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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Гліоми є найпоширенішими пухлинами головного 

мозку. Найбільш злоякісною формою гліом є мультиформна гліобластома, 

яка складає 60 % усіх первинних злоякісних новоутворень цієї локалізації 

[Zavadskaya T., 2015; Lapointe S. et al., 2018]. Незважаючи на значні 

досягнення у хірургічному лікуванні, радіо- та хіміотерапії злоякісна гліома 

залишається невиліковною хворобою з високим рівнем смертності, що 

свідчить про неефективність терапевтичних підходів, спрямованих проти 

пухлинних клітин, зумовлену високим рівнем їх генетичної нестабільності та 

формуванням лікарської резистентності [Zavadskaya T., 2015; Lapointe S. et 

al., 2018]. Відмітними особливостями росту злоякісних гліом є інтенсивна 

інфільтрація пухлинної тканини клітинами імунної системи з формуванням 

імуносупресивного пухлинного мікрооточення, а також системна 

імуносупресія [Nduom E. et al., 2015; Lim M. et al., 2018]. До 30 % 

стромальних клітин у складі пухлинної тканини злоякісних гліом складають 

мікрогліальні клітини (фагоцити мозку), котрі концентруються у гіпоксичних 

ділянках злоякісного новоутворення. В умовах пухлино-асоційованої гіпоксії 

та паракринної дії продукованих пухлинними клітинами біологічно активних 

медіаторів мікрогліальні клітини набувають активаційного функціонального 

стану, котрий сприяє росту злоякісного новоутворення: посилює інвазивні 

властивості пухлинних клітин, сприяє формуванню популяції стовбурових 

пухлинних клітин, сприяє неоваскуляризації пухлинної тканини і забезпечує 

формування локальної та системної імуносупресії [Hambardzumyan D. et al., 

2016; Gieryng A. et al., 2017; Lisi L. et al., 2017; Roesch S. et al., 2018]. На 

відміну від пухлинних клітин, мікрогліальні клітини у пухлинному 

мікрооточенні є генетично стабільними і являють собою привабливу мішень 

для розробки тарґетних методів лікування злоякісної гліоми. На 

сьогоднішній день існує два типи терапевтичних підходів до лікування гліом, 

спрямованих на мікрогліальні клітини. Перший з них передбачає фізичну 

елімінацію мікрогліальних клітин у пухлинному мікрооточенні з метою 

мінімізації їх пропухлинного впливу [Pyonteck S. et al., 2013; Butowski N. et 

al., 2016]. Однак, не всі мікрогліальні клітини характеризуються 

пропухлинним активаційним станом, частина з них бере участь у 

протипухлинних імунних реакціях. З огляду на це більш перспективним 

методичним підходом до імунотерапії злоякісних гліом, спрямованим на 

мікроглію, є відновлення протипухлинної активності цих клітин [Yang Z. et 

al., 2014]. Одними з чинників, які можуть бути використані з цією метою, є 

агоністи патерн-розпізнавальних рецепторів (ПРР), зокрема толл-подібних 

рецепторів (ТПР), які спричиняють набуття мікрогліальними клітинами 

протипухлинних властивостей з посиленням синтезу цитотоксичних сполук 

та прозапальних медіаторів [Deng S. et al., 2014]. Розробка методів 

імунотерапії злоякісних гліом, спрямованих на корекцію функціонального 

профілю мікрогліальних клітин, зумовлює необхідність поглибленого 
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вивчення їх функціональних характеристик в умовах росту злоякісного 

новоутворення. На сьогоднішній день не існує єдиної думки щодо 

характеристики метаболічного профілю мікроглії в умовах пухлинного 

росту. Mieczkowski J. et al. (2015) наводять докази того, що гліома-

асоційована мікроглія має протизапальний пропухлинний метаболічний 

профіль, а згідно даних Szulzewsky F. et al. (2016), мікроглія в умовах росту 

гліом має змішаний прозапальний/пропухлинний метаболічний профіль.  

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

виконувалась в межах науково-дослідних тем «Механізми реалізації 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних 

патологій» (2011- 2015 рр., № д/р 0111U004648) та «Механізми регуляції 

метаболічних процесів в організмі за умов розвитку патологічних станів» 

(2016-2018 рр., № д/р 0116U002527) на кафедрі мікробіології та імунології 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було дослідити 

функціональні характеристики мікроглії та фагоцитів позамозкової 

локалізації у щурів з гліомою С6 та вплив агоніста ТПР3 на метаболічний 

профіль мікроглії. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Визначити метаболічні характеристики мікрогліальних клітин щурів 

за впливу лігандів патерн-розпізнавальних рецепторів (ТПР4 та 

ТПР3) та гіпоксії in vitro. 

2. Вивчити вплив агоніста ТПР3 на метаболічні характеристики 

нормоксичних та гіпоксичних мікрогліальних клітин. 

3. Визначити фенотипові характеристики мікроглії та фагоцитів 

позамозкової локалізації у щурів з гліомою С6. 

4. Провести дослідження метаболічних характеристик (синтез 

реактивних форм кисню, фагоцитарна та аргіназна активність, синтез 

нітритів) мікроглії та фагоцитів позамозкової локалізації у щурів з 

гліомою С6. 

5. Дослідити вплив інтрацеребрального введення агоніста ТПР3 на 

функціональні характеристики мікроглії у щурів з гліомою С6. 

6. Дослідити вплив інтраназального введення агоніста ТПР3 на 

функціональні характеристики мікроглії у щурів з гліомою С6. 

Об’єкт дослідження: функціональні характеристики клітин мікроглії 

та периферичних фагоцитів в умовах росту гліоми С6 та їх корекція 

агоністом ТПР3. 

Предмет дослідження: експресія фенотипових маркерів про- та 

протизапальної поляризації мікроглії, активність аргінази, синтез нітритів та 

фагоцитарна активність у щурів з гліомою С6, вплив на зазначені показники 

агоніста ТПР3. 

Методи дослідження: для виконання поставлених завдань у роботі 

використано методи експериментальної онкології, імунологічні, 

цитометричні (визначення поглинальної активності, продукції реактивних 
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форм кисню (РФК) та експресії фенотипових маркерів фагоцитами), 

біохімічні та спектрофотометричні (визначення активності аргінази та 

продукції метаболітів оксиду азоту (NO)), культуральні (культивування 

фагоцитів в умовах нормоксії та гіпоксії) та статистичні методи, хірургічне 

видалення тканини з пухлиною проводили із застосуванням кетамінового 

наркозу та анальгетиків. Евтаназію тварин проводили шляхом цервікальної 

дислокації. 

Наукова новизна отриманих результатів. Розширено існуючі 

уявлення стосовно характеру активації мікроглії за впливу агоністів патерн-

розпізнавальних рецепторів та гомеостатичних чинників. Показано, що 

агоністи ТПР4 і ТПР3 спричиняють різну метаболічну активацію 

мікрогліальних клітин in vitro: агоністи ТПР4 викликають зсув метаболізму 

аргініну зі збільшенням продукції NO, а агоністи ТПР3 - не впливають на 

метаболізм аргініну і помірно посилюють експресію CD206. 24-годинна 

експозиція гіпоксією in vitro спричиняє протизапальну метаболічну 

активацію мікрогліальних клітин. 

Отримано нові дані стосовно метаболічного стану мікрогліальних 

клітин та позамозкових фагоцитів в умовах росту гліоми С6 у щурів. 

Показано, що функціональні характеристики мікроглії в умовах пухлинного 

росту відрізняються від таких, властивих класичній або альтернативній 

функціональній поляризації фагоцитів. Ріст гліоми С6 супроводжується 

змінами функціональних характеристик фагоцитів позамозкової локалізації 

(макрофагів у межах лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовими 

оболонками, та циркулюючих клітин) з набуттям ними ознак протизапальної 

метаболічної активації.  
Уперше показано, що агоніст ТПР3 здатний викликати функціональну 

реверсію гіпоксичних альтернативно поляризованих мікрогліальних клітин 

до прозапального метаболічного профілю in vitro, а також гальмування 

пропухлинних властивостей комплексної популяції мікроглії у щурів з 

гліомою С6, що супроводжується зниженням проліферативного потенціалу 

пухлинних клітин in vivo.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

дисертаційного дослідження експериментально обґрунтовують 

перспективність застосування інтраназального введення агоністів ТПР3 у 

комплексній терапії злоякісних гліом з метою відновлення протипухлинних 

властивостей гліома-асоційованої мікроглії. 

Результати роботи виявили модуляторний вплив пристрою для 

інтрацеребральної доставки лікарських засобів на функції мікроглії, що може 

негативно впливати на результати локальної імунотерапії пухлин головного 

мозку. 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються в учбовому 

процесі кафедри мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та 

медицини» (у структурі курсу лекцій «Імуномодуляторні препарати» для 

студентів імунологів освітнього рівня магістр). 
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Особистий внесок здобувача. Спільно з науковим керівником д.б.н., 

професором Л.М._Сківкою розроблено концепцію дисертаційної роботи,  

сформульовано мету та завдання дисертаційного дослідження. Автором 

самостійно проведено аналіз тематичної літератури, виконано усі 

експериментальні дослідження, передбачені метою та завданнями, проведено 

статистичний аналіз одержаних результатів, їх систематизацію та 

узагальнення, сформульовано висновки дисертаційного дослідження. 

Підготовка до друку наукових праць за темою дисертації здійснювалася у 

співпраці з науковим керівником. Автор висловлює глибоку вдячність за 

консультативну підтримку та допомогу у проведенні досліджень колегам, 

співучасть яких у виконанні роботи засвідчена у спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень були 

представлені і доповідались на XI Міжнародній конференції молодих 

науковців «Біологія: від молекули до біосфери» (Харків, 2016), V 

Міжнародній науково-практичній конференції  «Сучасні проблеми біології, 

екології та хімії» (Запоріжжя, 2017), XIII Міжнародній науковій конференції 

студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 2017), 51th Annual 

Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation (Генуя, 

Італія, 2017), 5th Annual Conference “Modern Aspects of Biochemistry and 

Biotechnology” and 2nd Conference for Young Scientists of the Division of 

Biochemistry, Physiology and Molecular Biology, National Academy of Sciences 

of Ukraine (Київ, 2017), Психологічні та вісцеральні функції в нормі і 

патології: VIII Міжнародній науковій конференції, присвяченої 175-річчю 

кафедри анатомії людини та тварин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (Київ, 2017), The 5th European Congress of Immunology 

(Амстердам, Нідерланди, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 

праць: 6 статей  у вітчизняних наукових фахових виданнях, з них 2 статті у 

журналах, включених до наукометричної бази даних Scopus; 9 тез наукових 

доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, трьох 

розділів результатів дослідження, розділу їх узагальнення, висновків, списку 

використаних літературних джерел та додатку 1. Загальний обсяг дисертації 

складає 165 сторінок, основну частину роботи викладено на 121 сторінках. 

Робота ілюстрована 15 таблицями та 28 рисунками. Перелік використаних 

літературних джерел налічує 287 найменувань, з них кирилицею - 4, 

латиницею - 283. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 

В експериментальних дослідженнях використовували білих нелінійних 

щурів-самців віком 1 місяць (вагою 40-50 г) та 3 місяці (вагою 200-250 г) 
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розведення віварію ННЦ «Інституту біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Усі маніпуляції з 

тваринами проводили згідно з принципами біоетики, законодавчими 

нормами та вимогами «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, 

що використовуються для дослідних та інших наукових цілей» (Страсбург, 

1986) та Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

№ 3447 IV (2006).  

У роботі використовували клітинну лінію гліоми мозку щурів С6, 

отриману з Національного банку клітинних ліній людини та тварин при 

Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. 

Кавецького НАН України. Перещеплення гліоми С6 щурам проводили після 

загальної анестезії з використанням пристрою для багатократних 

внутрішньомозкових експериментальних досліджень, що містить 

інтракраніальний катетер шляхом інтрацеребральної інокуляції 50 мкл 

клітинної суспензії (600 тис. клітин на тварину) у ліву тім’яну зону (передній 

ріг лівого бокового шлуночка) або інокуляції 50 мкл клітинної суспензії (500 

тис. клітин на тварину) у праву тім’яну зону без використання катетера. 

Контроль пухлинного росту здійснювали за оцінкою проліферативного 

індексу пухлинних клітин, вилучених з мозгової тканини. 

Суспензію клітин мікроглії отримували шляхом механічної дезінтеграції 

тканини мозку з наступним центрифугуванням гомогенату у градієнті 

щільності перколу згідно [Frank M. et al., 2006]. Перитонеальні макрофаги 

отримували промиванням перитонеальної порожнини щурів фосфатно-

сольовим буферним розчином (ФБР). 

Розподіл за фазами клітинного циклу (G1/0, S, G2+M) аналізували 

методом проточної цитометрії на приладі FACSСalibur («BectonDickinson», 

США). Гістограми розподілу обробляли в ModFit LT 2.0. Для характеристики 

проліферативної активності пухлинних клітин розраховували індекс 

проліферації за формулою ІП= S + G2 + M, де S, G2, M – відсоток клітин у 

відповідних фазах клітинного циклу. 

Для характеристики функціонального профілю фагоцитів досліджували 

їх метаболічні показники (аргіназну активність, продукцію NO та РФК, 

фагоцитарну активність) та експресію фенотипових маркерів класичної 

(прозапальної, протипухлинної) - СD80 та альтернативної (протизапальної, 

пропухлинної) – CD206 функціональної поляризації. 

Продукцію РФК оцінювали (застосовуючи дихлородигідрофлуоресцеїн 

діацетат ДХФ-ДА) методом проточної цитометрії. Оцінювали інтенсивність 

флюоресценції мічених ДХФ-ДА клітин. Для дослідження фагоцитарної 

активності клітин визначали показник інтенсивності флюоресценції клітин, 

що вказує на кількість поглинутих ними бактерій (фагоцитарий індекс ФІ) за 

методикою, що базується на оцінці мічених FITC бактерій Staphylococcus 

aureus, поглинутих фагоцитами [Cantinieaux B. et al., 1989]. 

Аргіназну активність в клітинних лізатах оцінювали шляхом 

колориметричного виявлення сечовини. Продукцію NO вимірювали за 
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кількісним визначенням нітритів у реакції Гріса [Classen А. et al., 2009]. Для 

визначення експресії фенотипових маркерів макрофагів використовували 

наступні антитіла: анти-CD206 (Alexa Fluor 647, «BD Biosciences», Канада), 

анти-CD80 (PE, «BioLegend», США). 

Вплив агоністів ПРР на метаболічні властивості фагоцитів in vitro 

досліджували, використовуючи бактеріальний ліпополісахарид (ЛПС) 

(«Sigma», США, 50 мкг/мл) - агоніст ТПР4 та препарат Ларифан («Larifan», 

Латвія, 200 мкг/мл) - агоніст ТПР3, який являє собою двониткову РНК 

(dsRNA). Обробку ЛПС та Ларифаном проводили впродовж 18 год.  

Для дослідження впливу гіпоксії на метаболізм фагоцитів клітини 

інкубували в умовах дефіциту кисню (3% O
2
) упродовж 24 год. Для оцінки 

впливу агоніста ТПР3 на метаболічний профіль нормоксичних та 

гіпоксичних перитонеальних макрофагів та мікроглії, клітини обробляли 

Ларифаном протягом 18 год. 

Для вивчення впливу in vivo агоніста ТПР3 на метаболічний профіль 

фагоцитів щурів з гліомою С6 Ларифан вводили інтрацеребрально 7 разів 

через кожні 2 дні, починаючи з наступного для після інокуляції пухлинних 

клітин (добова доза 1 мкг/г). Тваринам контрольної групи аналогічним чином 

вводили стерильний фізрозчин. Оцінку функціонального профілю фагоцитів 

досліджували на момент закінчення експерименту (21 доба після 

трансплантації пухлинних клітин). У іншому досліді тваринам з гліомою С6 

вводили препарат Ларифан інтраназально щоденно впродовж 23 діб, 

починаючи з наступного дня після інокуляції пухлинних клітин (добова доза 

1мкг/г). Оцінку функціонального профілю фагоцитів досліджували на 14 та 

24 добу. 

Статистичну обробку результатів проводили методами варіаційної 

статистики з розрахунком середнього значення (М) та стандартного 

відхилення від середнього (m). Нормальність розподілу даних у групах 

перевіряли за допомогою W-критерію Шапіро-Вілка та застосовували 

параметричний t-критерій Стьюдента. Достовірною вважали різницю між 

порівнюваними показниками при p<0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Ліганд-опосередкована та гомеостатична метаболічна активація 

мікрогліальних клітин in vitro. Традиційними маркерами функціональної 

поляризації фагоцитів є спрямованість метаболізму аргініну (посилення 

аргіназної активності є ознакою альтернативної активації, збільшення 

продукції NO – ознакою класичної активації) та експресія фенотипових 

маркерів класичного (СD80) та альтернативного (CD206) профілю цих 

клітин. Додатковим критерієм альтернативної активації фагоцитів вважають 

посилення їх фагоцитарної активності [Sica A. et al., 2012; Mills D. et al., 

2015].  
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Для оцінки особливостей метаболічної активації клітин мікроглії як 

клітини порівняння використовували фагоцити позамозкової локалізації 

(перитонеальні макрофаги). Як агоністи ПРР застосовували бактеріальний 

ЛПС (агоніст ТПР4) та Ларифан (агоніст ТПР3). За результатами 

дослідження обробка мікрогліальних клітин щурів агоністом ТПР4 in vitro 

спричиняє їх прозапальну метаболічну активацію з посиленням синтезу NO в 

1,6 раза одночасно зі зниженням аргіназної активності в 1,75 раза. Обробка 

агоністом ТПР3 викликає зниження фагоцитарної активності мікрогліальних 

клітин в 1,5 раза і не впливає на метаболізм аргініну (табл. 1). Характер 

метаболічної активації мікрогліальних клітин у відповідь на експозицію 

агоністами різних ТПР відрізняється від такого у фагоцитів позамозкової 

локалізації, котрі не змінювали метаболізм аргініну у відповідь на обробку 

агоністом ТПР4.  

 

Таблиця 1 

Метаболічні показники мікроглії та фагоцитів позамозкової 

локалізації за дії агоністів патерн-розпізнавальних рецепторів in vitro  

Варіанти 

досліду 

Аргіназна 

активність, мкг 

сечовини/год* 

10
^
6 кл. 

Продукція 

NO-

метаболітів, 

mM 

РФК, 

інтенсивність 

флюоресценції, 

ум.од. 

Фагоцитарна 

активність, ФІ 

Мікрогліальні клітини 

Необроблені 

клітини 
0,35±0,007 10,56±1,0 350,51±65,7 260,10±12,9 

Агоніст ТПР4  0,20±0,005* 16,91±1,1 292,10±55,5 258,61±15,7 

Агоніст ТПР3  0,36±0,005 10,99±1,8 255,71±46,8 196,82±20,9* 

Фагоцити позамозкової локалізації (перитонеальні макрофаги) 

Необроблені 

клітини 
0,98±0,170 21,91±2,1 578,32±33,0 389,23±117,9 

Агоніст ТПР4  0,88±0,191 19,83±2,2 803,86±15,3* 318,17±75,6 

Агоніст ТПР3  0,92±0,083 19,88±1,9 525,75±27,4 265,77±73,7* 

Примітка. * - р<0,05 відносно показників необроблених клітин 

 

Пухлино-асоційована гіпоксія є одним з визначальних чинників, який 

впливає на метаболічну поляризацію мікроглії в умовах росту злоякісних 

гліом [Li Z. et al., 2009]. За нашими даними, експозиція гіпоксією впродовж 

24 годин in vitro викликала зміну функціонального профілю мікрогліальних 

клітин у бік альтернативного (протизапального) фенотипу з вірогідним 

збільшенням експресії рецептору CD206 одночасно з посиленням аргіназної 

та фагоцитарної активності (рис. 1). 
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Подальша 18-годинна обробка агоністом ТПР3 супроводжувалася 

відміною протизапального (пропухлинного) метаболічного зсуву 

гіпоксичних мікрогліальних клітин. Це відображалося у зменшенні 

ендоцитарної активності та експресії рецептору CD206 одночасно зі 

збільшенням генерації РФК (рис. 1). Такий результат дав підстави в 

подальших дослідженнях in vivo дослідити можливість використання 

Ларифану для стимуляції функціональної реверсії цих клітин до 

протипухлинного метаболічного профілю. 

Функціональні характеристики мікроглїі та макрофагів іншої 

локалізації в умовах росту гліоми С6. Функціональні характеристики 

мікроглії щурів з гліомою С6 на пізніх термінах росту пухлини (24 доба) 

відрізнялися від таких, властивих як класичній, так і альтернативній 

поляризації фагоцитів. Зсув метаболізму аргініну у бік збільшення продукції 

NO-метаболітів супроводжувався підвищенням рівня генерації РФК і 

відсутністю змін у показниках фагоцитарної активності (рис. 2). Виявлені 

нами, а також іншими авторами нетипові метаболічні характеристики 

мікрогліальних клітин можуть бути наслідком комплексного складу 

дослідженої популяції фагоцитів, до якої можуть входити мієлоїдні 

супресорні клітини (МСК) [Gieryng A. et al., 2016]. 

 
Рис. 1. Функціональні характеристики мікроглії в умовах гіпоксії та їх 

корекція агоністом ТПР3 in vitro 

Примітка. * - р<0,05 відносно показників клітин в умовах нормоксії; # - 

р<0,05 відносно показників відповідних необроблених клітин 
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Нами також встановлено, що в умовах росту гліоми С6 змінюється 

метаболічний профіль не лише мікрогліальних клітин, а й фагоцитів 

позамозкової локалізації. Перитонеальні макрофаги щурів з гліомою С6 

відрізнялися типовим профілем альтернативно поляризованих фагоцитів із 

зсувом метаболізму аргініну у бік зменшення продукції NO та РФК, 

одночасно з посиленням експресії рецептора CD206 (рис. 3).  

 

 

 

Також зареєстровано протизапальну метаболічну активацію фагоцитів 

периферичної крові (рис. 4). 

 
Рис. 2. Функціональні характеристики мікроглії на 24 добу після 

перещеплення гліоми С6 (n=10) 

Примітка. * - р<0,05 відносно показників інтактних щурів 

 
Рис. 3. Функціональні характеристики перитонеальних макрофагів на 24 

добу після перещеплення гліоми С6 (n=10) 

Примітка. * - р<0,05 відносно показників інтактних щурів 
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У сукупності отримані нами дані вказують на те, що ріст злоякісних 

гліом супроводжується змінами метаболічного профілю не лише 

мікрогліальних клітин, а й фагоцитів позамозкової локалізації з набуттям 

ними альтернативного функціонального профілю. Альтернативно 

поляризовані позамозкові фагоцити можуть бути основним джерелом 

формування системної імуносупресії за розвитку злоякісних гліом. 

Вплив інтрацеребрального введення агоніста ТПР3 на 

функціональний профіль мікрогліальних клітин. Підставою для 

виконання цієї частини роботи була виявлена нами здатність агоніста ТПР3 

змінювати функціональні показники гіпоксичних клітин мікроглії зі 

зниженням експресії маркеру їх альтернативної пропухлинної поляризації 

CD206 (рис. 1), а також літературні дані стосовно здатності агоністів ТПР3, у 

тому числі й dsRNA, стимулювати реакції протипухлинного імунітету і 

чинити безпосередню апоптогенну дію на пухлинні клітини [Whitmore M. et 

al., 2004; Zhao Y. et al., 2018]. 

Клітинний цикл клітин гліоми C6 на момент завершення експерименту 

показав, що введення тваринам інтрацеребрально агоніста ТПР3 пов'язане зі 

зменшенням індексу проліферації пухлинних клітин у 1,6 раза і збільшенням 

частки клітин у G0/G1 фазі (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 4. Функціональні характеристики циркулюючих фагоцитів на 24 

добу після перещеплення гліоми С6 (n=10) 

Примітка. * - р<0,05 відносно показників інтактних щурів 

Рис. 6. 

Репрезентативні 

гістограми впливу 

Ларифану на 

клітинний цикл клітин 

гліоми щурів. А – 

контрольні тварини з 

пухлинами, Б – 

тварини після 

інтраназального 

введення Ларифану.  
 

Рис. 5. 

Репрезентативні 

гістограми дії 

агоніста ТПР3 на 

клітинний цикл 

клітин гліоми щурів. 

А–тварини з гліомою 

С6, Б–тварини з 

гліомою С6+агоніст 

ТПР3.  
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Зменшення проліферативної активності клітин гліоми С6 у щурів, яким 

інтрацеребрально вводили агоніст ТПР3, асоціюється зі змінами 

метаболічного профілю мікроглії з посиленням синтезу оксиду азоту на 72 % 

та зниженням експресії маркеру CD206 на 30 % (рис. 6). Таким чином, 

інтрацеребральне введення агоніста ТПР3 викликає зниження проявів 

альтернативної пропухлинної метаболічної активації клітин мікроглії у щурів 

з гліомою. 

Слід також відзначити, що істотні зміни функціональних 

характеристик мікроглії зареєстровано нами у інтактних тварин, яким було 

імплантовано катетер, з протизапальним зсувом метаболізму мікроглії на 21 

добу після його встановлення. Здатність цих пристроїв викликати 

протизапальну метаболічну активацію мікроглії може спотворювати 

результати моделювання захворювань головного мозку, а також наслідки 

локального введення лікарських засобів і має бути врахована при проведенні 

відповідних експериментальних досліджень. 

Зазначені обставини стали мотивацією для постановки наступного 

етапу дослідження. А саме, дослідити вплив інтраназального введення 

агоніста ТПР3 на функціональні характеристики мікроглії у щурів з гліомою 

С6. 

Вплив інтраназального введення агоніста ТПР3 на 

функціональний профіль мікрогліальних клітин. Інтраназальний шлях 

доставки лікарських засобів у структури головного мозку розглядається як 

альтернативний інтрацеребральному введенню. Даний шлях має ряд переваг: 

гематоенцефалічний бар’єр перестає бути перешкодою, як у випадку 

системного введення. При цьому метод неінвазивний, порівняно з 

інтрацеребральним уведенням [Van Woensel M. et al., 2017; Li G. et al., 2018]. 

Аналіз клітинного циклу у клітинах гліоми C6 за різних часових проміжків 

 
Рис. 6. Вплив інтрацеребрального введення агоніста ТПР3 на 

функціональний профіль мікрогліальними клітинами щурів з гліомою С6: 1 – 

інтактні тварини; 2 – інтактні тварини з інтракраніальним катетером; 3 – 

тварини з гліомою С6; 4 – тварини з гліомою С6+агоніст ТПР3 (n=8) 

Примітка. * - р<0,05 відносно показників інтактних щурів; # - р<0,05 

відносно показників інтактних щурів з катетером; & - р<0,05 відносно 

показників щурів з гліомою С6 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Woensel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28450700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28895435
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(14 та 24 доба після перещеплення пухлини) показав, що введення тваринами 

Ларифану пов'язане з суттєвим зменшенням проліферативної фракції в 

тканині пухлини (табл. 2): проліферативний індекс у тварин, яким вводили 

Ларифан був у 3,8 раза нижчим за такий у контрольних щурів з пухлиною на 

14 день, і в 1,9 раза нижчим - на 24-й день.  

 

Таблиця 2 

Вплив інтраназального введення агоніста ТПР3 на клітинний цикл 

гліоми С6 у щурів 
 G0/G1, % G2/M, % S, % S+G2/M, % 

14 день після перещеплення гліоми С6 

Тварини з гліомою 

С6 
89,92±1,25 5,14±0,12 5,04±1,125 10,18±1,24 

Тварини з гліомою 

С6+агоніст ТПР3 
97,99±0,69 1,08±0,28* 1,34±0,45* 2,7±0,14* 

24 день після перещеплення гліоми С6 

Тварини з гліомою 

С6 
85,85±0,42 6,31±1,10 7,83±1,52 14,14±0,42 

Тварини з гліомою 

С6+агоніст ТПР3 
93,5±1,06 2,4±0,24* 4,06±1,27 7,51±0,18* 

Примітка. * - р<0,05 відносно показників щурів з гліомою С6 

 

Після двотижневого інтраназального введення агоністу ТПР3 

відбуваються значні зміни фенотипового профілю мікроглії у щурів з 

гліомою С6. Знижується рівень експресії маркеру альтернативної поляризації 

CD206 до значень, властивих інтактним тваринам (рис. 7А). Однак, при 

цьому втричі знижується рівень експресії CD80, що ускладнює трактування 

отриманих результатів з точки зору парадигми М1/М2 дихотомії 

метаболічної активації фагоцитів. Аналіз літературних даних [Yang R. et al., 

2006; Dilek N. et al., 2012] дозволяє припустити, що зниження рівня експресії 

CD80 у комплексній популяції мікроглії щурів з пухлинами, котрі отримали 

курс інтраназальних введень агоніста ТПР3, може бути наслідком зниження 

частки МСК у її складі, оскільки підвищений рівень експресії CD80 

властивий не лише класично поляризованим фагоцитам, а й МСК. Істотне 

зниження рівня експресії CD80 спостерігалося також на 24 добу введення 

агоніста ТПР3 (рис. 7Б). У цій часовій точці, на додачу до зниження рівня 

експресії CD80 нами зареєстровано вірогідне зменшення рівня генерації РФК 

клітинами комплексної популяції мікроглії (рис. 8). З літератури відомо, що 

генерація РФК є одним з основних механізмів імуносупресивної дії 

мієлоїдних супресорних клітин [Jia W. et al., 2010]. Це дозволило нам 

розглядати зниження цього показника за дії агоніста ТПР3 як додаткове 

підтвердження висловленого нами припущення щодо зменшення частки 

МСК після застосованого впливу. 
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Таким чином, результати проведених нами досліджень 

продемонстрували, що комплексна популяція мікроглії у щурів з гліомою С6 

характеризується імуносупресивними та прозапальними властивостями. 

Можна припустити, що в цій гетерогенній клітинній популяції присутня 

значна частка МСК [Gieryng A. et al., 2016; Brandenburg S. et al., 2017]. 

Інтраназальне введення агоніста ТПР3 викликає зниження пропухлинних 

властивостей комплексної популяції мікроглії, ймовірно, через вплив на 

МСК, що дає підставу розглядати його як перспективний агент для терапії 

злоякісних гліом, спрямованої на зміну метаболічного профілю пухлино-

асоційованих фагоцитів.  

 
 

 
Рис. 7. Вплив інтраназального введення агоніста ТПР3 на експресію 

CD206 та CD80 клітинами мікроглії щурів на 14 добу (А) та 24 добу (Б) після 

перещеплення гліоми С6: 1 – інтактні тварини; 2 – тварини з гліомою С6; 3 – 

тварини з гліомою С6+агоніст ТПР3 (n=10) 

Примітка. * - р<0,05 відносно показників інтактних щурів; # - р<0,05 

відносно показників щурів з гліомою С6 
 

Рис. 8. Вплив інтраназального 

введення агоніста ТПР3 на продукцію 

РФК мікрогліальними клітинами 

щурів з гліомою С6: 1 – інтактні 

тварини; 2 – тварини з гліомою С6; 3 – 

тварини з гліомою С6+агоніст ТПР3 

(n=10) 

Примітка.* - р<0,05 відносно 

показників інтактних щурів; # - р<0,05 

відносно показників щурів з гліомою 

С6 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та представлено 

вирішення одного з важливих питань імунології та експериментальної 

онкології - з’ясування характеру змін функціонального профілю мозкових 

фагоцитів за розвитку гліоми С6, зміни метаболічних характеристик 

позамозкових фагоцитів за росту пухлини, а також виявлено здатність 

агоніста ТПР3 до відновлення протипухлинних властивостей комплексної 

популяції мікроглії тварин з пухлиною. 

1. Встановлено, що обробка мікрогліальних клітин щурів агоністом ТПР4 in 

vitro спричиняє їх прозапальну метаболічну активацію з посиленням 

синтезу NO в 1,6 раза одночасно зі зниженням аргіназної активності в 1,75 

раза. Обробка агоністом ТПР3 викликає зниження фагоцитарної 

активності мікрогліальних клітин в 1,5 раза і не впливає на метаболізм 

аргініну. 

2. Експозиція гіпоксією мікрогліальних клітин щурів впродовж 24 год in 

vitro викликає їх протизапальну метаболічну активацію: зниження 

продукції NO вдвічі, посилення генерації РФК втричі, збільшення 

фагоцитарної активності та експресії CD206 у 2 рази. Обробка 

гіпоксичних клітин мікроглії агоністом ТПР3 викликає їх часткову 

функціональну реверсію зі зниженням рівня експресії маркера 

альтернативної поляризації CD206. 

3. Функціональні характеристики мікроглії щурів з гліомою С6 

відрізняються від таких, властивих як класичній, так і альтернативній 

поляризації фагоцитів: посилення продукції NO в 1,6 раза 

супроводжується помірним зростанням продукції РФК і відсутністю змін 

у показниках фагоцитарної активності. 

4. Встановлено, що в умовах росту гліоми С6 змінюється метаболічний 

профіль не лише мікрогліальних клітин, а й фагоцитів позамозкової 

локалізації. Зареєстровано протизапальну метаболічну активацію 

фагоцитів периферичної крові. Виявлено протизапальний метаболічний 

зсув фагоцитів у межах лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовими 

оболонками, зі зниженням синтезу NO в 2,2 раза  та посиленням експресії 

CD206 в 1,4 раза.  

5. Інтрацеребральне введення агоніста ТПР3 викликає зменшення проявів 

пропухлинної активації клітин мікроглії щурів з гліомою С6 з посиленням 

синтезу оксиду азоту на 72 % та зниженням рівня експресії маркеру 

CD206 на 30 %. Реверсія функцінального профілю мікрогліальних клітин 

супроводжується зниженням проліферативного індексу клітин гліоми в 

1,6 раза.  

6. Встановлення інтракраніального катетера спричиняє протизапальну 

метаболічну активацію мікроглії щурів у віддалені терміни після його 

імплантації. 
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7. Інтраназальне введення агоніста ТПР3 щурам з гліомою С6 викликає 

зниження пропухлинних властивостей комплексної популяції мікроглії, 

ймовірно, через вплив на МСК, з посиленням синтезу NO, нормалізацією 

їх оксидативного метаболізму та фагоцитарної активності.  
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АНОТАЦІЯ 

Гурмач Є.В. Метаболічна поляризація клітин мікроглії щурів в 

умовах росту гліоми С6 та її корекція агоністом толл-подібного 

рецептора 3. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, 

Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню характеру змін 

функціонального профілю мозкових фагоцитів та позамозкових фагоцитів за 

росту гліоми С6, а також здатності агоніста толл-подібного рецептора 3 

(ТПР3) до відновлення протипухлинних властивостей комплексної популяції 

мікроглії щурів з пухлиною. У роботі розширено існуючі уявлення стосовно 

характеру активації мікроглії за впливу агоністів ТПР та гіпоксії. Показано, 

що агоністи ТПР4 і ТПР3 спричиняють різну метаболічну активацію 

мікрогліальних клітин in vitro. Виявлено, що 24-годинна експозиція гіпоксією 

спричиняє протизапальну метаболічну активацію мікроглії. 

Показано, що функціональні характеристики мікроглії за росту гліоми 

С6 відрізняються від властивих як класичному, так і альтернативному 

фенотипам. Ріст гліоми С6 також супроводжується змінами функціональних 

характеристик фагоцитів позамозкової локалізації (перитонеальних 

макрофагів і циркулюючих клітин) з набуттям ними ознак протизапальної 

метаболічної активації. 

Уперше показано, що агоніст ТПР3 здатний викликати функціональну 

реверсію гіпоксичних альтернативно поляризованих мікрогліальних клітин 

до прозапального метаболічного профілю in vitro, також гальмувати 

пропухлинні властивості мікроглії у щурів з гліомою С6 через зниження 

проліферативного потенціалу пухлинних клітин in vivo. 

Ключові слова: мікроглія, фагоцити, гліома С6, агоністи толл-

подібних рецепторів. 

 

АННОТАЦИЯ 

Гурмач Е.В. Метаболическая поляризация клеток микроглии крыс 

в условиях роста глиомы С6 и ее коррекция агонистом толл-подобного 

рецептора 3. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.00.09 - иммунология. - Киевский национальный 
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университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины, Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена исследованию характера 

изменений функционального профиля микроглии и периферических 

фагоцитов при росте глиомы С6, а также способности агониста толл-

подобного рецептора 3 (ТПР3) к восстановлению противоопухолевых 

свойств комплексной популяции микроглии у крыс с глиомой С6. В работе 

расширены существующие представления о характере активации микроглии 

агонистами ТПР и гипоксией.  

Получены новые данные о метаболическом состоянии микроглиальных 

клеток в условиях роста глиомы С6. Показано, что функциональные 

характеристики микроглии в условиях роста С6 отличаются от таковых, 

свойственных классическому и альтернативному фенотипам. Рост глиомы С6 

характеризуется изменениями функциональных характеристик 

перитонеальних макрофагов и циркулируючих фагоцитов с приобретением 

ими противовоспалительной метаболической активации. 

Впервые показано, что агонист ТПР3 способен вызывать 

функциональную реверсию гипоксических альтернативно поляризованных 

микроглиальных клеток к провоспалительному метаболического профилю in 

vitro, а также снижать иммуносупрессивные свойства микроглии у крыс с 

глиомой С6, что сопровождается снижением пролиферативного потенциала 

опухолевых клеток in vivo. 

Ключевые слова: микроглия, фагоциты, глиома С6, агонисты толл-

подобных рецепторов. 

 

SUMMARY  

 Hurmach Y.V. Metabolic polarization of microglial cells in conditions 

of tumor growth and its correction with agonist of toll-like receptor 3. – The 

manuscript. 

Thesis for candidate of biological sciences degree in major 03.00.09 – 

immunology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Gliomas account for more than 70 % of primary brain tumors, and the vast 

majority of those tumors are highly malignant glioblastomas.  Most therapeutic 

approaches targeting tumor cells have failed. Glioblastomas is heavily infiltrated 

with myeloid cells, mainly brain-resident microglia and peripheral phagocytes, that 

are collectively referred to as glioma-associated microglia/macrophages. The 

growth of malignant gliomas are accompanied with development of local and 

systemic immunosuppression. The source of such suppression is microglial cells, 

which are concentrated in hypoxic areas of gliomas and contains 30 % of stromal 

cells in the tumor tissue. Under the influence of tumor microenvironment, these 

cells acquire an immunosuppressive, invasive phenotype. 

This work is dedicated to examine of changes in the functional profile of 

brain phagocytes and peripheral phagocytes from different locations outside the 
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brain during the development of C6 glioma in rat, as well as to explore the ability 

of the toll-like receptor 3 agonist (TLR3) to restore antitumor properties of a 

complex population of microglia in tumor-bearing animals. 

The purpose of the work was to investigate the functional characteristics of 

microglial cells and peripheral phagocytes (outside the brain) in C6 glioma-bearing 

rats and the effect by agonist of TLR3 on microglial cells metabolic profile. 

In the work, current ideas concerning activation of microglia exposed toTLR 

and hypoxia. For evaluation of the features of metabolic activation of microglial 

cells as comparison cells, phagocytes of the outside the brain (peritoneal 

macrophages) were used. As TLR agonists, bacterial LPS (TLR4 agonist) and 

Larifan (agonist TLR3) were used. It have been shown that TLR4 and TLR3 

agonists cause distinct metabolic activation of microglial cells in vitro: TLR4 

agonists cause pro-inflammatory shift of arginine metabolism with increased level 

of NO production, whereas TLR3 agonists do not affect the metabolism of arginine 

and increase the expression of CD206. 24-hour exposure to hypoxia causes anti-

inflammatory metabolic activation of microglial cells with a possible increase in 

expression of the CD206 receptor, along with increased arginase and phagocytic 

activity. For the first time, TLR3 agonist has an ability to induce functional 

reversion of hypoxic alternatively polarized microglial cells to pro-inflammatory 

metabolic profile in vitro. 

New data concerning the metabolic state of microglial cells and phagocytes 

outside the brain during the growth of C6 glioma in rats were obtained. It has 

shown that the functional features of the microglia in tumor-bearing animals differ 

from those characteristic for classical or alternative phagocyte metabolic profile. 

The non-typical metabolic characteristics of microglial cells detected by us, as well 

as by other authors, may be the result of the complex composition of the studied 

phagocyte population, which may include myeloid suppressor cells. The growth of 

glioma C6 is accompanied by changes in the functional characteristics of 

phagocytes outside the brain (macrophages within the Mucosal Associated 

Lymphoid Tissues, and circulating cells) with the acquisition of signs of anti-

inflammatory metabolic activation.  Alternatively polarized peripheral phagocytes 

may be the main source of systemic immunosuppression for the development of 

malignant glioma. 

It has been shown that the intranasal administration of TLR3 agonist has an 

ability to inhibite  pro-tumoral properties of microglia in C6 glioma-bearing rats, 

that is accompanied by a decrease in the proliferative potential of tumor cells in 

vivo. The results of the dissertation are experimentally substantiate the promising 

use of intranasally delivered TLR3 agonist is capable to abrogate the creation of 

this pro-tumoral immune infiltrates, probably, through the effect on myeloid-

derived suppressor cells, and can be considered as a promising agent for glioma 

therapy aimed the microglia re-education. 

 

Key words: microglia, phagocytes, glioma C6, toll-like receptor agonists. 

 


