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Кров із травного тракту (шлункової кишки), отримана в перші 30 хв. після 

відпадання МП від тіла людини, мала суттєві відмінності від венозної (інтактної). 

Так, кров не згорталась і не розділялась на плазму та формені елементи при 

спонтанній седиментації із застосуванням гепарину. Плазма була злегка 

гемолізованою. Гемоліз крові безперечно зумовлений гемолітичною дією 

A. hydrophila, за якою встановлена ця функція як видова ознака [6]. Статистично 

значимо вдвічі підвищувалась кількість лейкоцитів за рахунок дегідратації 

з’їденої крові (інтактна кров — 4,7±0,45 Г/л, кров із травного тракту через 30 хв. 

— 9,4±0,04 Г/л, р < 0,05). Як відомо, МП при засмоктуванні крові «пітніє», тобто 

виділяє назовні воду з плазми крові годувальника [6]. У лейкоцитарній формулі 

крові спостерігалось статистично значиме зменшення майже на 70% кількості 

паличкоядерних нейтрофілів (інтактна кров — 9,3±1,69%, кров із травного тракту 

через 30 хв. — 2,8±1,05%, р < 0,05), за рахунок їх руйнування; абсолютна 

кількість лімфоцитів підвищувалась майже в 2,5 рази (інтактна кров — 

1,4±0,06 Г/л, кров із травного тракту через 30 хв. — 3,4±0,21 Г/л, р < 0,05).  

Кров із травного тракту МП через 12 годин після годування на тілі людини 

відрізнялась від вище вказаних зразків, так у ній вже не зустрічались 

паличкоядерні нейтрофіли. Загалом загальна кількість лейкоцитів статистично 

значимо зменшувалась майже на 35% порівняно з кров’ю із ранки та майже на 

30% порівняно з кров’ю із МП через 30 хв. після відпадання від тіла людини, але 

була вищою на понад 40% за інтактну венозну кров (кількість лейкоцитів, 

відповідно: інтактна кров — 4,7±0,45 Г/л, кров із ранки — 10,2±0,06 Г/л, із 

шлункової кишки МП через 30 хв. — 9,4±0,04 Г/л, через 12 годин — 6,7±0,28 Г/л, 

р < 0,05). Кількість нейтрофілів знижувалась (паличкоядерні — 0%, 

сегментоядерні — 53,4±3,63%) порівняно з інтактною венозною кров’ю 

(паличкоядерні — 9,3±1,69%, сегментоядерні — 54,7±3,51%), за рахунок 

апоптотичних та некротичних реакцій. Як відомо полінуклеарні лейкоцити є 

першою лінією захисту [231]. Кількість моноцитів та лімфоцитів підвищувалась 

порівняно з інтактною кров’ю. 
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Через 1 та 2 доби після годування, кількість лейкоцитів у травній системі 

МП статистично значимо знижувалась (6,9±0,64 Г/л та 6,3±0,68 Г/л, відповідно), 

порівняно з кров’ю із ранки тіла (10,2±0,06 Г/л, р < 0,05) та з п’явки через 30 хв. 

після годування на тілі людини (9,4±0,04 Г/л, р < 0,05), але через 1 добу після 

годування була статистично значимо більшою (р < 0,05) за інтактну кров 

(4,7±0,45 Г/л), а через 2 доби — статистично не значимо більшою (р > 0,05); 

знижувалась кількість нейтрофілів, підвищувалась кількість лімфоцитів. 

При аналізі крові з шлункової кишки МП у подальші дні (3-21 доба) досліду 

спостерігалася наступна тенденція: зниження вмісту загальної кількості 

лейкоцитів та, зокрема, зниження кількості нейтрофілів, моноцитів і підвищення 

кількості лімфоцитів (рис. 5.1, 5.2). 

Починаючи з 22 по 31 добу досліду в частині проаналізованих препаратів 

(17-30%) не зустрічалось будь-яких форм лейкоцитів, у цих мазках спостерігався 

лише детрит — на гемолітичному фоні зустрічалися поодинокі азурофільні 

гранули (залишки зруйнованих клітин), а також паличко- та кокоподібні бактерії. 

Через 32 доби лише в 50% проаналізованих препаратів зустрічались 

поодинокі лімфоцити. Через 36-40 діб у мікрооточенні системи травлення МП на 

гемолітичному фоні в мазках зустрічалися лише поодинокі азурофільні гранули 

— тільця-продукти апоптозу лейкоцитів, залишки зруйнованих еритроцитів та 

паличко- та кокоподібні бактерії. Подібні дослідження інших учених, які 

стосуються тривалості зберігання різних мікроорганізмів у кишковому 

мікрооточенні МП показують, що більшість еритроцитів та лейкоцитів не 

руйнується в порожнині системи травлення до 5-6 тижнів, а деякі лейкоцити, в 

тому числі й інвазовані, зберігаються протягом кількох місяців [258]. 

Аналізуючи вибіркову динаміку виживання формених елементів крові та їх 

максимальну тривалість існування (спостереження тривало 40 діб), можна 

зробити такий загальний висновок, що виживання формених елементів крові 

людини в кишковому середовищі п’явки залежить, із одного боку, від захисних 

факторів МП, з іншого — від еволюційно притаманних ознак формених елементів 

крові і плазми людини. 
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Із захисних ознак протидії з боку МП крові людини першим та 

демонстративним є згущення крові годувальника за рахунок швидкої дегідратації 

з неї води. Зовнішнім проявом цього процесу є реакція «потіння» МП при 

смоктанні крові на тілі людини. Окрім супресивного імунологічного ефекту, МП 

переслідує й іншу мету — накопичити якомога більше пластичних речовин у 

шлунковій кишці. Окрім вище вказаних факторів, які пригнічують імунні 

властивості лейкоцитів, у слині МП є група БАР, які цілеспрямовано пригнічують 

функції лейкоцитів — блокатори захисних реакцій організму [6]. Більшість із них 

виконує роль інгібіторів ферментів.  

Негативна динаміка формених елементів крові годувальника, окрім 

інгібуючої дії з боку МП, безперечно зумовлена їх філогенетичною функцією і 

реактивністю на змінене середовище існування. При цьому напрямок імунної 

відповіді залежить від відповідної імунологічної ситуації: продуктивний 

імуногенез або апоптоз і некроз [259-261]. У мікрооточенні системи травлення 

МП переважає останній вид.  

Подальшого дослідження потребують механізми забезпечення тривалого 

зберігання окремих клітин крові годувальника в організмі МП. Так, поясненням 

цього факту може бути продукція бактерією-ендосимбіонтом (A. hydrophila) МП 

БАР, серед яких деякі слугують інгібіторами апоптозу або некрозу [6]. 

Так, першими реагують і елімінуються з порожнини системи травлення МП 

лейкоцити, що відповідають за вроджену ланку імунітету: нейтрофіли, моноцити. 

Нейтрофіли, як клітини з кінцевою стадією диференціювання, реагують першими 

на змінене мікрооточення готовими імунними факторами, після чого 

апоптотуються, тобто вони запрограмовані на одноразову дію. Причому, 

паличкоядерні нейтрофіли апоптотуються швидше (на першому тижні), ніж зрілі 

сегментоядерні, кількість яких знижувалась поступово, вже через 2 тижні вони 

елімінувались (рис. 5.2). 

Моноцити крові людини зустрічаються в мікрооточенні системи травлення 

МП дещо довше (до 18 діб), ніж нейтрофіли, але їх основна популяція більш різко 

скорочується і вже на 4 день складає 0,6±0,27% (рис. 5.2), тобто 15% від їх 
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вихідної кількості в крові із ранки тіла людини (4,0±0,45%). Моноцити, як 

макрофаги, здатні після їх активації через систему ПРР до бласттрансформації і 

розгортання білок-синтетичної системи, синтезу імунних факторів і навіть 

обмеженої проліферації. ПРР розпізнають філогенетично стабільні послідовності 

біополімерних структур, широко розповсюджених в органічному світі [233]. Вони 

є й на клітинах кишкового епітелію МП. Але під дією інгібуючих факторів МП у 

зміненому мікрооточенні без адитивної підтримки цитокінів, імуногенез 

моноцитів після активації завершується апоптозом.  

Лімфоцити, як клітини адаптивного імунітету, потребують для своєї 

активації кооперативної взаємодії з антиген-представляючими клітинами, перш за 

все, вродженого імунітету (дендритними клітинами, макрофагами, з комплексами 

антигенспецифічних і антигеннеспецифічних сигналів). Тому, при їх відносній 

нестачі і наявності інгібуючих факторів МП, активація лімфоцитів відбувається 

пролонговано, тобто й апоптоз відбувається довше, тому окремі лімфоцити 

зберігаються протягом місяця і більше в агресивному мікрооточенні системи 

травлення МП. 

Життєздатність еритроцитів, як відносно ареактивних в імунних реакціях 

клітин, повністю залежить від літичних факторів мікрооточення травного тракту 

МП. Остання, пристосувалась утилізувати їх структури пролонговано, чим 

пояснюється факт наявності в мікрооточенні системи травлення МП окремих 

еритроцитів людини більше місяця (32 доби), а гемолітична маса зберігається в 

них не загниваючись більше року. 

Протягом всього експерименту (до 40 діб) у мазках крові були присутні 

еритроцити. Так, у зразках крові з ранки тіла людини еритроцити мали звичну 

форму (нормоцити), тоді як у зразках крові з травної системи МП через 30 хв. 

після відпадання від тіла людини — більшість еритроцитів звичної форми 

(нормоцити), зустрічались ехіноцити, акантоцити, частина еритроцитів реагувала 

гемолізом. Вже через 12 годин у крові донорів із системи травлення МП на 

гемолітичному фоні частина еритроцитів — звичної форми, проте з’являються й 

інші морфологічні форми (ехіноцити, акантоцити, серповидні, овальні та ін.). Ця 
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картина еритроцитів спостерігається до 32 доби досліду, але зменшується 

загальна кількість еритроцитів та, зокрема, нормоцитів, а з 7-8 доби — 

зустрічаються лише поодинокі еритроцити нормальної форми. 

Дивним феноменом було тривале виживання в кишковому оточенні МП 

еозинофілів. Їх кількість зберігалась майже на одному рівні впродовж досліду. 

Цей факт зареєстрований нами вперше і є перспективним для подальшого 

наукового вивчення та пояснення. Але можна припустити, що виявлений феномен 

пов’язаний з їх функціональними властивостями. Так, еозинофіли, як і всі 

сегментоядерні лейкоцити, є клітинами кінцевого диференціювання. Їх функція 

полягає в активній участі в запальних реакціях, вони також здатні до 

позаклітинного кіллінгу, переважно проти багатоклітинних паразитичних 

еукаріот [262, 263]. Напевно остання властивість і забезпечує їх тривалу стійкість 

у травному тракті МП. 

Отже, протягом знаходження лейкоцитів крові людини в мікрооточенні 

травної системи МП їх ефекторні реакції під впливом пригнічуючих факторів МП 

трансформувались у апоптотичні та некротичні (Додаток В, Г). Встановлено, що 

максимальна тривалість існування клітинних популяцій крові годувальника 

(людини) в травній системі МП наступна: еозинофіли зустрічаються до 31 доби, 

нейтрофіли — до 15 діб, моноцити — до 18 діб, окремі лімфоцити та еритроцити 

— до 32 діб. Ефекторні реакції лейкоцитів крові людини в мікрооточенні системи 

травлення МП під впливом її пригнічуючих факторів трансформуються в 

апоптотичні та некротичні, що є позитивним фактором для життєздатності МП. 

 

5.2 Морфофункціональні стани медичної п’явки в найближчий 

посттрофічний період 

 

У зв’язку з все зростаючим попитом на МП, зростає потреба в розробці 

біотехнологічних прийомів, які підвищують економічну ефективність їх 

вирощування, але нами [264] та іншими дослідниками [103, 265] встановлено, що 

частина МП після годування кров’ю ВРХ при біотехнології, а також кров’ю 
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людини при ГТ гине. При цьому кров ссавців є тканиною, яка містить ряд 

клітинних і гуморальних факторів імунітету [120]. Наприклад, система 

комплементу залишається активною у шлунковій кишці МП до двох днів після 

годування [266], а формені елементи крові визначаються ще довше — більше 2-4 

тижнів [6, 258]. Тому перед МП, як облігатним гематофагом, природно постає 

проблема пригнічення імунних властивостей з’їденої крові із застосуванням таких 

молекулярно-клітинних механізмів, як індукція апоптозу, імунологічної 

толерантності, ефекторних і регуляторних імунних реакцій.  

Можна припустити, що не всі МП долають цю задачу, в результаті у них 

можуть виникати патологічні фізіологічні реакції, причиною яких може бути 

ксеногенне імуноопосередковане інгібування. Так, відомо, що кровотворна 

тканина містить зрілі лімфоїдні клітини, і при ослабленні імунної реактивності 

реципієнта (в нашому випадку гематофага) вони можуть розвивати реакцію проти 

нього, яку називають ксеногенне інгібування. Ми припускаємо, що у процесі такої 

реакції, трансплантат (з’їдена кров) відторгає організм реципієнта (тобто МП), 

зумовлюючи його виснаження і навіть загибель. Тому мета цього розділу роботи 

— дослідити можливі морфофункціональні стани МП виду H. verbana в 

найближчі терміни після годування кров’ю людини при ГВ. 

Для вивчення основних можливих морфофункціональних станів МП в 

найближчий посттрофічний період використовували п’явок, які харчувались 

кров’ю людини. Всього досліджено 400 МП після ГВ, за якими спостерігали 

впродовж 1 місяця. При цьому фіксували зміни ваги тіла після годування, 

аналізували відсоток п’явок, які реагують на кров годувальника патологічними 

морфологічними реакціями — формуванням перетяжок на тілі зі зригуванням 

з’їденої крові (рис. 5.3) і в подальшому завершуються загибеллю. Контролем були 

400 голодних МП.  

Протягом терміну спостереження за групою голодних та ситих МП 

виражені патологічні ознаки демонстративно проявлялись в останній групі (рис. 

5.4). 
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Рис. 5.3. Формування 1-2 перетяжок на тілі H. verbаna після годування 

кров’ю людини: А — вигляд із дорзальної сторони, Б — із вентральної сторони, В 

— із латеральної сторони. 

 

Візуально на 9-14 добу після годування на тілі людини у окремих ситих МП 

(9,5±0,57%) з’являлися одиничні перетяжки на тілі (рис. 5.3). Такі зовнішні 

морфологічні прояви супроводжувалися відригуванням з’їденої крові і в 

подальшому загибеллю більшої частини цих п’явок (4,5±0,48%). Варто зазначити, 

що протягом часу спостереження канібалізму [103, 267] у групі ситих МП не 

спостерігалося. Можливість канібалізму була виключена ще на початку 

дослідження за рахунок повного насичення всіх п’явок взятих в експеримент. Так, 

вага п’явок після годування кров’ю людини збільшувалась у 5-6 разів: голодні 

п’явки мали середню вагу тіла 0,96±0,110 г, тоді як ситі — 5,83±0,430 г, при 

р < 0,05, середня маса з’їденої крові становила 4,90±0,321 г.  
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Рис. 5.4. Відносне співвідношення здорових ситих медичних п’явок та з 

патологічними морфофізіологічними ознаками з подальшою загибеллю серед них. 

 

Серед відсаджених після прояву патологічних морфофізіологічних ознак 

МП у значної їх частини (4,5±0,48%) спостерігалась швидка загибель через 3-5 

днів. Останні відсаджені особини залишались життєздатними протягом всього 

часу спостереження, хоча в значної їх частини (5,0±0,49%) були залишкові прояви 

патології у вигляді перетяжок різної ширини, але вже без подальшого 

відригування з’їденої крові.  

Отже, після годування МП імунологічно реакційно здатною кров’ю хазяїна-

годувальника, можливо два види її реагування: нормальний фізіологічний стан 

або відригування з’їденої крові з формуванням перетяжок на тілі, і як наслідок, у 

подальшому смерть. Так, частина МП після годування нативною кров’ю людини, 

не здатна її перетравлювати, в таких МП зазвичай на другому тижні (9-14 добу) 

після годування спостерігаються патологічні реакції. 

Клінічна характеристика загибелі МП після годування нативною кров’ю 

включає кілька етапів. По-перше, вони стають малорухомими, в’ялими, часто 
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виповзають на дві третини тіла над поверхнею води в банці, прикріплюються до її 

стінок присосками і відригують з’їдену кров, при цьому на тілі вони мають одну 

або декілька перетяжок (рис. 5.3). Відригування з’їденої крові супроводжується 

зменшенням маси тіла п’явок. На завершальній стадії хворі п’явки спускаються на 

дно посудини, продовжують відригувати кров, і помирають впродовж 2-3 діб із 

випусканням крові.  

Варто зазначити, що лише близько половини п’явок, які раніше мали на тілі 

перетяжки помирають, тоді як інша частина, ймовірно, справляється з 

імунологічною агресією з’їденої крові, за рахунок її зменшення в організмі при 

відригуванні, а також, напевно, це пов’язано зі збільшенням у перші дні після 

годування популяції A. hydrophila — бактерій-ендосимбіонтів кишечнику МП, які 

виконують низку позитивних функцій в організмі п’явки, зокрема беруть участь у 

процесах травлення (продукують ендопептидази та гемолізини) [6]. В 

міжгодівний період при біотехнології смертність МП спорадична (поодинока). 

Однак, виявлений нами значний відсоток смертності МП після годування 

кров’ю людини у природі значно менше, так як повного насичення не 

відбувається.  

Таким чином смертність п’явок це, імовірно, прояв ксеногенного 

імуноопосередкованого інгібування. Однак деякі дослідники вважають, що вона 

може бути спричинена канібалізмом [103, 267]. Окремі дослідники пов’язують 

блювання та загибель «приставних» МП з феноменом дезінтоксикації при ГТ 

[265]. Але наші багаторічні спостереження в умовах біотехнології МП не дали 

підтвердження такій поведінці, жодного разу нами не зафіксовано випадків 

канібалізму. Для з’ясування можливих причин морфофізіологічних патологічних 

проявів у найближчий період після годування МП нами виконане вибіркове 

гістологічне дослідження.  

 

 

 



106 

 

 

5.3 Основні морфофункціональні особливості тканин Hirudo verbana 

при різних формах реагування після годування кров’ю людини 

 

Мета цього розділу роботи — встановити основні морфофункціональні 

особливості тканин аптечної МП (H. verbana Carena, 1820) при різних формах 

реагування після годування кров’ю людини для з’ясування участі імунних 

механізмів серед можливих причин смертності. Для дослідження брали 

статевозрілих H. verbana віком 7 місяців, розділених на 4 групи по 15 особин у 

кожній: 1) контрольна група — голодні товарні МП, у яких останнє годування 

кров’ю ВРХ було 4 місяці тому; 2) інтактні ситі МП, годування яких провели 

кров’ю людини через 4 місяці голодування, та зафіксували через 12 діб після 

годування; 3) ситі МП після споживання крові людини із проявами відригування 

крові на 9-14 добу після годування; 4) ситі МП, які загинули на 11-14 добу після 

годування і перед цим відригували кров. Для того, щоб з’ясувати можливі 

причини морфофізіологічних патологічних проявів у найближчий посттрофічний 

період ми провели вибіркове гістологічне дослідження. 

Оскільки H. verbana за біологічною сутністю — абсолютний гематофаг, 

тому першим на шляху захисту від негативних впливів реагує кишечник [6, 103]. 

Проте, МП має низку пристосувань до паразитичного способу життя [6, 9, 103, 

203], серед яких особливості будови травної системи: будова щелеп; наявність 

слинних залоз із секретом, що містить БАР, які запобігають згортанню крові; 

наявність 11 парних сліпих кишень-виростів у шлунковій кишці, відокремлених 

від центрального каналу перегородками [6, 9, 203], в яких зберігається з’їдена 

кров у рідкому стані протягом тривалого часу, практично без перетравлення [6]; 

симбіоз із бактерією-ендосимбіонтом Aeromonas hydrophila кишкового тракту [6, 

9, 103] та інші. Зважаючи на вище вказане, особливу увагу ми приділяли 

морфофункціональним особливостям структури шлункової кишки H. verbana в 

досліджуваних групах п’явок, а також прилеглій сполучній та ботріоідній 

тканинам, які беруть безпосередню участь у метаболізмі пластичного матеріалу зі 

з’їденої крові та пригніченні її імуногенності. Окрім того, імовірно, кишковий 
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епітелій МП бере участь в імунних реакціях [122, 131]. Так, наприклад, в 

кишковому епітелії п’явки були виявлені антимікробні пептиди (theromacin и 

theromyzin) [122]. 

Голодна H. verbana має типову для представників роду Hirudo будову 

травної системи [6, 9] та, відповідно, кишкового епітелію [203]. Так, кишковий 

епітелій шлункової кишки представлений одношаровим циліндричним/кубічним 

каймистим епітелієм (рис. 5.5), в апікальних і базальних частинах якого 

розташовані дрібні вакуолі, ліпосоми. Ядра епітеліоцитів щільні, округлої або 

овальної форми, знаходяться, переважно, в базальних частинах клітин. Середня 

висота епітелію в різних частинах (центральний канал, бічні кишені) шлункової 

кишки коливається в межах 9,8-10,1 мкм (табл. 5.1). Слизова утворює численні 

складки, просвіт спалий, заповнений рештками безструктурної кров’яної маси від 

попередніх годувань. У складках епітеліального пласта зустрічаються дрібні 

клітини із оксифільною цитоплазмою, базальним ядром і слабкою вакуолізацією 

(ймовірно їх призначення — регенерація). Апікальна частина цих клітин не 

досягає поверхні епітеліального пласта. 

У здорової ситої МП, зафіксованої через 12 діб, на відміну від голодної, 

епітеліоцити шлункової кишки сплощені, вірогідно через споживання значного 

об’єму крові, їх середня висота в різних частинах шлункової кишки коливається в 

межах 7,9-10,3 мкм (табл. 5.1, рис. 5.5). Спостерігається статистично значиме 

зменшення висоти епітеліоцитів вентрального епітелію центрального каналу 

шлункової кишки (7,9±0,53 мкм у здорової ситої п’явки, порівняно з 9,9±0,24 мкм 

у голодної, р < 0,01) та тенденція до зменшення висоти дорзального епітелію 

(9,5±0,90 мкм у здорової ситої п’явки, порівняно з 10,1±0,28 мкм у голодної, 

р > 0,05). Кишковий епітелій зазвичай із рівною апікальною поверхнею, але в 

деяких ділянках, як виняток, ймовірно через розтягнення при нагнітанні великої 

кількості крові годувальника, в апікальних частинах епітеліоцитів порушуються 

контакти і поверхня стає нерівною, як наслідок, апікальні частини сусідніх клітин 

розташовуються на різній висоті. 
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Рис. 5.5. Морфологічні особливості кишкового епітелію H. verbаna 

(забарвлення гематоксилін-еозином): 1 — голодна п’явка (об’єктив 20×); 2 — 

здорова сита п’явка (об’єктив 40×); 3 — відригуюча сита п’явка (об’єктив 40×); 4 

— загибла сита п’явка (об’єктив 100×).  

Умовні позначення: ке — кишковий епітелій; кг — кров годувальника; ст — 

сполучна тканина. 

 

У ситої H. verbana, яка відригує частину з’їденої крові, відмічаються значні 

прижиттєві дегенеративні процеси в кишковому епітелії (рис. 5.5). Так, більша 

частина епітеліоцитів шлункової кишки з пікнотичними ядрами, розташованими, 

переважно, в апікальній частині клітин, їх висота статистично значимо 

зменшується, порівняно з голодною та здоровою ситою п’явками не лише в 

центральному каналі шлункової кишки: 5,3±0,25 мкм (вентральний епітелій) та 

5,7±0,24 мкм (дорзальний епітелій), при р < 0,01, а й у бічних кишенях при 

р < 0,05: 7,75±0,34 мкм (гладенька поверхня) та 9,0±0,28 мкм (складки), табл. 5.1. 

Окрім того, в центральному каналі шлункової кишки зустрічаються ділянки із 
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десквамацією епітелію. З’їдена кров годувальника у шлунковій кишці 

відригуючої п’явки структурована, визначаються еритроцити, окремі лейкоцити; 

у складках шлункової кишки з’їдена кров гемолізована, однорідна, можливо 

містить залишки крові від попереднього годування. 

Таблиця 5.1 

Висота епітелію шлункової кишки H. verbаna при різних фізіологічних станах 

Група п’явок 

Центральний канал Бічні кишені 

Дорзальний 

епітелій, мкм 

Вентральний 

епітелій, мкм 

Гладка 

поверхня, мкм 

Складки, 

мкм 

Голодні, n=15 10,1±0,28 9,9±0,24 9,8±0,56 10,0±0,27 

Здорові ситі, n=15 9,5±0,90 7,9±0,53 
*1∆

 9,5±0,57 10,3±0,37 

Відригуючі ситі, 

n=15 

5,7±0,24  
*2∆,*4∆

 

5,3±0,25  
*2∆,*4∆

 

7,75±0,34  
*2∆,*4

 

9,0±0,28  
*2,*4∆

 

Загиблі ситі, n=15 
4,7±0,25  
*3∆,*5∆,*6∆

 

3,5±0,18  
*3∆,*5∆,*6∆

 

7,4±0,45  
*3∆,*5∆

 

9,2±0,34  
*5

 

Примітки: 
*1 

— різниця між голодними та здоровими ситими п’явками 

достовірна при р < 0,05, 
*1∆ 

— при р < 0,01; 
*2

 — різниця між голодними та 

відригуючими ситими п’явками достовірна при р < 0,05, 
*2∆

 — при р < 0,01; 
*3

 — 

різниця між голодними та загиблими ситими п’явками достовірна при р < 0,05, 
*3∆ 

— при р < 0,01; 
*4

 — різниця між здоровими ситими та відригуючими ситими 

п’явками достовірна при р < 0,05, 
*4∆ 

— при р < 0,01; 
*5

 — різниця між здоровими 

ситими та загиблими ситими п’явками достовірна при р < 0,05, 
*5∆

 — при р < 0,01; 

*6
 — різниця між відригуючими ситими та загиблими ситими п’явками достовірна 

при р < 0,05, 
*6∆

 — при р < 0,01. Порівняння результатів між групами за 

допомогою t-тесту для незалежних вибірок (критерій Ст’юдента). 

 

Ще більш виражені ознаки прижиттєвої деструкції кишкового епітелію 

спостерігаються у загиблих ситих H. verbana (рис. 5.5). Більшість кишкових 

епітеліоцитів низькі; зустрічаються клітини різної висоти. Епітеліоцити 

вакуолізовані, ядра неправильної форми, пікнотичні, розміщені в апікальній 
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частині. Зустрічаються без’ядерні фрагменти клітин та ділянки із десквамацією 

епітелію, в основному в центральному каналі шлункової кишки. Висота 

епітеліоцитів статистично значимо зменшується, головним чином, у 

центральному каналі до 3,5±0,18 мкм (вентральний епітелій), 4,7±0,25 мкм 

(дорзальний епітелій), порівняно з голодними, здоровими ситими та 

відригуючими ситими МП (р < 0,01), висота епітелію бічних кишень ситої 

загиблої МП близька до таких значень ситої відригуючої МП, табл. 5.1. Кров 

годувальника не структурована, практично гомогенна. 

Відповідні морфофункціональні зміни спостерігаються і в сполучній та 

ботріоідній тканині (рис. 5.6), які прилягають до органів системи травлення 

H. verbana. У здорової голодної МП простір між внутрішніми органами 

заповнений грубоволокнистою сполучною тканиною, яка асоційована з 

ботріоідною тканиною, як і в інших видів п’явок [203, 268, 269]. Сполучна 

тканина представлена видовженими опорними сполучнотканинними клітинами, 

серед яких рідко зустрічаються поодинокі вільні гранулоцити, амебоцити, 

лімфоцито- та макрофагоподібні клітини (10,7±0,77 клітин на 0,1 мм
2
 тканини), 

рис. 5.6, 5.7. 

У здорової ситої H. verbana у сполучній тканині, порівняно з голодною, 

збільшується кількість лімфоцито-, макрофагоподібних клітин, амебоцитів та 

вільних гранулоцитів (22,2±1,50 клітин на 0,1 мм
2
 тканини, р < 0,01). Інфільтрація 

сполучної тканини та прилеглих тканин (ботріоідна тканина) та органів 

(шлункова кишка) такими імунними клітинами у відригуючої ситої МП значно 

зростає, порівняно з голодними та здоровими ситими МП (43,1±1,62 клітин на 

0,1 мм
2
 тканини, р < 0,01). Вільні гранулоцити, які зустрічаються в сполучній 

тканині, імовірно, є гранулоцитами І типу. Відомо, що вони здатні до міграції, і 

також можуть реагувати на кілька антигенних стимулів до дегрануляції 

антибактеріальних речовин [270]. Як відомо, лімфоцито- і макрофагоподібні 

клітини регулюють гістогенез тканин і забезпечують цитотоксичні функції 

клітинного імунітету [234, 271]. Вважають, що у МП, виявлені нами, імунні 
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клітини в сполучній тканині також можуть виконувати регуляторні і цитотоксичні 

функції [120]. 

 
 

Рис. 5.6. Структурно-функціональні особливості ботріоідної та прилеглої 

сполучної тканини H. verbаna (забарвлення гематоксилін-еозином, об’єктив 40×): 

1 — голодна п’явка; 2 — здорова сита п’явка; 3 — відригуюча сита п’явка; 4 — 

загибла сита п’явка.  

Умовні позначення: а — активовані гранулоцити ботріоідної тканини; на — 

неактивовані гранулоцити ботріоідної тканини; е — ендотеліоподібні клітини 

ботріоідної тканини; ст — сполучна тканина; лф — лімфоцито-, макрофагоподібні 

клітини, амебоцити, вільні гранулоцитарні клітини в сполучній тканині; л — 

проміжні лакуни в ботріоідній тканині; ке — кишковий епітелій; мт — м’язова 

тканина; кг — кров годувальника; вг — власні гемоцити гемолімфи п’явки. 

 

У загиблих ситих H. verbana у сполучній тканині кількість вільних 

гранулоцитів, амебоцитів, лімфоцито- та макрофагоподібних клітин, які оточують 

кишечник та ботріоідну тканину (рис. 5.6, 5.7), максимальна серед досліджуваних 
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груп (62,8±1,84 клітин на 0,1 мм
2
 тканини, р < 0,01), причому вони максимально 

наближені до кишкового епітелію, порівняно з іншими п’явками, що, імовірно, 

пов’язано з інтенсифікацією їх імунологічної функції на репарацію деструктивних 

процесів у кишечнику і підтримання бар’єрної функції слизової оболонки 

шлункової кишки. 

 

Рис. 5.7. Інфільтрація сполучної тканини H. verbаna, прилеглої до 

шлункової кишки, лімфоцито-, макрофагоподібними клітинами, амебоцитами, 

вільними гранулоцитами на одиницю площі (0,1 мм
2
) при різних фізіологічних 

станах. Позначення груп: І — голодні п’явки, n=15; ІІ — здорові ситі п’явки, n=15; 

ІІІ — відригуючі ситі п’явки, n=15; ІV — загиблі ситі п’явки, n=15. 

Примітки:
*
 — різниця достовірна порівняно з голодними п’явками при 

р < 0,01; 
**

 — різниця достовірна порівняно зі здоровими ситими п’явками при 

р < 0,01; 
***

 — різниця достовірна порівняно з відригуючими ситими п’явками при 

р < 0,01. Порівняння результатів між групами за допомогою t-тесту для 

незалежних вибірок. 

 

Як відомо, ботріоідна тканина (рис. 5.6) п’явок роду Hirudo являє собою 

оксифільну порожнисту структуру і складається із округлих клітин двох типів — 
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зернисті (гранулоцитарні) ботріоідні та плоскі ендотеліоподібні [125, 201]. 

Більшість клітин цієї тканини щільно прилягає навколо каналів капілярної сітки 

лакунарної (кровоносної) системи, яка сполучає дорзальний, вентральний та 2 

бічні лакунарні канали. 

Відомо, що ботріоідна тканина піддається функціональним і структурним 

змінам у відповідь на різні потреби, що виникають у ході життєвого циклу тварин 

[118, 125, 272]. Встановлено, що у здорових п’явок, ботріоідні клітини 

організовані в кластери, а в експериментально поранених — відбувається перехід 

ботріоідної тканини з кластерних (шнуроподібних) структур у порожнисту 

(трубчасту) архітектуру, типову для судинних структур [125, 126, 201]. Окрім 

того, ботріоідні зернисті клітини забезпечують адсорбцію поживних речовин 

[125, 203, 272], які надходять у сполучну тканину із кишечника, а також 

метаболітів, вони є хлорагогенними клітинами, беруть участь у видільній функції 

[203]. Так, цитоплазма гранулоцитів ботріоідної тканини накопичує різні 

включення (залізо або меланін), серед яких жовто-коричневі зерна екскреторної 

природи, що містять продукти розпаду гему [272]. Разом із ендотеліоподібними 

клітинами ботріоідні гранулоцити формують додаткові (проміжні) лакуни та 

капіляри. Окрім того, вважають, що зернисті клітини ботріоідної тканини 

виконують і захисну функцію [125]. Також відомо, що ботріоідна тканина бере 

участь в ангіогенезі, її целотеліум виконує мієло/eритроїдну функцію [118, 125]. 

У досліджених голодних H. verbana проміжна сітка лакунарних каналів 

ледве помітна, практично відсутня, ботріоідна тканина кластерного 

(шнуроподібного) типу, складається переважно із неактивованих 

гранулоцитарних ботріоідних клітин (89,4±0,51%, середній діаметр клітин 

7,3±0,23 мкм), зі слабо вираженою зернистістю або без неї, частка активованих 

клітин незначна (10,6±0,51%, середній діаметр клітин 6,8±0,21 мкм), табл. 5.2, 

рис. 5.6. Лакуни ботріоідної тканини знаходяться переважно в спалому стані 

(середній діаметр 7,2±0,23 мкм). Власна гемолімфа великих лакунарних каналів 

голодної п’явки забарвлюється слабо оксифільно. 

 



 

 1
1
4

 

Таблиця 5.2 

Кількість та функціональний стан ботріоідних гранулоцитів на одиницю площі (0,1 мм
2
) ботріоідної тканини 

H. verbаna при різних фізіологічних станах 

№ Група п’явок 

Гранулоцити ботріоідної тканини Лакуни 

ботріоідної 

тканини 
Всього, 

шт. 

В тому числі 

Активовані Неактивовані  

Шт. % d, мкм Шт. % d, мкм d, мкм 

1 
Голодні, 

n=15 

123,6± 

4,71 

13,2± 

1,01 

10,6± 

0,51 

6,8± 

0,21 

110,4± 

3,93 

89,4± 

0,51 

7,3± 

0,23 

7,2± 

0,23 

2 
Здорові ситі, 

n=15 

186,5± 

7,56 
*1∆

 

156,1± 

6,52 
*1∆

 

83,7± 

1,14 
*1∆

 

8,6± 

0,11 
*1∆

 

30,4± 

2,44 
*1∆

 

16,3± 

1,14 
*1∆

 

11,3± 

0,34 
*1∆

 

15,8± 

0,98 
*1∆

 

3 

Відригуючі 

ситі, 

n=15 

161,5± 

10,07
 

*2∆
 

75,9± 

5,21
 

*2∆, *4∆
 

46,9± 

1,14
 

*2∆, *4∆
 

5,3± 

0,23
 

*2∆, *4∆
 

85,7± 

5,50
 

*2∆, *4∆
 

53,1± 

1,14
 

*2∆, *4∆
 

8,5± 

0,19
 

*2∆, *4∆
 

12,2± 

0,53
 

*2∆, *4∆
 

4 
Загиблі ситі, 

n=15 

170,7± 

9,45
 

*3∆
 

145,4± 

7,86
 

*3∆, *6∆
 

85,3± 

0,97
 

*3∆, *6∆
 

4,4± 

0,14
 

*3∆, *5∆, *6∆
 

25,4± 

2,34
 

*3∆, *6∆
 

14,7± 

0,97
 

*3∆, *6∆
 

5,5± 

0,15
 

*3∆, *5∆, *6∆
 

14,8± 

0,91
 

*3∆, *6
 

Примітки: 
*1

 — різниця між голодними та здоровими ситими п’явками достовірна при р < 0,05, 
*1∆

 — при р < 0,01; 
*2

 — різниця між голодними та відригуючими ситими п’явками достовірна при р < 0,05, 
*2∆

 — при р < 0,01; 
*3

 — різниця 

між голодними та загиблими ситими п’явками достовірна при р < 0,05, 
*3∆

 — при р < 0,01; 
*4

 — різниця між здоровими 

ситими та відригуючими ситими п’явками достовірна при р < 0,05, 
*4∆

 — при р < 0,01; 
*5

 — різниця між здоровими 

ситими та загиблими ситими п’явками достовірна при р < 0,05, 
*5∆

 — при р < 0,01; 
*6

 — різниця між відригуючими 

ситими та загиблими ситими п’явками достовірна при р < 0,05, 
*6∆ 

— при р < 0,01. Порівняння результатів між групами 

за допомогою t-тесту для незалежних вибірок (критерій Ст’юдента). 
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У ситої H. verbana без патологічних ознак ботріоідна тканина 

крупнокомірчаста, має переважно порожнисту (трубчасту) архітектуру типову для 

судинних структур, рідше кластерного (шнуроподібного) типу. В ній істотно 

збільшується кількість активованих гранулоцитів (83,7±1,14%, середній діаметр 

клітин 8,6±0,11 мкм), які утворюють скупчення навколо кишень, складок і 

перегородок шлункової кишки, а також навколо лакунарних судин (здебільшого 

дорзальної). В сполучній тканині збільшується кількість капілярів і лакун та їх 

середній діаметр (15,8±0,98 мкм, порівняно з голодною МП, р < 0,01), табл. 5.2. 

Вони, як і сітчаста ботріоідна тканина, при забарвленні гематоксилін-еозином 

добре заповнені оксифільною рідиною — гемолімфою (рис. 5.6). Також 

статистично значимо збільшуються середні розміри як активованих 

(8,6±0,11 мкм), так і неактивованих (11,3±0,34 мкм) ботріоідних гранулоцитів, 

порівняно з голодною H. verbana, при р < 0,01, очевидно, як реакція на 

надходження метаболітів поживних речовин. 

У ситої відригуючої п’явки, порівняно з голодною та ситою H. verbana без 

патологічних змін, у сполучній та ботріоідній тканинах зростає кількість 

лімфоцитоподібних клітин схожих на малі та великі лімфоцити людини, а в 

сполучній тканині додатково збільшується кількість вільних гранулоцитів та 

макрофагоподібних клітин, посилюються також процеси васкуляризації тканин — 

проміжна сітка капілярів та лакун більш виражена, порівняно з голодною 

H. verbana (рис. 5.6). У ботріоідній тканині, порівняно зі здоровою ситою 

H. verbana, кількість ботріоідних зернистих клітин та їх активованої фракції, як в 

абсолютних, так і у відносних значеннях знижується (46,9±1,14%) зі зменшенням 

їх середнього діаметру (5,3±0,23 мкм, порівняно з голодними та здоровими 

ситими п’явками, р < 0,01). Вони куполоподібно вдаються в просвіт лакун, які 

розширені (середній діаметр 12,2±0,53 мкм, порівняно з голодною п’явкою, при 

р < 0,01, але дещо менші порівняно зі здоровою ситою, при р < 0,01, табл. 5.2) і 

заповнені власною гомогенною сіро-помаранчевою гемолімфою (рис. 5.6).  

Статистично значима активація ботріоідної тканини відригуючої п’явки 

порівняно з голодною, та пригнічення метаболічних процесів порівняно з ситою 
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п’явкою без патологічного реагування, може бути пояснене ксеногенним 

інгібуванням. Імовірно на початкових етапах після годування МП ще 

перетравлювала частину крові, проте на другому тижні, відбувався зрив 

імунологічної толерантності п’явки до факторів клітинного та гуморального 

імунітету з’їденої крові. Це проявлялося прижиттєвими патологічними реакціями 

кишкового епітелію та, відповідно, пригніченням подальшого розвитку 

ботріоідної тканини (ботріоідні гранулоцитарні клітини невеликих розмірів та із 

незначною зернистістю, яка в нормі залежить від накопичення продуктів розпаду 

гему). 

У досліджених загиблих H. verbana посилюються дегенеративні 

(деструктивні) процеси в сполучній та ботріоідній тканинах. Сполучна тканина 

крупнокомірчастої структури, в комірках якої знаходиться значна кількість 

амебоподібних клітин із гомогенною або дрібнозернистою цитоплазмою. Великі 

лакуни ботріоідної тканини різко розширені, дрібні лакуни заповнені речовиною. 

В сполучній тканині присутні лімфоцитоподібні клітини, а у деяких комірках 

зустрічаються макрофагоподібні. Їх особливо багато під складками шлункової 

кишки. Лакуни ботріоідної тканини різко розширені (середній діаметр становить 

14,8±0,91 мкм), рис. 5.6. При цьому в проміжних лакунах ботріоідної тканини, 

практично відсутня гемолімфа, на відміну від ситих живих п’явок.  

Відносна кількість активованих гранулоцитів ботріоідної тканини 

максимальна серед усіх досліджуваних груп п’явок (85,3±0,97%, порівняно з 

голодними та відригуючими при р < 0,01, порівняно із ситими п’явками при 

р > 0,05). Цей тип гранулоцитів має мінімальний діаметр (4,4±0,14 мкм, порівняно 

з іншими групами п’явок при р < 0,01). Кількість неактивованих гранулоцитів у 

загиблих H. verbana мінімальна серед досліджуваних груп, як у абсолютних 

(25,4±2,34 клітин на 0,1 мм
2
 тканини), так і у відносних (14,7±0,97%) показниках, 

порівняно з голодними, відригуючими (р < 0,01) та здоровими ситими (р > 0,05) 

п’явками. Середні розміри (діаметр клітин) неактивованих гранулоцитів у 

загиблих п’явок також мінімальні (5,5±0,15 мкм) серед досліджуваних груп 

(р < 0,01), табл. 5.2. Окрім того, у деяких проміжних лакунах ботріоідної тканини 
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зустрічаються скупчення власних гемоцитів (рис. 5.6), що імовірно вказує на 

активні міграційні процеси імунних клітин до місця ушкодження, а саме 

кишкового епітелію.  

Імовірно, незначна частина H. verbаna (6-8%), не зважаючи на наявність 

ряду пристосувань до паразитичного способу життя, неспроможна подолати 

агресивну реакцію з’їденої крові. Можливо це пов’язано з наявністю дефектів у 

будові системи травлення чи з недостатністю окремих компонентів її імунної 

системи, або з порушенням нормальної симбіонтної мікрофлори кишечника, яка в 

нормі виконує ряд функцій (забезпечує «консервування» крові, її перетравлення, 

інгібує патогенну мікрофлору), що потребує подальшого дослідження.  

Таким чином, поява перетяжок на тілі (рис. 5.3), відригування крові і 

подальша загибель частини особин МП у найближчий (1,5-2 тижні) 

посттрофічний період та виявлені нами, основні негативні морфофункціональні 

зміни тканин H. verbаna в посттрофічний період серед МП, що відригують з’їдену 

кров і загиблих, можуть свідчити про патофізіологічні реакції внаслідок 

ксеногенного інгібування. Тому можна впевнено відкинути гіпотезу про 

канібалізм серед МП. Кров годувальника (людини) як ксенотрансплантат 

порушила тканини МП, це підтверджується низкою фактичних доказів. Перш за 

все, часом виникнення патології — на другому тижні, що співпадає з відомим в 

імунології максимальним часом розвитку клітинних імунних реакцій [220] і 

терміном розвитку найбільшої частоти ускладнень, які спостерігають у клінічній 

практиці. По-друге, дегенеративні зміни в кишковому епітелії МП, навіть до 

десквамації частини клітин, супроводжуються посиленою інфільтрацією 

активованими імунними клітинами. По-третє, в сполучній та ботріоідній тканинах 

спостерігаються значні клітинні зміни. Так, у сполучній тканині загиблих п’явок 

значно збільшується кількість та активність імунних клітин (лімфоцито-, 

макрофагоподібних, амебоцитів, вільних гранулоцитів, активованих ботріоідних), 

що супроводжується значною інфільтрацією ними прилеглих до шлункової кишки 

тканин. Посилюється васкуляризація тканин за рахунок активації ботріоідних 

гранулоцитів, у результаті чого змінюється архітектоніка ботріоідної тканини зі 
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звичної шнуроподібної (кластерної) на трубчасту (порожнисту) структуру. Проте, 

імовірно, що в загиблої п’явки така активація ботріоідної тканини не 

супроводжується активацією рециркуляції гемолімфи, а закінчується 

розширенням (застоєм) лакунарних каналів, що на гістологічних препаратах 

виражається їх розширенням, центральним розміщенням у них власних гемоцитів 

та ледве помітним вмістом гемолімфи. Такі морфофункціональні зміни у ситої 

загиблої МП можуть свідчити про прижиттєве виснаження функціональних 

можливостей лімфомієлоїдної тканини, яке призвело до загибелі МП в умовах 

неспроможності імунних захисних механізмів. Так, відомо, що 

морфофункціональний стан імунних структур у лімфоїдних бляшках тонкої 

кишки у людини і ссавців відображає підвищення активності імунітету не тільки 

травної системи, але і в цілому всього організму [273]. 

Отже, нами вперше виявлені морфофункціональні зміни в тканинах ситої 

відригуючої та загиблої п’явок, які вказують на розвиток прижиттєвих 

патологічних процесів, як наслідок патофізіологічних реакцій, спричинених 

ксеногенним імуноопосередкованим інгібуванням, що дозволяє відкинути 

існуюче припущення про канібалізм серед МП, як облігатних гематофагів. 

Вважаємо перспективними подальші дослідження для більш детального 

з’ясування захисних механізмів МП від імунореактивної тканини годувальника 

(крові) в посттрофічний період, та ланок його порушення при загибелі у випадку 

розвитку імунного конфлікту. Виявлена філогенетична спадкоємність ПРР у 

клітинних взаємодіях у безхребетних і хребетних тварин дозволяє зробити 

висновок про загальні молекулярно-клітинні механізми основних імунологічних 

феноменів.  

Отже, з’ясування молекулярно-клітинних механізмів взаємодії між МП і 

кров’ю годувальника має фундаментальне і прикладне значення. По-перше, 

дозволяє вивчити механізми патофізіологічних реакцій і далі регулювати їх 

інтенсивність. По-друге, вирішення даного питання дозволить підвищити 

рентабельність біофабрик із вирощування МП, знижуючи їх смертність, особливо 

на стадії «нитчаток» і підростаючої молоді. 
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Таким чином, у відригуючих та загиблих H. verbаna виявлені значні 

патоморфологічні зміни у структурі тканин, зокрема кишковому епітелії, який у 

гематофагів реагує в першу чергу. А саме, порушення цілісності плазмолеми 

кишкових епітеліоцитів, пікноз та фрагментація ядра, вакуолізація цитоплазми; 

що скоріш за все пов’язано з деструктивними процесами. 

 

За результатами цього розділу опубліковано наступні статті та тези [269, 274-

279].  
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РОЗДІЛ 6 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Сучасний розвиток профілактичних і лікувальних напрямків у медицині 

диктує необхідність нових підходів до терапевтичного впливу на організм 

людини. При цьому пріоритетними є натуротерапевтичні заходи, які мінімізують 

побічні ефекти, в порівнянні з синтетичними лікарськими засобами [96]. Одним із 

таких напрямків є ГТ, яка в даний час користується великим успіхом серед 

населення завдяки її лікувально-профілактичній ефективності [13], зокрема при 

хронічних формах захворювань, корекції геронтологічних проявів [11, 15, 17, 

158], у реконструктивній хірургії [14, 15, 16, 18] та ін. Це обумовлено тим, що при 

харчуванні МП впорскує в смоктальну лакуну разом із ССЗ понад 100 

компонентів БАР в оптимальному дозуванні і послідовності, а дозоване 

видалення крові сприяє сприятливому перерозподілу циркулюючої крові та 

лімфи, що в сукупності забезпечує загальну гомеостатичну дію [6]. Серед БАР 

МП виявлені: гірудин, егліни, бделіни, ферменти (гіалуронідаза, дестабілаза, 

колагеназа, апіраза, еластаза та ін.) [6, 14-16, 17, 86], антибіотики [15], 

анальгетикоподібні речовини [15, 17], які в комплексі забезпечують 

протитромботичну, тромболітичну, гіпотензивну, регенераційну, антиатерогенну, 

антигіпоксичну, імуностимулюючу та анальгезуючу дію [6, 15, 86]. Ми вважаємо, 

що більшість терапевтичних ефектів ГТ опосередковується через імунну систему 

організму. Разом із тим, подальша деталізація впливу ГТ на імунну систему, 

дозволить більш об’єктивно патогенетично обґрунтовувати цей вид лікування і 

наблизитися до його стандартизації. Так, на сучасному етапі ГТ важко 

стандартизувати за кількістю МП на сеанс та курс, за кількістю сеансів на курс, 

частотою курсів та ін. При цьому абсолютно не вивчене питання про АГ 

ідентичність БАР МП, яких найчастіше використовують для ГТ. Серед останніх 

зараз виділяють 3 види (H. verbana, H. medicinalis, H. orientalis) [110], які раніше 

дослідники відносили до різних таксономічних категорій [6].  
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Імунотропну дію БАР МП досліджували в експериментах in vitro та in vivo. 

В експерименті на лабораторних щурах виявлено відмінності впливу БАР слини 

МП залежно від віку щурів та терміну обстеження після ГВ. Так, встановлено, що 

БАР слини МП більш ефективно впливають на щурів старого віку, порівняно з 

молодими статевозрілими щурами.  

Залежно від терміну обстеження після ГВ виявлено наступні особливості. 

Так, при дослідженні на другий день після останньої приставки МП у щурів 

старого віку встановлено статистично значиме зниження (на 20,5% порівняно з 

контролем) кількості лейкоцитів периферичної крові (р < 0,05), а в лейкоформулі 

— статистично значиме зниження відносної кількості еозинофілів (у 2,57 рази), 

нейтрофілів (на 28,2%) та зростання відносної кількості моноцитів (на 43,75%) та 

лімфоцитів (на 26,4%). Імовірно, такі зміни обумовлені депонуванням імунних 

клітин у місці укусу МП.  

При дослідженні периферичної крові лабораторних щурів старого віку через 

2 тижні після останньої приставки МП, виявлено статистично значиме 

підвищення кількості лейкоцитів, порівняно з контролем та групою щурів, яких 

обстежували на другий день після останньої приставки МП. Відносна кількість 

нейтрофілів знижена за рахунок незначного підвищення лімфоцитів (р > 0,05) та 

моноцитів (понад 2 рази, р < 0,05), порівняно з контролем. Варто відзначити 

статистично значиме (р < 0,05) підвищення кількості нейтрофілів на 17,2% у 

щурів через 2 тижні після ГВ, порівняно з групою щурів, яких обстежували на 

другий день після останньої приставки МП. Відносна кількість лімфоцитів була у 

межах контрольних значень (р > 0,05). Однак при порівнянні абсолютних 

показників виявлено статистично значиме (р < 0,05) підвищення кількості 

лімфоцитів на 24,61%, порівняно з контролем. 

На відміну від лабораторних щурів старого віку, значних зрушень у 

абсолютній кількості лейкоцитів крові та лейкоцитарній формулі крові у молодих 

статевозрілих щурів залежно від ГВ нами не виявлено. 

Позитивний вплив БАР слини МП у лабораторних щурів старого віку 

проявлявся підвищенням ФАН крові порівняно з контролем, при цьому більш 
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контрастне підвищення ФАН було при обстеженні щурів у віддалені терміни 

після ГВ (через 2 тижні).  

Онтогенетичні відмінності впливу БАР МП у лабораторних щурів очевидно 

пов’язані з тим, що у щурів старого віку, порівняно з молодими статевозрілими 

щурами, відбувається зниження активності периферичних органів імунного 

захисту [221]. Відомо, що в старих щурів, порівняно з молодими, переважає 

супресорна активність лімфоцитів, а кількість Т-хелперів, які виконують 

регуляторну функцію, значно знижена. Порушення імунної регуляції Т-

лімфоцитів із прогресивним ростом CD8
+
 Т-клітин, що секретують прозапальні 

цитокіни, продемонструвало нездатність фагоцитарної ланки імунітету до зустрічі 

з антигенами бактеріального, вірусного та іншого походження. У щурів старого 

віку виявлено зниження метаболічної активності на понад 30% (за результатами 

НСТ-тесту) та поглинальної активності нейтрофілів, порівняно з такою у молодих 

тварин [224]. Це пов’язано з віковими інволюційними процесами в органах 

імунної системи [222-224], зокрема тимусу, та іншими геронтологічними 

порушеннями [219]. Тоді як молоді статевозрілі лабораторні щури є досить 

резистентними до зовнішніх впливів, у даному випадку до приставки МП. При 

цьому статистично значима тенденція до зниження ФАН крові у молодих 

статевозрілих щурів на другу добу після останньої приставки МП може бути 

пояснена депонуванням активованих лейкоцитів до місця загоєння рани та 

проекції шкірно-вісцеральної зони, задіяної при ГВ. У віддалені терміни 

обстеження у таких щурів ФАН відновлювалася до вихідного рівня.  

При дослідженні цитоморфометричних показників лімфоцитів 

периферичної крові розробленим нами методом [207] у молодих статевозрілих і 

старих щурів було встановлено, що ГВ супроводжується відповідним 

перерозподілом цитоморфометричних класів лімфоцитів залежно від віку та 

терміну обстеження. Так, у молодих статевозрілих щурів ГВ, при обстеженні на 

наступну добу після останньої приставки МП, супроводжувався наступними 

змінами цитоморфометричних показників лімфоцитів периферичної крові, 

порівняно з контролем: спостерігалось значне статистично значиме (р < 0,05) 
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збільшення кількості малих лімфоцитів (близько на 74%, при порівнянні медіан) 

та зниження середніх (на 60%). А при обстеженні у віддалені терміни після ГВ 

зафіксована інша тенденція: спостерігалось статистично значиме (р < 0,05) 

зниження кількості малих лімфоцитів (на 37%) та значне збільшення великих (у 

2,2 рази) та незначне (р>0,05) збільшення частки середніх лімфоцитів (близько на 

16%), порівняно з контролем. У щурів старого віку ГВ супроводжувався 

тенденцією (р>0,05) до підвищення малих (на 56,5%) та зниження кількості 

середніх (на 19%) та великих лімфоцитів (на 27%), тоді як у віддалені терміни 

обстеження після ГВ у щурів старого віку спостерігалося статистично значиме 

(р < 0,05) зниження кількості малих (більш ніж у 5 разів) та підвищення великих 

лімфоцитів (у 1,9 разів). Таким чином, ефективність ГВ у лабораторних щурів 

була продемонстрована новоутворенням та перерозподілом активованих (малі та 

великі) цитоморфометричних класів лімфоцитів, інтенсивність яких залежала від 

онтогенетичного періоду та терміну обстеження. Ці дані необхідно враховувати 

при оцінці ефективності ГВ у людини. 

Отже, встановлені більш контрастні зміни динаміки лейкоцитів крові у 

старих щурів, порівняно з молодими статевозрілими, дає підставу до перспективи 

застосування ГТ також у геронтології людини. 

У добровольців після ГВ виявлені кількісні та функціональні зміни 

показників лейкоцитів периферичної крові. Так, всі досліджувані показники ФАН 

у добровольців після ГВ значно підвищились. Відомо, що зниження ФАН веде до 

хронізації запального процесу та сприяє підтримці алергії та ауотоалергії [196]. 

Підвищення показників ФАН при ГВ пов’язано з активацією вродженого 

імунітету під впливом БАР МП, і відповідає даним інших авторів [6, 89]. У 

процесі ГВ відзначені незначні зміни цитоморфометричних класів лімфоцитів 

периферичної крові людини.  

При аналізі популяційного та субпопуляційного складу периферичної крові 

у добровольців до ГВ, порівняно з референтними значеннями, не зареєстровано 

значних відхилень, окрім невеликого зниження CD8
+
 лімфоцитів та підвищення 

CD22
+
, CD25

+
 лімфоцитів. Але, при цьому у частини обстежених до ГВ відносна 
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кількість CD2
+
, CD3

+
, CD4

+
, CD22

+
, CD25

+
 лімфоцитів була в межах або 

перевищувала верхні референтні показники. Після ГВ кількість основних 

популяцій лімфоцитів (CD2
+
, CD3

+
) та їх високоавідних фракцій (КЛ ≥ 8 ЕБ) 

статистично значимо (р < 0,05) знижувалась, порівняно з вихідними показниками 

(табл. 4.3). У добровольців у процесі ГВ суттєвих зрушень загальної кількості 

СD22
+
 лімфоцитів не відзначено.  

На субпопуляційному рівні в крові добровольців, у яких була підвищена 

вихідна кількість субпопуляцій позитивно регулюючих імуногенез (СD4
+
 — Т-

хелпери, СD25
+
 — активовані лімфоцити) та їх високоавідних фракцій 

(КЛ ≥ 8 ЕБ), після ГВ вказані показники знижувались до фізіологічних значень. 

Одночасно зі зниженням кількості CD4
+
 і СD25

+
 лімфоцитів мало місце 

підвищення загальної кількості та високоавідної фракції серед CD8
+
 (Т-

кілери/супресори) і CD16
+
 (натуральні кілери) субпопуляцій лімфоцитів. Так, 

рівень Т-РІ (СD4
+
/СD8

+
) у добровольців до ГВ дорівнював 2,28±0,092, а після ГВ 

він знизився до 1,30±0,038 (р < 0,05). Визначення CD-популяцій лімфоцитів нами 

оптимізоване шляхом виділення високоавідної фракції (КЛ ≥ 8 ЕБ) серед їх 

загальної кількості. Вважають, що високоавідні лімфоцити до ЕБ, навантажених 

МКАТ до відповідних CD-структур, є активованими [167, 168]. 

Таким чином, нами виявлено, що в умовах ГВ імунотропний вплив БАР МП 

у добровольців полягав в активації факторів вродженого і адаптивного імунітету, 

адекватної по відношенню до відповідної ситуації в організмі людини. Показано, 

що ГВ супроводжується нормалізацією експресії ряду диференційованих АГ 

мононуклеарів. При цьому найважливішим є факт поєднання зниження 

високоавідних Т-лімфоцитів із субпопуляцій СD4
+
 і СD25

+
 (рецепторів до ІЛ-2) 

при одночасному підвищенні високоавідних СD8
+
 і СD16

+
 субпопуляцій. 

Безпосередній вплив БАР слини МП нами був проаналізований в 

ізольованих у флаконі зразках крові добровольців до ГВ, до яких приставляли 

МП, моделюючи її годування на тілі людини. В цих дослідах виявлена індукція 

клітинної загибелі лейкоцитів, яка проявлялась різким зниженням кількості 

нейтрофілів і в меншій мірі мононуклеарів. Зниження абсолютної кількості 
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лімфоцитів на 14,6% (р<0,01) відбувалося за рахунок їх основних популяцій CD2
+
 

та CD3
+
. Зміни співвідношення хелперних і супресорних субпопуляцій 

лімфоцитів у зразках венозної крові під впливом БАР слини МП подібні до таких 

у периферичній крові добровольців після ГВ: стримування надлишку ініціюючих 

імуногенез субпопуляцій (CD4
+
, CD25

+
) і помірна стимуляція 

кілерних/супресорних (CD8
+
, CD16

+
) субпопуляцій. Зміни імунорегуляторного 

індексу (Т-РІ) в ізольованих зразках венозної крові під впливом БАР слини МП 

були подібні до таких при ГВ (табл. 4.5).  

Вважаємо, що апоптотичні реакції на ізольованих лейкоцитах крові є 

проявом місцевого протизапального ефекту МП при ГВ. Наприклад, на рівні 

організму людини при ГВ біля трипроменевої ранки розміром 3 – 4 мм та 

глибиною 1,5 – 2 мм утворюється зона гіперемії діаметром близько 5 мм без ознак 

запалення. Загоєння ранки відбувається через 2 – 3 доби без подальших проявів 

запалення та без косметичних дефектів на шкірі [6]. 

Вивчення впливу БАР МП на ізольовані зразки лейкоцитів було продовжено 

в культурі мононуклеарів, стимульованих рослинними мітогенами та АГ 

сольового екстракту із тіл кільчеців, яка in vitro демонструє активаційні та 

проліферативні потенції лімфоцитів. 

В добових мітогенстимульованих (ФГА, КонА) культурах лімфоцитів 

добровольців до ГВ спостерігалась проліферативна реакція у вигляді бластів, 

рівні якої відповідали імунному потенціалу певної особи, а також природі 

відповідних мітогенів. Подібна реакція, але з підвищенням її рівня спостерігалась 

і після ГВ.  

У культурах мононуклеарів добровольців до ГВ РБТЛ на АГ МП 

(H. verbаna, H. medicinalis, H. orientalis) була в 2 - 2,5 рази вище спонтанної, а на 

АГ ЧКХ (E. fetida) її рівень досягав мітогенних значень. Після ГВ РБТЛ на АГ 

кільчеців підвищувалась, як і при мітогенній стимуляції. Однак, як до, так і після 

ГВ, виявлялися морфологічні відмінності РБТЛ. Нами встановлено, що АГ 

кільчеців стимулювали непродуктивний імуногенез, який виражався появою 

лімфоцитів із морфологічними ознаками апоптозу та некрозу (див. розділ 4, рис. 
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4.3, 4.4), останні були більш виражені в культурі з АГ ЧКХ. Після ГВ рівні РБТЛ 

на АГ кільчеців підвищувались, але морфологічна картина залишалась 

незмінною: переважали лімфоцити з ознаками апоптозу та некрозу. Виявлено 

деяке достовірне переважання рівнів РБТЛ у культурах, стимульованих АГ 

сольового екстракту H. оrientalis. Ця відмінність співпадає з даними інших 

авторів [147]. 

Визначені рівні РБТЛ у культурах лімфоцитів добровольців до ГВ під 

впливом АГ сольового екстракту кільчеців, а також їх підвищення після ГВ, не 

залежали від попередньої сенсибілізації до АГ аптечної п’явки (H. verbаna), якою 

проводили ГВ. Це свідчить про наявність спільних патернів у пептидній 

організації кільчеців і, зокрема, в пептидах МП. До загальних патернів серед 

імунних клітин вродженого і адаптивного імунітету наявні відповідні ПРР, які і 

обумовлюють стимулюючий ефект РБТЛ. Однак переведення її в непродуктивну 

форму шляхом індукції апоптозу є загальною властивістю кільчеців і, зокрема 

МП, по їх імунологічному захисту, який на організменному рівні у людини 

проявляється місцевою протизапальною реакцією. 

У культурах лімфоцитів, в яких аналізували РБТЛ, нами також вивчена 

інтенсивність синтезу прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-8, ФНП-α). В культурах 

лімфоцитів добровольців до ГВ, стимульованих мітогенами і АГ кільчеців, 

визначався значний, порівняно зі спонтанними зразками, рівень усіх досліджених 

прозапальних цитокінів незалежно від наявності відповідної сенсибілізації до АГ 

будь-якого виду МП. Попередні контакти із МП обстежені особи заперечували. 

Після ГВ рівні прозапальних цитокінів значно знизилися, але також не залежали 

від відповідної сенсибілізації до АГ МП аптечного виду, якою проводили ГВ. 

Незалежний синтез прозапальних цитокінів від попередньої імунізації АГ МП 

підтверджує попереднє припущення, зроблене нами при аналізі РБТЛ, про 

наявність спільних патернів до яких є відповідні рецептори на імунних клітинах. 

Рівень відповідних цитокінів у культурі мононуклеарів відображав послідовність 

їх синтезу. Наприклад, рівні ІЛ-1β були значно нижчі, ніж ІЛ-8 і ФНП-α, що 
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співпадає з даними літератури про його першочерговість синтезу на ранніх 

стадіях активації мононуклеарів.  

Зниження рівнів синтезу цитокінів після ГВ також відображає загальні 

властивості АГ кільчеців до дозозалежного апоптозу і некрозу. Так, після ГВ 

підвищується кількість лімфоцитів із відповідними рецепторами до АГ кільчеців 

і, зокрема МП. А здатність АГ МП до стимуляції супресорної фракції лімфоцитів, 

виявленої нами в ізольованих зразках крові, а також при зсувах субпопуляцій 

лімфоцитів у добровольців при ГВ, призводить до негативної регуляції, по-перше, 

синтезу цитокінів на стадії ранньої активації, а по-друге, наведення апоптотичної 

реакції в імуногенезі. 

Виявлена нами значна стимуляція синтезу прозапальних цитокінів під 

впливом АГ МП при паралельній індукції їх апоптотичної реакції свідчить про 

ранній синтез цитокінів на початкових стадіях активації лімфоцитів, ще до 

реалізації апоптотичної дії. Даний висновок співпадає з даними інших авторів, які 

вказують, що індукція цитокінів йде в перші хвилини та години після 

антигенної/мітогенної стимуляції мононуклеарів до їх вступу в проліферацію 

[240]. Це співпадає з відкритим феноменом «апоптозу, індукованого активацією», 

який характеризується масовою загибеллю активованих лімфоцитів, при 

блокуванні їх активації до вступу в проліферацію [166].  

Виявлена нами активація АГ кільчеців імуногенетичної реакції лімфоцитів 

за непродуктивним шляхом у культурі є новою, раніше не описаною їх 

властивістю. Індукція апоптозу і подальшого некрозу клітин крові господаря-

годувальника АГ кільчеців, імовірно, є однією з форм їх імунологічної захисної 

реакції. Імовірно, еволюційний перехід МП до мутуалізму з водопійними 

копитними ссавцями (філогенетичні господарі-годувальники) сприяв 

адаптивному обмеженню місцевих захисних механізмів у останніх, шляхом 

наведення БАР дозозалежного вибіркового апоптозу, а також низькодозової 

толерантності імунних клітин крові господарів-годувальників до БАР слини МП. 

Дані феномени проявляються у вигляді протизапальної дії — основного 

терапевтичного механізму ГТ, а наведення низькодозової толерантності — у 
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вигляді імуномодуляторного ефекту, що може бути доцільним при корекції 

хелперно/супресорного співвідношення субпопуляцій при алергіях та 

аутоалергіях. 

Таким чином, вперше виявлене нами різноманіття РБТЛ і специфічної 

динаміки синтезу прозапальних цитокінів у культурах, стимульованих АГ різних 

видів МП і ЧКХ, є підставою для подальшого експериментального вивчення 

імунотропної дії БАР кільчеців та клінічного обґрунтування ГТ із використанням 

індивідуального підходу до її призначення та оцінки ефективності. Виділення і 

вивчення апоптотичних факторів кільчеців може бути перспективним для 

імунокорекції порушень гістогенезів тканин у людини і тварин. 

Нами виявлено, що у шлунковій кишці БАР МП протидіють імунній агресії 

секретів та тканин хазяїна-годувальника. Так, встановлена максимальна 

тривалість існування клітинних популяцій крові годувальника в системі 

травлення (шлункова кишка) МП при нормальному перебігу посттрофічного 

періоду: окремі нейтрофіли зустрічались у мазках крові з шлункового вмісту МП 

до 15 діб, моноцити — до 18 діб, окремі лімфоцити, еозинофіли та еритроцити — 

понад 1 місяць (тривалість спостереження). При цьому більшість лейкоцитів мали 

морфологічні ознаки апоптозу та некрозу (Додаток В, Г). Імовірно, що ефекторні 

реакції лейкоцитів крові людини в мікрооточенні системи травлення МП під 

впливом її пригнічуючих факторів трансформуються в апоптотичні та некротичні, 

що є позитивним фактором для життєздатності МП. Варто зазначити, що загальна 

кількість формених елементів крові значно знижувалась вже на першому тижні, а 

в подальшому підрахунок кількості лейкоцитів був неможливим через збільшення 

кількості детриту (див. розділ 5, рис. 5.1). Дивним феноменом було тривале 

виживання еозинофілів у кишковому оточенні МП, при майже незмінному їх рівні 

протягом експерименту, що, імовірно, пов’язано з їх функціональними 

властивостями.  

Але, нами встановлено що не всі МП (6-9%), не зважаючи на наявність ряду 

пристосувань до ектопаразитичного способу життя, здатні подолати імунну 

агресію з’їденої крові ссавців. Це може бути пов’язано з наявністю 
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функціональних дефектів системи травлення, недостатністю окремих компонентів 

імунної системи МП або з порушенням нормальної симбіонтної мікрофлори 

системи травлення МП, яка в нормі виконує ряд функцій (забезпечує 

«консервування» крові, її перетравлення, інгібує патогенну мікрофлору), що 

потребує подальшого дослідження.  

Так, у МП з ускладненнями в найближчий посттрофічний період нами 

виявлена поява однієї або кількох перетяжок на тілі, відригування з’їденої крові і 

подальша загибель частини таких особин у перші 1,5-2 тижні після годування. Це, 

на нашу думку, вказує на розвиток патофізіологічних реакцій внаслідок 

ксеногенного інгібування. Ми припускаємо, що при цьому, трансплантат (з’їдена 

кров) відторгає організм реципієнта (тобто МП), зумовлює його виснаження і 

навіть загибель. Окрім того, розвиток ускладнень у таких МП співпадає за часом 

із максимальним терміном розвитку клітинних імунних реакцій [220, 234] та 

термінами виявлення найбільшої частоти ускладнень, які спостерігаються в 

клінічній практиці. 

При гістологічному дослідженні встановлено основні морфофункціональні 

особливості тканин (кишковий епітелій, ботріоідна та сполучна тканини, що 

оточують шлункову кишку) МП, при нормальному перебігу посттрофічного 

періоду та при його ускладненні (відригування з’їденої крові та смерть). Так, у 

відригуючих та загиблих H. verbаna виявлені значні патоморфологічні зміни у 

структурі тканин, зокрема кишковому епітелії, який у гематофагів реагує в першу 

чергу. А саме, порушення цілісності плазмолеми кишкових епітеліоцитів, пікноз 

та фрагментація ядра, вакуолізація цитоплазми, наявність ділянок десквамації; що 

скоріш за все пов’язано з деструктивними процесами. Тоді як 

морфофункціональні зміни в середній кишці ситої здорової H. verbаna на 12 добу 

після годування кров’ю людини полягають у змінах висоти епітелію та рівня його 

вакуолізації. Деструктивні процеси при патологічному ускладненні 

посттрофічного періоду у МП були виявлені й при аналізі ботріоідної та 

сполучної тканин. Так, ботріоідна тканина голодної п’явки знаходилась у 

неактивному стані, ситої — реагувала посиленням васкуляризації, активацією 
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частини ботріоідних гранулоцитів на надходження продуктів перетравлення, у 

відригуючої та загиблої п’явок процеси активації ботріоідної тканини, ймовірно, 

пов’язані з механізмами імунного захисту. Так, статистично значима активація 

ботріоідної тканини відригуючої п’явки порівняно з голодною, та пригнічення 

метаболічних процесів порівняно з ситою п’явкою без патологічного реагування, 

може бути пояснене реагуванням тканин МП за типом ксеногенного інгібування. 

Імовірно, на початкових етапах після годування МП ще перетравлювала частину 

крові, проте на другому тижні, відбувався зрив імунологічної протидії п’явки 

факторам клітинного та гуморального імунітету з’їденої крові. Це проявлялося 

прижиттєвими патологічними реакціями кишкового епітелію та, відповідно, 

пригніченням подальшого розвитку ботріоідної тканини (ботріоідні 

гранулоцитарні клітини невеликих розмірів та з незначною зернистістю, яка в 

нормі залежить від накопичення продуктів розпаду гему [272]). Також у ситої 

загиблої МП у прилеглій до кишечника сполучній та ботріоідній тканині 

спостерігалася підвищенна клітинна інфільтрація, особливо інтенсивна під 

складками шлункової кишки. Отже, виявлені нами, основні негативні 

морфофункціональні зміни тканин H. verbаna в посттрофічний період серед 

п’явок, що відригують з’їдену кров і загиблих, можуть свідчити про розвиток 

патофізіологічних реакцій, причиною яких може бути ксеногенне 

імуноопосередковане інгібування. З’ясування молекулярно-клітинних механізмів 

взаємодії між МП і кров’ю господаря-годувальника в подальшому дозволить 

підвищити рентабельність біофабрик із вирощування МП, знижуючи їх 

смертність, особливо на стадії «нитчаток» і підростаючої молоді. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та представлено 

нове вирішення наукового завдання сучасної імунології та гірудології, що полягає 

у виявленні імуномодуляторних ефектів біологічно активних речовин медичної 

п’явки в системах in vivo та in vitro, які проявляються індукцією апоптозу імунних 

клітин, зміною співвідношення субпопуляцій лімфоцитів, модуляцією синтезу 

прозапальних цитокінів. Вирішення цього завдання створює підґрунтя для 

розробки профілактичних та лікувальних засобів на основі біологічно активних 

речовин медичної п’явки. 

1. Модуляторний вплив біологічно активних речовин слини медичної 

п’явки на показники імунної реактивності залежав від віку тварин і більшою 

мірою проявлявся у старих щурів (20-24 місяці), порівняно з молодими 

статевозрілими (7-8 місяців): зниженням відносної кількості нейтрофілів на 28,2% 

зі збільшенням їх фагоцитарної активності, підвищенням кількості моноцитів на 

43,75% (р < 0,05). Зміни імунної реактивності спостерігались упродовж 14 діб 

після закінчення гірудовпливу. 

2. Результатом гірудовпливу на ізольовані зразки крові in vitro було 

статистично вірогідне зниження загального числа лейкоцитів (у 1,62 разів) за 

рахунок зменшення відносної кількості нейтрофілів та абсолютної кількості 

лімфоцитів (р < 0,05). Зменшення кількості лімфоцитів відбувалося головним 

чином за рахунок Т-хелперів (CD4
+
) та CD25

+
 клітин, на 21,7% та 48,5% 

відповідно (р < 0,05). 

3. Стандартний курс гірудовпливу у добровольців супроводжувався 

підвищенням фагоцитарної активності циркулюючих нейтрофілів на 21,8% 

(р < 0,05). Зміни субпопуляційного складу циркулюючих лімфоцитів проявлялися 

у зменшенні загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3
+
) на 14,4%, зниженні 

кількості CD4
+
 клітин на 13,3% одночасно зі збільшенням кількості CD8

+
 

лімфоцитів на 49,4% (р < 0,05). Показник імунорегуляторного індексу знижувався 

на 43% (р < 0,05). Зменшувалася також кількість CD25
+
 лімфоцитів (на 39,4%) і 
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зареєстровано підвищення кількості циркулюючих природних кілерних клітин 

(CD16
+
) на 28,2% (р < 0,05).  

4. Проведення гірудовпливу H. verbana викликало посилення спонтанної 

проліферативної активності лімфоцитів у 2,76 рази, помірне зростання мітоген-

активованої проліферативної активності та зростання стимульованої активності 

лімфоцитів у відповідь на тканинні антигени різних видів медичної п’явки 

(H. verbana – у 2,07, H. medicinalis – у 2,07 та H. orientalis – у 2,3 разів, р < 0,05). 

Попередня сенсибілізація гірудовпливом супроводжувалася підвищенням рівня 

клітинної загибелі у процесі РБТЛ у середньому в 1,9 – 2 рази, порівняно з 

показником клітинної загибелі до сенсибілізації.  

5. Гірудовплив спричиняв пригнічення спонтанної та стимульованої 

продукції прозапальних цитокінів (ІЛ-8, ФНП-α) мононуклеарними лейкоцитами 

периферичної крові в середньому вдвічі (р < 0,05). Продукція ІЛ-1β зазнавала 

менш виразних змін, статистично вірогідна різниця виявлена лише у випадку 

мітоген-індукованої стимуляції.  

6. Зафіксоване патологічне ускладнення посттрофічного періоду у 

9,5±0,57% медичних п’явок, яке супроводжувалося появою поперечних 

перетяжок на тілі, відригуванням з’їденої крові, дегенеративними процесами 

кишкового епітелію, сполучної та ботріоідної тканини, їх лейкоцитарною 

інфільтрацією, що в подальшому призводило до 50% загибелі уражених тварин. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Динаміка популяцій активованих лімфоцитів у лімфоцитопоезі та імуногенезі (по О.К. Фролову [167, 168] з 

модифікаціями) 

 

 
Умовні позначення: * — клітини диференціюються в центральних лімфоїдних органах; СКК — стовбурова кровотворна клітина; КЛ — клас 

лімфоцитів; Акт. МЛ — активований малий лімфоцит; СЛ — середній лімфоцит; ВЛ — великий лімфоцит; ПАЛ — преапоптичний активований 

лімфоцит; ШСПАЛ — широкоплазмений старіючий преапоптичний лімфоцит; НК — натуральний кілер; Тх — тимусзалежний хелпер; Тс/к — 

тимусзалежний супресор/кілер; ЕБ — еритроцити барана. 
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Додаток Б 

Б1. Схематичне зображення низько-, середньо- та високоавідних до еритроцитів 

барана лімфоцитів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) низькоавідний лімфоцит, що 

приєднав 3 еритроцити барана 

Б) середньоавідний лімфоцит, що 

приєднав 6 еритроцитів барана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) високоавідний лімфоцит, що 

приєднав 8 еритроцитів барана 

Г) високоавідний лімфоцит, що 

приєднав більше 8 еритроцитів 

барана, так звана «морула» 

 

Б2. Електронна мікрофотографія Т-лімфоцита [280]. Цитолема лімфоцита 

містить чисельні вирости різної довжини, чим можна пояснити часте виявлення 

багатошарових «мегарозеток». 
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Додаток В 

 

Морфологія формених елементів крові людини у мікрооточенні шлункової кишки 

медичної п’явки на 2-4 тиждень після годування при гірудовпливі: А, В, Г, Д – 

каріорексис ядра лімфоцитів, Б – каріорексис ядра нейтрофіла знизу, пікноз ядра 

еозинофіла згори; Е – цейозис плазмолеми лімфоцита 
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Додаток Г 

 

Морфологія еозинофілів (А – пікноз ядра, Б – каріорексис ядра, В – пікноз ядра) 

та лімфоцитів (Г, Д – каріорексис ядра; Е – пікноз ядра) крові людини у 

мікрооточенні шлункової кишки медичної п’явки на 2-4 тиждень після годування 

при гірудовпливі 

 

 
 
 

 

 


