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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Не зважаючи на значні успіхи в створенні та 

впровадженні в лікувальну практику препаратів, які корегують процеси імунітету, 

пошук високоефективних та безпечних імунотропних препаратів залишається 

важливим завданням сучасної практичної імунології. Більшість імунотропних 

препаратів, зокрема синтетичні, не завжди відповідають поставленим вимогам та 

мають недоліки. Тому актуальним є пошук безпечних природних речовин з 

широким спектром біологічної активності, помірною імуномодулюючою дією, 

мінімальною кількістю побічних ефектів (Афиногенова и др., 2010; Хаитов, 

Атауллаханова, 2012; Чоп’як, 2013). Одним із перспективних продуцентів 

біологічно активних речовин (БАР) з імунотропною дією є медична п’явка (МП), 

організм якої продукує комплекс із понад 100 унікальних БАР, серед яких гірудин, 

егліни, бделіни, гіалуронідаза, дестабілаза, колагеназа, апіраза, еластаза, 

хлороміцетин, анальгезуючі речовини та ін. Окрім того, видові особливості МП такі 

унікальні, що для вилучення з її організму комплексу БАР не потрібно затрат на їх 

виділення, очистку та засоби введення, оскільки вони самовільно надходять до 

організму людини або тварини при укусі в оптимальній дозі та послідовності, а 

дозоване видалення крові сприяє перерозподілу циркулюючої крові та лімфи, що в 

сукупності забезпечує загальну гомеостатичну дію практично без побічних ефектів 

(Каменев, Барановский, 2006). Це дозволяє розглядати МП як ідеальний інструмент 

для вирішення широкого кола екологічних, імунологічних проблем хворої людини 

та тварини. Тому в останні роки використання МП та фармакологічних препаратів 

на основі її секрету слинних залоз, частина з яких отримана методами генної 

інженерії, з терапевтичною та профілактичною метою широко впроваджено в 

вітчизняну та зарубіжну медичну (Каменев, Барановский, 2006; Коритнюк, 

Борисенко, 2009; Кузнєцова та ін., 2010; Pospelova, Barnaulov, 2010; Porshinsky et al., 

2011; Kumar, 2012; Mumcuoglu, 2014) та ветеринарну практику (Попов и др., 2008; 

Крячко, Лукоянова, 2009; Sobczak, Kantyka, 2014). Однак механізми впливу БАР 

МП, які обумовлюють їх терапевтичний ефект, недостатньо з’ясовані. На сьогодні 

існують поодинокі та суперечливі роботи, що стосуються супутнього впливу 

гірудотерапії на імунну систему, зокрема: підвищення фагоцитарної активності 

нейтрофілів (ФАН) і макрофагів крові в процесі гірудотерапії та 

антикомплементарні властивості секрету слинних залоз МП (Спицына, 2005; 

Каменев, Барановский, 2006; Захарова, 2008; Фролов В.М. и др., 2008; Коритнюк, 

Борисенко, 2009; Зєльоний та ін., 2010; Фролов А.К., Токаренко А.И., 2011), 

нормалізація цитокінового профілю (Глагович, 2006; Захарова, 2008; Зєльоний та 

ін., 2010). Однак, не існує жодної комплексної роботи, що стосувалася б 

імунотропного 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 бактеріотропної та імунотропної 

дії біологічно активних речовин різних екологічних форм медичної п’явки» 
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(№ 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 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. 

Методи дослідження. Дослідження виконано з використанням комплексу 

імунологічних, біохімічних, гістологічних, статистичних методів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 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 полягає в тому, що 

запропоновано спосіб визначення функціонального стану лімфоцитів крові людини 

(Патент України на корисну модель № 79600 від 25.04.2013) та спосіб регулювання 
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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 

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. 

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 
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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. 

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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури включає 5 підрозділів, в яких узагальнено сучасні дані 

щодо наукових досліджень БАР МП із вирішенням механізмів їх терапевтичної дії.  

Матеріали та методи досліджень. Для вирішення поставлених завдань 

проведені дослідження в системах in vivo та in vitro.  

Експериментальні дослідження in vivo виконано на 60 білих нелінійних 

лабораторних щурах: 30 молодих статевозрілих (7-8 місяців) та 30 старих щурів (20-

24 місяці). Тварин утримували у віварії біологічного факультету Запорізького 

національного університету. Маніпуляції з тваринами проводили з дотриманням 

регламентованих норм і правил поводження з лабораторними тваринами, що 

засвідчено висновком комісії з біоетики біологічного факультету ДВНЗ 

«Запорізький національний університет» МОН України (протокол № 1 від 26 травня 

2015 p.). Кожна з онтогенетичних груп тварин була поділена з використанням 

принципу рандомізації на 3 підгрупи по 10 тварин: контрольна і 2 дослідні, яким 

здійснювали ГВ (триразову приставку по 1 голодній МП з інтервалом 2 доби). 

Показники імунної системи досліджували на наступну добу або через 2 тижні після 

останньої приставки МП. 

У дослідженнях імунотропного впливу БАР МП в експерименті in vitro та при 

гірудовпливі у людини взяли участь 25 добровольців (13 жінок і 12 чоловіків, 

середній вік 52,0±2,55 років), які на момент дослідження не висували скарг на стан 

здоров’я. Всі добровольці були проінформовані про мету проведення дослідження і 

дали інформовану згоду у письмовій формі на участь у ньому. Імунологічні 

дослідження крові добровольців здійснювали до та на першому тижні після 

амбулаторного курсу ГВ, який включав постановку 30 – 35 МП аптечного виду 

(Hirudo verbana) протягом 3,5 – 4,0 тижнів відповідно до рекомендацій (Варламов и 

др., 2007; Кузнецова та ін., 2010; Фролов, 2012). Під час курсу ГВ добровольці не 

отримували інші лікувальні заходи. Дослідження включало 3 етапи: 1) вивчення 

кількісних та функціональних показників периферичної крові добровольців при ГВ; 

2) дослідження імунотропної дії БАР слини МП на обмежений об’єм крові (in vitro); 

3) дослідження імунотропного впливу БАР МП in vitro в культурі мононуклеарів.  
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Досліджували вплив БАР МП на формені елементи крові людини в умовах 

експерименту. В експеримент взято 900 товарних МП аптечного виду (H. verbana), 

вирощенних на базі навчально-науково-дослідної лабораторії клітинної та 

організменної біотехнології Запорізького національного університету (ТУ 

У 05.0-02125243-002:2009 «П’явка медична»). Дослідження включало кілька 

етапів: 1) дослідження структурно-функціональних змін формених елементів крові 

людини в шлунковій кишці 96 МП у різні терміни після годування на тілі людини. 

Кров для дослідження отримували відповідно до способу (Патент України на 

корисну модель 68769 від 10.04.2012). 2) Дослідження морфофункціонального стану 

МП у найближчий посттрофічний період після годування кров’ю людини при ГВ. 

Досліджено 400 МП виду H. verbаna після годування кров’ю людини та 400 

голодних МП, за якими спостерігали впродовж 1 місяця: аналізували відсоток 

п’явок із патологічними морфологічними ознаками. 3) Гістологічне дослідження 

МП при нормальному перебігу посттрофічного періоду та при його ускладненні. 

Імунологічні методи дослідження. Для досліджень використовували кров 

донорів та експериментальних тварин, стабілізовану гепарином. Здійснювали 

підрахунок кількості лейкоцитів за методом П’ятницького, аналізували 

лейкоцитарну формулу крові. Цитоморфометричне дослідження лімфоцитів у мазку 

крові людини здійснювали відповідно до методики (Фролов, 1999), у лабораторних 

щурів за розробленим нами методом (Литвиненко та ін., 2014). ФАН оцінювали в 

тесті з дріжджами (Saccharomyces cerevisiae) (Меньшиков, 1987). 

Мононуклеари крові виділяли на фікол-верографіновому градієнті 

(ρ=1,077 г/cм
3
) (Клаус, 1990). Дослідження популяційного та субпопуляційного 

складу лімфоцитів крові людини, проводили методом розеткоутворення з 

використанням еритроцитарного діагностикуму кон’югованого моноклональними 

антитілами проти CD2, CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD25-структур (Вітебськ, 

Республіка Білорусь; ТОВ «Гранум», Харків) із застосуванням принципу авідності. 

Розеткоутворюючими вважали клітини, які приєднали 3 і більше еритроцитів 

барана, із них виділяли високоавідні, які приєднали 8 і більше еритроцитів барана 

(Фролов та ін., 2006). Визначали показник Т-регуляторного індексу (CD4
+
/CD8

+
).  

Проліферативну активність лімфоцитів крові оцінювали в мікрометоді реакції 

бластної трансформації лімфоцитів (РБТЛ). Культуру лімфоцитів стимулювали 

мітогенами фітогемаглютинін (ФГА, Болгарія), конканавалін А (КонА, Німеччина) в 

дозі 20 мкг/мл. В якості антигенів (АГ) використовували сольову витяжку з тіл 3-х 

видів МП (Н. verbana Carena, 1820; H. medicinalis Linnaeus, 1758; H. orientalis 

S. Utevsky et Trontelj, 2005) та для філогенетичного порівняння – червоного 

каліфорнійського хробака (Eisenia fetida Savigny, 1826), які отримували за 

розробленим нами способом (Патент України на корисну модель № 80665 від 

10.06.2013). Концентрацію білка в екстракті визначали за методом Лоурі 

(Меньшиков, 1987) і вносили в культуру мононуклеарів у дозі 125 мкг/мл. Рівень 

РБТЛ оцінювали морфологічним методом через добу. Активованими вважали малі, 

середні, великі бласти та лімфоцити з морфологічними ознаками апоптозу та 

некрозу. Вміст ІЛ-1β, ІЛ-8, ФНП-α в супернатанті культури мононуклеарів 23 

добровольців до і після ГВ визначали за допомогою набору реактивів виробництва 
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ТОВ «УкрмедДон» (Донецьк) методом твердофазного ІФА на автоматичному 

аналізаторі «Chemwell-2910» (Awarenes Tech., США).  

Зв’язки між отриманими показниками визначали з використанням 

параметричних та непараметричних статистичних методів за допомогою пакету 

прикладних програм Microsoft XP «Exel» та IBM SPSS Statistics 20,0 (USA). В разі 

відповідності нормальному закону розподілу ознаки в досліджуваних вибірках 

використовували параметричні методи статистики (t-критерій Ст’юдента), при 

цьому значення в таблицях представлені у вигляді M±m, де М – середнє 

арифметичне, m – середня похибка середнього арифметичного. У разі відсутності 

згоди даних із нормальним розподілом для оцінки відмінностей між вибірками 

застосовували критерій Вілкоксона або критерій Манна-Уітні, при цьому значення в 

таблицях представлені у вигляді Mе (Q1; Q3), де Mе – медіана, Q1 і Q3 – перший 

(25%) і третій (75%) квартилі відповідно. Відмінності вважали достовірними при 

рівні значимості р < 0,05 (Лакин, 1990; Dunn, Clark, 2009). 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ 

Вивчення впливу біологічно активних речовин слини медичної п’явки на 

показники лейкоцитів периферичної крові лабораторних щурів. Результати 

аналізу кількості лейкоцитів та лейкоцитарної формули крові лабораторних щурів 

різного віку під впливом БАР слини МП представлені у табл. 1. При дослідженні на 

наступний день після останньої приставки МП у щурів старого віку встановлено 

статистично значиме (р < 0,05) зниження кількості лейкоцитів (на 20,5% порівняно з 

контролем, при порівнянні медіани) периферичної крові, відносної кількості 

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

моноцитів (на 43,75%) та лімфоцитів (на 26,4%). Такі зміни обумовлені 

депонуванням імунних клітин у місце укусу МП. При дослідженні через 2 тижні 

після ГВ виявлено статистично значиме (р < 0,05) 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 старих 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 їх підвищення 

(р < 0,05) порівняно з контролем та з групою тварин, яких обстежували на 

наступний день після ГВ. У групі молодих статевозрілих щурів залежно від ГВ 

абсолютна кількість лейкоцитів та показники лейкоформули практично не 

змінювались (табл. 1).  

Результати аналізу ФАН периферичної крові щурів різних вікових груп під 

впливом БАР слини МП представлені в табл. 2. У щурів старого віку БАР слини 

МП, які вона вводить при укусі, сприяли підвищенню ФАН. Так, при дослідженні на 

наступну добу після останнього сеансу ГВ виявлено статистично значиме (p < 0,05) 

підвищення фагоцитарного показника та фагоцитарного числа у щурів старого віку 
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порівняно з контролем, з одночасним зниженням фагоцитарної ємності крові та 

кількості активних фагоцитів, за рахунок зниження кількості лейкоцитів 

периферичної крові (табл. 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 (p < 0,05) підвищення ФАН, порівняно з контролем та такими 

показниками при дослідженні на наступну добу після ГВ (табл. 2). Відмінна 

динаміка ФАН під впливом БАР слини МП зафіксована у молодих статевозрілих 

щурів, порівняно зі старими (табл. 2). 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 фагоцитарного 

показника, фагоцитарного числа та кількості активних фагоцитів. При дослідженні 

через 2 тижні спостерігається відновлення ФАН до вихідного рівня. 

Таблиця 1 

Лейкоцитарна формула крові лабораторних щурів при гірудовпливі, 

Ме (Q1;Q3) 

№ 
Досліджувані 

групи 

Лейко-

цити, Г/л 

Еозино-

філи, % 

Нейтро-

філи, % 

Моно-

цити, % 

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 статево-

зрілі 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 статево-

зрілі 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 статево-

зрілі 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 (критерій Манна-Уітні).  
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Таблиця 2 

Фагоцитарна активність нейтрофілів крові лабораторних щурів під впливом 

біологічно активних речовин слини медичної п’явки, Ме (Q1;Q3) 

№ 
Досліджувані 

групи 

Фагоцитарний 

показник, % 

Фагоцитарне 

число 

Фагоцитарна 

ємність крові, 

Г/л 

Кількість 

активних 

фагоцитів, 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 статево-

зрілі 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 статево-

зрілі 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 статево-

зрілі 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: див. табл. 1.  

 

ГВ у досліджуваних лабораторних щурів супроводжувався перерозподілом 

співвідношення малих (з діаметром клітин ≤8,0 мкм), середніх (з діаметром клітин 

8,5-11 мкм) та великих (з діаметром клітин ≥11,5 мкм) цитоморфометричних класів 

лімфоцитів периферичної крові, при чому спостерігалась залежність від періоду 

обстеження та віку щурів. Так, при обстеженні молодих статевозрілих щурів на 

наступну добу після останнього сеансу ГВ спостерігалося статистично значиме 

(р < 0,05) збільшення кількості малих лімфоцитів (контроль – 43,0 (31,5; 59,8)%, 

після ГВ – 75,0 (59,8; 77,3)%) за рахунок зменшення середніх цитоморфометричних 

класів лімфоцитів (контроль – 45,0 (31,8; 57,0)%, після ГВ – 18,0 (15,5; 28,3)%). 

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 спостерігалася протилежна динаміка: 

статистично значиме (р < 0,05) зниження кількості малих лімфоцитів незалежно від 

віку досліджуваних щурів (молоді статевозрілі щури: контроль – 43,0 (31,5; 59,8)%, 

через 2 тижні після ГВ – 27,0 (5,5; 36,0)%; старі щури: контроль – 23,0 (16,0; 24,0)%, 

через 2 тижні після ГВ – 4,5 (0; 10,0)%) за рахунок збільшення великих лімфоцитів 

(молоді статевозрілі щури: контроль – 10,0 (7,5; 12,3)%, через 2 тижні після ГВ – 

22,0 (15,0; 36,0)%; старі щури: контроль – 24,5 (10,0; 26,0)%, через 2 тижні після ГВ 

– 47,0 (28,0; 67,3)%), як прояв стимулюючого ефекту БАР МП. 

Отже лабораторні щури, як біологічний об’єкт, є досить резистентними до дії 

БАР МП, особливо це стосується молодих статевозрілих щурів. Позитивний ефект 
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БАР МП спостерігали у щурів старого віку, у яких за даними літератури знижена 

активність периферичних органів імунного захисту, порівняно з молодими 

статевозрілими лабораторними щурами. Це пов’язано з віковими інволюційними 

процесами в центральних та периферичних органах імунної системи. 

Вивчення імунотропної дії біологічно активних речовин медичної п’явки 

в експерименті та в умовах гірудовпливу.  

Імунотропна дія біологічно активних речовин слини медичної п’явки на 

клітини імунної системи людини in vivo. Показники лейкоцитарного профілю 

периферичної крові 25 добровольців (середній вік 52,0±2,55 років) при ГВ 

представлені в табл. 3. У обстежених до і після ГВ загальна кількість лейкоцитів та 

показники лейкоформули були в межах референтних значень. Практично всі 

показники лейкоформули, за винятком моноцитів, у добровольців після проведення 

курсу ГВ не відрізнялися. Гірудовплив у добровольців призводив до активації всіх 

вивчених показників ФАН (табл. 3): збільшення фагоцитарного показника на 21,8%, 

фагоцитарного числа на 24,4%, фагоцитарної ємності крові на 23,7% та кількості 

активних фагоцитів на 20,7% порівняно з вихідними даними, при р < 0,05. Це 

пов’язано з активацією вродженого імунітету під впливом БАР слини МП.  

Таблиця 3 

Динаміка лейкоцитарної формули, цитоморфометричних класів лімфоцитів та 

фагоцитарної активності нейтрофілів 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  5,6±0,30 5,5±0,31 

Л
ей

к
о
ф

о
р

м
у
л
а 

Еозинофіли % 0,5-5  2,8±0,32 3,0±0,34 

Нф 

Пал.  % 1-6  6,6±0,60 7,3±0,65 

Сегм. % 47-72  56,6±1,69 56,8±1,59 

Всього 
% 45-70  63,2±1,73 64,1±1,58 

Г/л 1,8-7,7  3,54±0,208 3,56±0,225 

Моноцити % 3-11  3,7±0,32 5,2±0,39 
*
 

Лімфоцити 
% 19-37  30,3±1,77 27,7±1,66 

Г/л 1,2-3,0  1,67±0,129 1,50±0,106 

К
Л

 КЛ≤ 7,0 мкм % 14,8-27,6  19,5±1,87 18,6±1,83 

КЛ≥ 10,5 мкм % 6,2-12,0  12,5±1,21 10,9±1,04 

Ф
А

Н
 ФП % 45,1-55,8  50,0±1,52 60,9±1,39 

*
 

ФЧ од./кл. 2,0-3,0  3,12±0,126 3,88±0,126 
*
 

ФЄК Г/л 7,45-14,06  11,12±0,874 13,75±0,998 
*
 

КАФ Г/л 1,57-2,79  1,79±0,120 2,16±0,144 
*
 

Примітки: Нф — нейтрофіли; КЛ — цитоморфометричні класи лімфоцитів; ГВ 

— гірудовплив; ФАН — фагоцитарна активність нейтрофілів; ФП — фагоцитарний 

показник; ФЧ — фагоцитарне число; ФЄК — фагоцитарна ємність крові; КАФ — 

кількість активних фагоцитів; 
*
 — відмінності між групою обстеження до і після ГВ 

достовірні при р < 0,05. 
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При дослідженні популяційного та субпопуляційного складу лімфоцитів 

периферичної крові (табл. 4), після ГВ виявлено зниження кількості лімфоцитів 

(CD2
+
-клітин), за рахунок CD3

+
 Т-лімфоцитів, Т-хелперів (CD4

+
), CD25

+
 клітин. 

Одночасно спостерігалось підвищення кількості цитотоксичних субпопуляцій 

лімфоцитів: Т-кілерів/супресорів (CD8
+
) та натуральних кілерів (CD16

+
). Після ГВ 

також зафіксовано зміни у кількості високоавідної фракції лімфоцитів. Так, 

виявлено зниження високоавідних CD2
+
-клітин, за рахунок CD3

+
, CD4

+
, CD22

+
, 

CD25
+
 клітин та підвищення кількості CD8

+
 та CD16

+
 клітин. 

Таблиця 4 

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  5,6±0,30 5,5±0,31 

2 Лімфоцити % 19-37  30,3±1,77 27,7±1,66 

Г/л 1,2-3,0  1,67±0,129 1,50±0,106 

3 СD2
+
 Всього % 57,8-70,6  68,34±0,981 61,98±0,751 

*
 

Високоавідні % 16,8-40,2  39,46±1,189 30,32±0,979 
*
 

4 СD3
+
 Всього % 55-80  67,16±1,516 57,48±0,688 

*
 

Високоавідні % 12,3-23,1 29,40±1,140 21,10±0,798 
*
 

5 СD4
+
 Всього % 31-51  40,62±1,239 35,22±0,633 

*
 

Високоавідні % 4,8-12,6  15,44±0,910 12,98±0,345 
*
 

6 СD8
+
 Всього % 19-37  18,34±0,745 27,40±0,714 

*
 

Високоавідні % 2,7-5,7  5,90±0,456 9,48±0,323 
*
 

7 СD16
+
 Всього % 6-26 20,92±0,890 26,82±0,509 

*
 

Високоавідні % 2,2-9,0  6,60±0,429 8,84±0,335 
*
 

8 СD22
+
 Всього % 5-19  22,68±0,936 23,84±0,900 

Високоавідні % 1,35-5,25  9,08±0,496 7,32±0,479 
*
 

9 СD25
+
 Всього % 13-25  31,70±1,065 19,22±0,487 

*
 

Високоавідні % 2,8-9,6  13,62±0,680 8,06±0,303 
*
 

Примітка. 
*
 — відмінності між групою обстеження до і після ГВ достовірні 

при р < 0,05. 
 

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 Т-хелперів (CD4
+
) та СD25

+
 субпопуляції 

лімфоцитів та їх високоавідної фракції, ці показники після ГВ знижувалися до 

фізіологічних значень. Одночасно зі зниженням кількості CD4
+
 і СD25

+
 лімфоцитів 

мало місце підвищення загальної кількості та високоавідної фракції CD8
+
 і CD16

+
 

клітин, що свідчить про модуляцію адаптивної ланки імунітету. 

Імунотропна дія біологічно активних речовин медичної п’явки на 

лейкоцити крові людини в системі in vitro.  

Вплив біологічно активних речовин слини медичної п’явки на ізольовані 

зразки крові людини. У зразках венозної крові добровольців до ГВ (n=12) після 
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приставки МП для годування спостерігались суттєві відмінності, порівняно з 

інтактною 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. Встановлено 

статистично значиме зниження кількості лейкоцитів у «флаконних» зразках крові (у 

1,62 разів при порівнянні медіани, р < 0,01) в основному за рахунок нейтрофілів та 

абсолютної кількості лімфоцитів (на 14,6%, при р < 0,05). При аналізі популяційного 

складу лейкоцитів виявлено зниження (р < 0,05) відносної кількості еозинофілів (на 

20%), паличко- та сегментоядерних нейтрофілів (на 27% та 15%, відповідно) та 

підвищення відносної кількості мононуклеарних лейкоцитів (моноцитів – на 136,4%, 

лімфоцитів – на 28,3%). При аналізі субпопуляційного складу лімфоцитів виявлена 

тенденція подібна до ГВ: статистично значиме (р < 0,05) зниження кількості CD2
+
 

клітин (на 27,3%) за рахунок CD3
+
 (на 27,1%), CD4

+
 (на 21,7%), CD25

+
 (на 48,5%) та 

підвищення CD8
+
 клітин (на 50%). При аналізі високоавідних фракцій лімфоцитів 

виявлено статистично значиме (р < 0,05) зниження кількості CD2
+
 (на 43,4%), CD3

+
 

(на 39,7%), CD4
+
 (на 23,3%), CD16

+
 (на 36%), CD22

+
 (на 64,7%), CD25

+
 клітин (на 

67,9%). Вірогідною причиною виявленого зниження кількості лейкоцитів та зміни 

лейкоцитарної формули крові в «флаконних» зразках крові після приставки МП 

може бути опосередкована екзометаболітами клітинна загибель. Активність клітин 

імунної системи також, імовірно, знижувалася шляхом протеолітичного зняття з 

мембран відповідних рецепторів і структур, які беруть участь в імунній відповіді. Не 

можна виключити наявність факторів у слині МП, які індукують апоптоз.  

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, останні можна вивчати при їх 

моделюванні в культурі мононуклеарів крові, тому представляло інтерес вивчення 

впливу БАР МП у системах in vitro.  

Реакція бластної трансформації лімфоцитів крові добровольців, 

стимульована рослинними мітогенами і антигенами кільчеців, при гірудовпливі. 

Середні показники РБТЛ у обстежених представлені на рис. 1. Кількість спонтанно 

стимульованих лімфоцитів у добровольців до ГВ у середньому становила 

6,7±0,67%. РБТЛ на АГ кільчеців переважала її спонтанний рівень, але в більшості 

була значно нижче, ніж на рослинні лектини. 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 E. fetida (р < 0,05), рис. 1. 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 

(H. verbana) та українською (H. medicinalis) МП (р < 0,05), а рівень РБТЛ у 

культурах, стимульованих АГ E. fetida був у понад 2 рази вище, ніж у культурах із 

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.  
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Проведення ГВ H. verbana викликало посилення спонтанної проліферативної 

активності лімфоцитів у 2,76 рази (р < 0,05), помірне зростання мітоген-активованої 

проліферативної активності та зростання стимульованої активності лімфоцитів у 

відповідь на тканинні АГ різних видів МП (H. verbana – у 2,07, H. medicinalis – у 

2,07 та H. orientalis – у 2,3 разів, р < 0,05). Варто зазначити, що стимуляція 

лімфоцитів проходила на АГ всіх видів кільчеців, що свідчить про наявність 

загальних патернів у пептидній організації їх біополімерів. 

 
Рис. 1. 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-тест 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. 

 

При врахуванні РБТЛ, аналізували клітинну загибель шляхом апоптозу та 

некрозу. Так, рослинні мітогени ініціювали продуктивну проліферативну реакцію у 

вигляді імунобластів. При аналізі клітин, стимульованих АГ кільчеців виявлена 

клітинна загибель (0,5 - 5%), індукована активацією (морфологічні ознаки апоптозу: 

цейозис плазмолеми, вакуолізація ядра та цитоплазми, пікноз ядра, каріорексис ядра 
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та ін.; некрозу). Попередня сенсибілізація ГВ супроводжувалася підвищенням рівня 

клітинної загибелі у процесі РБТЛ у середньому в 1,9 – 2 рази, порівняно з 

показником клітинної загибелі до сенсибілізації (рис. 1).  

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 (Macagno et al., 2010). 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 підтверджують і їх видові відмінності. 

Раніше встановлено наявність подібності складу білків і пептидів секрету слинних 

залоз H. verbana, H. medicinalis і H. orientalis на 30 – 40%, при цьому найбільша 

близькість спостерігається між H. medicinalis і H. orientalis (Baskova et al., 2008). 

Різні рівні РБТЛ на АГ аптечної, української та східної 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.  

Індукція апоптозу і подальшого некрозу клітин крові хазяїна-годувальника АГ 

кільчеців, імовірно, є однією з форм їх імунної захисної реакції – дозозалежної 

активації БАР вибіркового апоптозу клітин імунної системи господарів, як одного з 

компонентів протизапального ефекту гірудотерапії. 

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 представлені в табл. 5, 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 E. fetida, рівні прозапальних 

цитокінів в яких досягали достовірного перевищення їх спонтанних значень тільки 

для ІЛ-1β. 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. По-третє, 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.  

В умовах ГВ зміна активаційної здатності лімфоцитів під впливом мітогенів і 

АГ МП супроводжувалась відмінностями продукції прозапальних цитокінів (табл. 

5). Так, після ГВ виявлена тенденція до зниження рівнів прозапальних цитокінів. 

Однак, ступінь зміни рівня їх синтезу залежав від виду стимулятора мононуклеарів і 

природи конкретного цитокіна. ГВ спричиняв пригнічення спонтанної та 

стимульованої продукції ІЛ-8, ФНП-α мононуклеарами периферичної крові в 

середньому вдвічі (р < 0,05). Продукція ІЛ-1β при ГВ зазнавала менш виразних змін, 

статистично вірогідна різниця лише у випадку мітоген- та АГ E. fetida-індукованої 

стимуляції.  



 

 
1
4
 

Таблиця 5 

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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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. 1). 

Здатність АГ МП до індукції апоптозу в клітинах імунної системи супроводжується 

зниженням синтезу прозапальних цитокінів у культурі клітин. 

Таким чином, вперше виявлене нами різноманіття проявів РБТЛ і специфічної 

динаміки синтезу прозапальних цитокінів у культурах, стимульованих АГ різних 

видів МП і E. fetida, є підставою для подальшого експериментального вивчення 

імунотропної дії БАР кільчеців та клінічного обґрунтування гірудотерапії із 

використанням індивідуального підходу до її призначення та оцінки ефективності.  

Вплив біологічно активних речовин медичної п’явки на формені 

елементи крові людини в умовах експерименту. 

Життєздатність формених елементів крові людини в кишковому 

середовищі медичної п’явки. В нормі в найближчий посттрофічний період в зразках 

з’їденої крові зі шлункової кишки МП спостерігається значне зниження абсолютної 

кількості лейкоцитів. Виживання окремих популяцій лейкоцитів крові людини в 

шлунковій кишці МП було фрагментарним: спочатку піддавалися апоптозу 

нейтрофіли, далі моноцити, більш резистентними були лімфоцити та еозинофіли, які 

зустрічалися в зразках з’їденої крові впродовж 1 місяця (тривалість спостереження).  

Морфофункціональні стани медичної п’явки в найближчий 

посттрофічний період. Нами та іншими дослідниками (Рассадина, 2006; Дульнев, 

Крашенюк, 2010) встановлено, що частина МП після годування кров’ю великої 

рогатої худоби при біотехнології, а також кров’ю людини при ГВ гине. Візуально на 

9-14 добу після годування на тілі людини у окремих ситих МП (9,5±0,57%) 

з’являлися одиничні перетяжки на тілі, спостерігалося відригування з’їденої крові і 

в подальшому загибель частини уражених п’явок (4,5±0,48%). Для з’ясування 

можливих причин морфофізіологічних патологічних проявів у найближчий 

посттрофічний період ми провели вибіркове гістологічне дослідження. Особливу 

увагу приділяли морфофункціональним особливостям структури шлункової кишки 

H. verbana, яка реагує першою на шляху захисту від негативних впливів, а також 

прилеглій сполучній та ботріоідній тканинам, які беруть безпосередню участь у 

метаболізмі пластичного матеріалу зі з’їденої крові та пригніченні її імуногенності. 

При гістологічному дослідженні зовнішні патофізіологічні прояви у ситих 

відригуючих та загиблих МП, проявлялися деструктивними змінами кишечного 

епітелію аж до десквамації, активацією ботріоідної тканини та інфільтрацією 

прилеглих до шлункової кишки тканин активованими імунними клітинами 

(лімфоцито-, макрофагоподібними, амебоцитами, вільними гранулоцитами), яка у 

загиблих ситих МП була максимальною (62,8±1,84 клітин на 0,1 мм
2
 тканини, 

р < 0,01), порівняно з відригуючими ситими (43,1±1,62 клітин на 0,1 мм
2
 тканини), 

здоровими ситими (22,2±1,50 клітин на 0,1 мм
2
 тканини) та голодними (10,7±0,77 

клітин на 0,1 мм
2
 тканини) МП.  

Імовірно, що в загиблої МП активація ботріоідної тканини не 

супроводжується активацією рециркуляції гемолімфи, а закінчується застоєм 
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лакунарних каналів, що на гістологічних препаратах виражається їх розширенням, 

центральним розміщенням у них власних гемоцитів та ледве помітним вмістом 

гемолімфи. Такі прояви у ситої загиблої МП можуть свідчити про прижиттєве 

виснаження функціональних можливостей лімфомієлоїдної тканини, яке призвело 

до загибелі МП в умовах неспроможності імунних захисних механізмів. Отже, нами 

вперше виявлені морфофункціональні зміни в тканинах відригуючої та загиблої 

п’явок, які вказують на розвиток прижиттєвих патологічних процесів, як наслідок 

патофізіологічних реакцій, імовірною причиною яких є ксеногенне 

імуноопосередковане інгібування імунними факторами з’їденої крові людини.  

 

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 

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 
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(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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Дисертаційна робота присвячена характеристиці імуномодуляторних 

властивостей біологічно активних речовин медичної п’явки в системах in vivo та in 

vitro. Вперше показано, що біологічно активні речовини слини медичної п’явки 

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 біологічно активних речовин 

слини медичної п’явки виду Hirudo verbana in vivo на показники імунної 

реактивності у лабораторних щурів старого віку, порівняно з молодими 

статевозрілими. Гірудовплив H. verbana у людини викликав посилення спонтанної 

проліферативної активності лімфоцитів in vitro, помірне зростання мітоген-

активованої та зростання стимульованої активності лімфоцитів у відповідь на 

тканинні антигени різних видів медичної п’явки (H. verbana, H. medicinalis та 

H. orientalis). Вперше встановлено здатність біологічно активних речовин медичної 

п’явки викликати апоптоз лімфоцитів in vitro у процесі бластної трансформації. 

Гірудовплив спричиняв пригнічення спонтанної та стимульованої мітогенами та 

антигенами медичної п’явки продукції прозапальних цитокінів (ІЛ-8, ФНП-α) та 

стимульованої мітогенами продукції ІЛ-1β мононуклеарними лейкоцитами 

периферичної крові людини in vitro. Отримані результати можуть бути підґрунтям 

для розробки профілактичних та лікувальних засобів на основі біологічно активних 

речовин медичної п’явки.  

Ключові слова: біологічно активні речовини, медична п’явка, гірудовплив, 

імуномодуляторна дія, реакція бласттрансформації лімфоцитів, антигени, мітогени, 

цитокіни. 
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Диссертация на соискание учёной степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.09 – иммунология. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2016. 

Диссертационная работа посвящена характеристике иммуномодуляторных 

свойств биологически активных веществ медицинской пиявки в системах in vivo и in 

vitro. Впервые показано, что биологически активные вещества слюны медицинской 

пиявки оказывают выраженное иммуномодулирующее действие, которое 

проявляется снижением количества эффекторных клеток воспаления, усилением 

фагоцитарной активности нейтрофилов, повышением пролиферативной активности 

лимфоцитов и снижением продукции провоспалительных цитокинов 

мононуклеарными лейкоцитами. Получены новые данные о более выразительном 

иммуномодулирующем влиянии биологически активных веществ слюны 

медицинской пиявки вида Hirudo verbana in vivo на показатели иммунной 

реактивности лабораторных крыс старого возраста, по сравнению с молодыми 

половозрелыми. Гирудовлияние H. verbana у человека вызывало усиление 

спонтанной пролиферативной активности лимфоцитов in vitro, умеренный рост 
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митоген-активированной и рост стимулированной активности лимфоцитов в ответ 

на тканевые антигены различных видов медицинской пиявки (H. verbana, 

H. medicinalis и H. orientalis). Впервые установлена способность биологически 

активных веществ медицинской пиявки вызывать апоптоз лимфоцитов in vitro в 

процессе бластной трансформации. Гирудовлияние вызывало подавления 

спонтанной и стимулированной митогенами и антигенами медицинской пиявки 

продукции провоспалительных цитокинов (ИЛ-8, ФНО-α) и стимулированной 

митогенами продукции ИЛ-1β мононуклеарными лейкоцитами периферической 

крови человека in vitro. Полученные результаты могут служить основанием для 

разработки профилактических и лечебных средств на основе биологически 

активных веществ медицинской пиявки. 

Ключевые слова: биологически активные вещества, медицинская пиявка, 

гирудовлияние, иммуномодуляторное действие, реакция бласттрансформации 

лимфоцитов, антигены, митогены, цитокины. 
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Lytvynenko R.O. Immunomodulatory properties of medicinal leech 

biologically active substances in hirudoinfluence conditions. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences, specialty 03.00.09 - 

Immunology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

The thesis is dedicated to immunomodulatory properties characterization of 

medicinal leech biologically active substances in systems in vivo and in vitro. For the first 

time it is shown that biologically active substances of medicinal leech exert distinct 

immunomodulatory effect, which is manifested in the number decrease of effector 

inflammatory cells, phagocytic activity increase of neutrophils, lymphocytes proliferative 

activity increase and synthesis decrease of inflammatory cytokines by mononuclear 

leukocytes. 

It is received the new data on more expressive immunomodulatory influence of 

biologically active substances from the salivary glands of medicinal leech (Hirudo 

verbana) on indicators of immune reactivity in laboratory rats old age (20-24 months) than 

young sexually mature rats (7-8 months), accompanied by neutrophils relative number 

decrease with their phagocytic activity increase, and monocytes number increase (p<0.05). 

Changes in immune reactivity were observed for 14 days after hirudoinfluence.  

Standard course of hirudoinfluence using 30-35 Hirudo verbana for 3.5-4.0 weeks 

in volunteers accompanied by the phagocytic activity increase of circulating neutrophils 

(p<0.05). Changes in subpopulation composition of circulating lymphocytes were 

manifested in reducing the total number of T-lymphocytes (CD3
+
), decrease the number of 

CD4
+
 cells at the same time with increasing the number of CD8

+
 lymphocytes (p<0.05). 

Decreased also the number of CD25
+
 lymphocytes (p<0.05) and increased the number of 

circulating natural killer cells (p<0.05). 

The result of hirudoinfluence on isolated in vitro human blood samples was 

statistically significant reduction in total number of leukocytes (in 1.62 times, p<0.01) by 

reducing the number of neutrophils and absolute number of lymphocytes (p<0.05). 

Reducing the number of lymphocytes occurs mostly by CD4
+
 and CD25

+
 cells.  
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Implementing hirudoinfluence with H. verbana in humans caused increase 
spontaneous proliferative activity of lymphocytes in 2.76 times (p<0.05), a moderate 

increase mitogen-stimulated proliferative activity and increased stimulated lymphocyte 

activity in response to tissue antigens of different species of medicinal leeches (to antigens 

of H. verbana in 2,07, H. medicinalis in 2.07 and H. orientalis in 2.3 times, p<0.05). For 

the first time it was found the ability of medicinal leech’s biologically active substances to 

induce apoptosis in lymphocytes at blast transformation. Previous sensibilization by 

hirudoinfluence was accompanied by increased levels of cell death to antigens of different 

species medicinal leeches in the reaction of blast transformation of lymphocytes average in 

1,9-2 times in comparison with an indicator of cell death without sensibilization. 

Hirudoinfluence caused inhibition of spontaneous and stimulated with mitogens and 

antigens of medicinal leech production of proinflammatory cytokines (IL-8, TNF-α) by 

mononuclear leukocytes of human peripheral blood average of two times (p<0.05). 

Production of IL-1β undergone less expressive change, a statistically significant difference 

were only at mitogen-induced synthesis. 

It was described the dynamics of viability human blood cells in the midgut 

microenvironment of medicinal leech at physiological passing of posttrophic period. It is 

revealed the pathological complications of posttrophic period in 9,5±0,57% of medicinal 

leeches after hirudoinfluence, which manifested the emergence transverse constrictions on 

the body, vomiting with eaten blood and was accompanied by destructive processes in the 

intestinal epithelium, connective and botryoidal tissue followed by death of 4,5±0,48% 

leeches. 

Obtained results may be the basis for developing preventive and therapeutic 

products are based on biologically active substances of medicinal leech. 

Key words: biologically active substances, medicinal leech, hirudoinfluence, 

immunomodulatory effect, lymphocyte blast transformation reaction, antigens, mitogens, 

cytokines. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АГ — антиген 

БАР — біологічно активні речовини 

ГВ — гірудовплив 

ІЛ-1β — інтерлейкін 1, типу β 

ІЛ-8 — інтерлейкін 8 

КонА — конканавалін А 

МП — медична п’явка 

НПК — науково-практична конференція 

РБТЛ — реакція бластної трансформації лімфоцитів 

ФАН — фагоцитарна активність нейтрофілів 

ФГА — фітогемаглютинін 

ФНП-α — фактор некрозу пухлини, підтип α 

CD — кластер диференціювання — певна структура мембрани лімфоцита, що 

типується моноклональними антитілами 

 


