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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ДГР-123 – дигідрородамін 123 

ЕДТА – етилендіамінтетраацетат  

К562 – пухлинна клітинна лінія еритромієлолейкозу людини 

ЛПС – ліпополісахарад 

МПК – мононуклеари периферійної крові 

НАДФ – нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат  

НСТ – тест  – тест відновлення нітросиньоготетразолію 

ПАМП – патоген - асоційованих молекулярних патернів 

ПГН – пептидоглікан 

ТПР – толл – подібні рецептори 

СІФ – середня інтенсивність флуоресценції 

ФМА – форбол-12-миристат-13-ацетат 

IL – interleukin – інтерлейкін 

poly(i:c) – polyinosinic:polycytidylic acid – поліінозінова: поліцітіділовая 

кислота 

IFN – interferon – інтерферон 

МНС-І – major histocompatibility complex class I – головний комплекс         

гістосумісності І-го типу 

TNFα – tumor necrosis factor alpha- фактор некрозу пухлини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ld.ru/molecular/item-160075.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tumor_necrosis_factor_alpha
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ВСТУП 

Актуальність теми. Толл-подібні рецептори (ТПР) – еволюційно-

консервативна система рецепторів, що відіграє виключну роль в активації 

неспецифічної відповіді на патогени, забезпечуючи молекулярну 

ідентифікацію патогену та подальшу активацію основних компонентів 

вродженого імунітету. Ця система рецепторів відіграє вирішальну  роль  в 

ініціюванні синтезу прозапальних цитокінів та  запуску каскаду сигнальних 

шляхів активації клітини [Medzhitov R., 2001; Leifer C.A., 2016]. Стимуляція 

ТПР забезпечує функціональне дозрівання дендритних клітин та 

диференціювання Т-лімфоцитів, таким чином започатковуючи та 

контролюючи антиген-специфічну відповідь; ініціює процеси регенерації та 

відновлення тканинної цілісності [Tu S., 2016].  З огляду на вищ мовлене стає 

очевидна роль ТПР, як одних з основних регуляторів функціональної 

активності імунної системи. 

Змінена функціональна активність ТПР, обумовлена генетичними 

дефектами та поліморфізмом як самих рецепторів, так і сигнальних 

посередників, асоціюється з підвищеною чутливістю до інфекцій, 

імунодефіцитними станами, алергічними та аутоімунними захворюваннями. 

Все це свідчить про безпосередній взаємозв’язок між активністю ТПР та 

функціональним станом імунних клітин. 

Не зважаючи на активне дослідження ТПР, існує недостатньо 

інформації щодо взаємозв’язку їх стимуляції зі здійсненням імунними 

клітинами низки фізіологічно важливих функцій. Невідомими залишаються 

також характеристики клітин, що могли б достовірно свідчити про 

функціональну активність чи інертність цієї рецепторної системи.  Відкритим 

також залишається питання про те, як відображається поточний стан імунної 

системи на активації толл-подібних рецепторів.  

Дослідження та з`ясування цих питань дало б змогу оцінити повною 

мірою взаємозв’язок між ліганд-опосередкованою активацією системи толл-

подібних рецепторів та функціональним станом клітин імунної системи.  
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Дозволило б вдосконалити підходи для  оцінки імунного статусу в цілому та 

своєчасної діагностики станів, пов`язаних з порушенням функціонування цієї 

системи. 

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

фрагментом наукових досліджень лабораторії імунології за темами 

«Розробка методів профілактики та лікування ускладнень вагітності, пологів 

та післяпологового періоду у жінок з великим інтервалом між пологами»              

(№ д/р 01.08.U001052, 2013-2016рр.) та «Дослідження ролі вітамін D-

залежних механізмів розвитку адаптаційних можливостей організму в 

критичні періоди дитинства та патогенезі хронічної соматичної патології у 

дітей» (№ д/р 01.16.U001202, 2016-2018рр.) 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було оцінити 

функціональний стан імунної системи у дітей з інвазивними бактерільними 

станами та рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями шляхом 

визначення впливу лігандів толл-подібних рецепторів на експресію 

активаційних маркерів імунних клітин in vitro. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання: 

1. Дослідити експресію поверхневих активаційних маркерів NK 

лімфоцитів здорових донорів та її зв’язок з цитотоксичністю цих клітин при 

взаємодії з пухлинною клітинною лінією К562  та агоністом ТПР3 – poly (i:c) 

in vitro.  

2. Дослідити експресію поверхневих активаційних маркерів гранулоцитів 

здорових донорів та її зв’язок з киснезалежним метаболізмом цих клітин при 

взаємодії з агоністами толл-подібних рецепторів in vitro. 

3. Оптимізувати спосіб оцінки продукції реактивних кисневих сполук 

(РКС) гранулоцитами здорових донорів  

4. Розробити та оптимізувати спосіб оцінки функціонального стану 

гранулоцитів за продукцією ними РКС та експресією молекул адгезії після 

стимуляції лігандами толл-подібних рецепторів in vitro. 
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5. З використанням розроблених та оптимізованих методичних підходів 

дослідити функціональних стан та кооперативну взаємодію NK-клітин та 

гранулоцитів у дітей з інвазивними бактеріальними станами та рекурентними 

вірусно-бактеріальними інфекціями. 

6. Проаналізувати залежність активації імунних клітин при стимуляції 

толл-подібних рецепторів від віку дітей. 

Об’єкт дослідження: функціональна активність клітин імунної системи 

у дітей з інвазивними бактеріальнми станами та рекурентними вірусно-

бактеріальними інфекціями. 

Предмет дослідження: експресія маркерів активації та продукція 

реактивних кисневих сполук лейкоцитами, індукована стимуляцією толл-

подібних рецепторів, у дітей з інвазивними бактеріальними станами та 

рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями. 

Методи дослідження: проточна цитометрія (визначення 

субпопуляційного складу лімфоцитів, дослідження експресії маркерів 

активації та продукції реактивних кисневих сполук лейкоцитами, оцінка 

загибелі клітин-мішеней при дослідження цитотоксичності NK-лімфоцитів), 

метод радіальної імунодифузії (визначення концентрації сироваткових 

імуноглобулінів), світлова мікроскопія (дослідження оксидативного 

метаболізму нейтрофілів), культивування клітин  та методи математичної 

статистики.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше продемонстровано 

діагностичну інформативність аналізу експресії маркера ранньої активації 

CD69 на NK - клітинах для оцінки функціональної активності цих клітин. 

Показано, що саме CD69+NK - клітини репрезентують цитотоксичний 

потенціал цієї популяції, що дає підстави використовувати зазначений 

маркер в діагностичних лабораторних тестах для більш швидкої та якісної 

оцінки цитотоксичності природних кілерів. 

Уперше в Україні продемонстровано переваги тесту з використанням 

дигідрородаміну-123 для лабораторної діагностики хронічної 
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гранульоматозної хвороби у порівнянні з НСТ-тестом. Доведено 

ефективність використання тесту з дигідрородаміном-123 для визначення 

типу успадкування хронічної гранульоматозної хвороби. Розширено існуючі 

уявлення щодо порушення механізмів активації гранулоцитів, 

опосередкованих стимуляцією толл-подібних рецепторів, у дітей з 

рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями та інвазивними 

бактеріальними станами, котре полягає  у дисбалансі експресії CD11b на 

гранулоцитах у відповідь на стимуляцію толл-подібних рецепторів in vitro.  

Отримано нові дані щодо розладу у дітей з рекурентними вірусно-

бактеріальними інфекціями кооперативної взаємодії між NK-клітинами та 

гранулоцитами, зумовленого порушенням експресії останніми молекули 

адгезії CD11b у відповідь на стимуляцію ТПР7/8, що асоціюється зі 

зниженням експресії маркера активації CD69 природними кілерами.  

У роботі вперше продемонстровано відсутність залежності показників 

активації гранулоцитів та NK-клітин при стимуляції толл-подібних 

рецепторів від віку дітей.  

Практичне значення одержаних результатів. Результатами 

дисертаційного дослідження експериментально обгрунтовано доцільність 

використання показників рівня експресії CD11b та CD69, індукованої 

активацією толл-подібних рецепторів in vitro, у складі імунологічного 

дослідження для оцінки функціонального стану імунної системи. 

Встановлено, що обрані показники не залежать від віку, що дає можливість їх 

застосування для оцінки активації клітин при стимуляції толл-подібних 

рецепторів у осіб різного віку.  

Шляхом порівняльної оцінки діагностичної інформативності двох 

методів характеристики оксидативного метаболізму фагоцитів (НСТ-тест та 

тест з дигідрородаміном-123) доведено, що тест з дигідрородаміном може 

бути рекомендованим для диференційної діагностики та визначення типу 

успадкування хронічної гранульоматозної хвороби, а також як тест 

первинного скринінгу для виявлення дефектів фагоцитозу у дітей.  
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         Особистий внесок здобувача. Протягом 2013-2016 років автором 

проведено всі експериментальні роботи: емпіричним шляхом підібрано 

активаційні маркери для оцінки функціонального стану гранулоцитів та 

природних кілерних клітин; проведено порівняльну оцінку методів 

характеристики оксидативного метаболізму гранулоцитів; з використанням 

розроблених методичних підходів проведено порівняльну характеристику 

функціонального стану імунної системи у дітей з інвазивними 

бактеріальними станами та рекурентними вірусно-бактеріальними 

інфекціями за ТПР-опосередкованою активацією гранулоцитів та природних 

кілерних клітин. Автором самостійно було проаналізовано та узагальнено 

літературні дані за проблемою, що вивчається. Дисертант особисто провела 

систематизацію, статистичну обробку й наукову інтерпретацію одержаних 

даних, аналіз та узагальнення результатів,  сформулювала всі положення та 

висновки та оформила дисертаційну роботу. Спільно з науковим керівником 

д.м.н., професором В.П. Чернишовим розроблено концепцію дисертаційного 

дослідження, сформульовано його мету і завдання та проведено підготовку 

до друку наукових праць. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації заслухані та 

обговорені на національних та міжнародних медичних конференціях і 

форумах: «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ 

столітті» (м. Київ, 2014 р.); «Мікробіологія та імунологія – перспективи 

розвитку в ХХІ столітті» (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 9 

наукових працях, у тому числі в 6 статтях у фахових вітчизняних та 

міжнародних періодичних виданнях, з яких 3 публікації у виданнях 

включених до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у нефаховому 

виданні та 2 тез у матеріалах конференцій. Отримано патент на корисну 

модель. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 126 сторінках машинописного тексту. Рукопис складається зі 
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вступу, огляду літератури, розділу матеріалів і методів дослідження, 2 

розділів результатів власних досліджень, розділу присвяченому аналізу та 

узагальненню даних, висновків, списку літератури та додатків. Список 

використаних літературних джерел містить 173 праці, з них кирилицею – 4, 

латиницею – 169. Дисертація ілюстрована 8 таблицями та 33 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОЛЛ-

ПОДІБНИХ РЕЦЕПТОРІВ 

 

1.1. Експресія та ліганди толл - подібних рецепторів 

 

Імунна система складається з двох основних ланок – вродженої (innate) та 

набутої (adaptive). Вроджений імунітет є першою лінією захисту організму 

від патогенів - активація його компонентів ініціює захисні реакції організму 

та активує набуту ланку імунітету.  

Здатність вродженого імунітету розпізнавати широкий спектр патогенів 

визначається присутністю в останніх патоген - асоційованих молекулярних 

патернів – ПАМП.  ПАМП - висококонсервативні структурні або секретовані 

компоненти патогенів, що є необхідними для їхньої життєдіяльності 

(ліпополісахарид, флагелін, РНК та інші) [1]. ПАМП володіють спільними 

характеристиками, що робить їх зручними мішенями для розпізнавання 

вродженоим імунітетом: присутні лише у мікроорганізмів, що дозволяє 

відрізняти власні антигени від чужорідних, незмінні в мікроорганізмах 

одного класу – це дозволяє обмеженій кількості рецепторів розпізнавати 

збудника будь-якої інфекції, та є необхідними для нормальної 

життєдіяльності мікроорганізму.  

Рецептори, що розпізнають ПАМП, належать до групи патерн – 

розпізнавальних рецепторів (ПРР). Найбільш вивченою родиною ПРР є толл- 

подібні рецептори (ТПР) [1]. 

ТПР розпізнають широкий спектр вірусних, бактеріальних ПАМП, та 

залучені до розпізнавання власних антигенів організму – DAMP (від англ. 

Danger-Associated Molecular Patterns), що вивільняються при руйнуванні 

тканин, і можуть свідчити про деструктивно-регенеративні процеси в 

організмі [2]. 
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ТПР експресуються на імунних та інших клітинах організму – 

епітеліоцитах шкіри, сечовивідних шляхів, слизових оболонках 

распіраторного та кишкового трактів, ендотеліоцитах, м`язевих клітинах, 

кардіоміоцитах, фібробластах та інших [3-11]. Проте, найвищі рівні експресії 

рецепторів характерні для антигенпрезентувальних клітин (АПК) - 

дендритних клітин (ДК), макрофагів та В-лімфоцитів [12].  ТПР є ключовими 

регуляторами активності обох ланок імунітету. 

Активація ТПР індукує транскрипцію генів антимікробних речовин, 

цитокінів, хемокінів, ініціює дозрівання ДК, підвищуючи експресію 

костимуляторних молекул та молекул МНС ІІ [13-15].  Дозрілі ДК, у свою 

чергу, стимулюють проліферацію Т-клітин та активують набуту ланку 

імунітету. ТПР на Т- та В- клітинах аутокринно запускають клітинну 

диференціацію, проліферацію, ініціюють утворення клітин памяті та синтез 

антитіл [16-19]. ТПР ссавців також індукують утворення ряду ефекторних 

молекул, таких як NO синтаза та антимікробні пептиди, які можуть 

безпосередньо руйнувати патогени [20].   

Окрім патогенних структур, ТПР також розпізнають низку ендогенних 

лігандів(алармінів). До останніх належать гіалуронова кислота, фібриноген, 

фібронектин, β-дефензин, білки теплового шоку та нуклеїнові кислоти [21]. 

Вважається, що таким чином ТПР сприяють захисту та відновленню тканин. 

Наприклад, взаємодія гіалуронової кислоти з ТПР2 чи ТПР4 ініціює запальну 

відповідь, підтримує цілісність епітеліальних клітин та сприяє відновленню 

тканин при гострому ураженні легень [21]. ТПР, індукуючи утворення 

циклооксигенази, хемокінів, ростових факторів та матриксних 

металопротеаз, здатні стимулювати ангіогенез та реконструкцію тканин [2]. 

Водночас, здатність ТПР зв’язуватись з ендогенними лігандами сприяє їх 

залученню і до патологічних процесів в організмі. Ряд досліджень 

демонструють залучення ТПР до патогенезу таких захворювань, як 

ревматоїдний артрит, ішемічна хвороба серця, хвороба Крона, системний 

червоний вовчак (СЧВ), астма та інші [2-4,16,19,21]. 
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Ще один патологічний процес, до якого залучені ТПР, - це пухлинний 

ріст. Активація ТПР може призводити до протилежних наслідків, 

сприятливих та несприятливих для росту та розвитку трансформованих 

клітин. Активація ТПР може пригнічувати апоптоз та підтримувати хронічне 

запалення, що сприяє розвитку пухлинних клітин. Активація даних 

рецепторів на пухлинних та імунних клітинах може індукувати продукцію 

цитокінів, посилювати проліферацію пухлинних клітин та підвищувати їх 

стійкість до апоптозу, сприяти інвазії та утворенню метастазів, пригнічувати 

активність імунних клітин, що спричиняє уникнення пухлиною імунного 

нагляду. Проте, активація ТПР також може викликати пригнічення росту та 

апоптоз пухлинних клітин, ініціювати активацію імунних клітин, посилюючи 

протипухлинну імунну відповідь [22].  

Зв`язування ТПР як з ендогенними, так і з екзогенними лігандами, та 

подальша активація імунної відповіді пояснюється «danger» теорією. Згідно 

цієї теорії, власні компоненти організму можуть ініціювати імунну відповідь, 

якщо вони є сигналами небезпеки (пошкодженні тканини, дефектні клітини і 

т.д.); при цьому генетично чужорідні субстанції здатні формувати 

толерантність імунної системи, якщо вони не несуть небезпеки (симбіотична 

мікробіот, плід і т.д.) [23]. 

Присутність як ендогенних, так і екзогенних лігандів ТПР -  це сигнал 

небезпеки для організму; імунна відповідь, ініційована активацією ТПР, 

розгортається швидко, не потребує попередніх та додаткових стимулів, 

забезпечує повноцінний та вчасний захист від патогенів [1,12,13,23]. 

 

1.2. Класифікація толл-подібних рецепторів та наслідки їх 

активації 

 

На сьогодні відомо 13 ТПР у ссавців (11 функціональних рецепторів у 

людини та 12 у мишей) [24, 25]. 
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Залежно від місця локалізації в клітині, ТПР розділяють на дві підгрупи 

– внутрішньоклітинні та асоційовані з цитоплазматичною мембраною. До 

внутрішньоклітинних належать ТПР3, ТПР7, ТПР8 та ТПР9, які розташовані 

на мембранах ендосом, лізосом та ендоплазматичній сітці [24, 25].  

ТПР1, ТПР2, ТПР4, ТПР5, ТПР6, ТПР10 – локалізовані переважно на 

цитоплазматичній мембрані [24]. Така локалізація обумовлена природою 

лігандів, які розпізнають рецептори. ТПР, локалізовані на поверхні клітини, 

розпізнають компоненти бактеріального та грибкового походження. 

Внутрішньоклітинні рецептори розпізнають нуклеїнові кислоти вірусів та 

бактерій, а також власні нуклеїнові кислоти за патологічних станів [26]. 

Розпізнавання лігандів внутрішньоклітинними рецепторами, відбувається у 

фагосомах чи лізосомах. Це сприяє зв`язуванню лише з нуклеїновими 

кислотами апоптичних клітин, бактеріальних клітин чи віріонів, тільки після 

їх фагоцитозу та часткового руйнування [27]. Також, припускається, що 

позаклітинні та ендосомальні ДНКази руйнують власні нуклеїнові кислоти 

ще до розпізнавання їх відповідними ТПР, що запобігає аутоімунним 

реакціям [28].  

Кожен з ТПР здатен розпізнавати різну кількість різноманітних лігандів 

певної природи, деякі рецептори об`єднуються в гомо – та гетеродимери, тим 

самим збільшуючи кількість патогенних структур, яку вони здатні розпізнати 

[24-28].  

ТПР2 розпізнає різноманітні компоненти бактерій, мікоплазм, грибів та 

вірусів [28]. До лігандів ТПР2 належать пептидоглікан грампозитивних та 

грамнегативних бактерій, бактеріальні ліпопротеїни, ліпоарабіноманани 

клітинної стінки мікобактерій, зимозан, вібріони цитомегаловіруса.  Також, 

ТПР2 функціонує як рецептор до нетипового ЛПС Leptospira interrogans та 

Porphyromonas gingivalis, який структурно відрізняється від ЛПС решти 

грамнегативних бактерій. Велике різноманіття лігандів, які розпізнають 

ТПР2, обумовлено здатністю формувати гетеродимерні комплекси з ТПР1 

або ТПР6, що зв`язуються з різними типами лігандів [29]. Наразі невідомо, 
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чи димеризація ТПР2 індукується відповідними лігандами, чи відбувається 

ще до їх розпізнавання.  

На відміну від ТПР1 та ТПР6, що експресуються стабільно на більшості 

типах клітин, ТПР2 експресується переважно на АПК та ендотеліальних 

клітинах [28]. Стимуляція ТПР2 лігандами, індукує синтез різноманітних 

прозапальних цитокінів (окрім інтерферонів (IFN) I типу) макрофагами та 

ДК. Проте, клітинна відповідь на стимуляцію ТПР2 може різнитися в 

залежності від популяції клітин [28]. 

ТПР4 людини – перший толл-подібний рецептор, що був 

охарактеризований у ссавців. Він експресується переважно клітинами 

імунної системи – макрофагами та ДК. Найбільш охарактеризованим 

лігандом ТПР4 є ЛПС [28, 30-32]. Зв`язування ТПР4 з ЛПС комплексне, та 

потребує допоміжних молекул - MD-2 (від англ. myeloid differentiation factor 

2), ліпополісахарид-зв`язуючий білок- LBP (від англ. lypopolysaccharide 

binding protein) та CD14. Окрім ЛПС, ТПР4 розпізнє білки теплового шоку, 

фібронектин, компоненти позаклітинного матриксу, гіалуронову кислоту [32, 

33]. Активація як ТПР2 так і ТПР4 індукує NF-kB - залежну продукцію 

прозапальних цитокінів та хемокінів, що ініціюють запальну імунну 

відповідь [33].  

Лігандом ТПР5 є флагелін - бактеріальний білок, який є структурним 

компонентом джгутиків бактерій.  ТПР5 конститутивно експресується на 

моноцитах, незрілих ДК, епітеліоцитах, NK - (від. англ. natural killer) та Т-

лімфоцитах [29]. У великій кількості ТПР5 експресують ДК lamina propria 

тонкого кишечника. У відповідь на флагелін, ДК lamina propria індукують 

диференціацію В - клітин на секреторні плазматичні клітини, що синтезують 

IgA та диференціацію Т-клітин на антиген-специфічні Th17 та Th1 (від. англ.  

Т helper) клітини [34]. ТПР5 експресуються, як на апікальній так і на 

базолатеральній поверхні епітеліоцитів слизових оболонок. Така експресія 

сприяє диверсифікації коменсалів та патогенів. Коменсали контактують з 

епітеліоцитами на апікальній(люмінальній) поверхні і при цьому не 
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секретують мономерної форми флагеліну, а отже, не активують запальної 

відповіді через ТПР5. Бактерії, що зв’язуються з ТПР5 на базо латеральній 

поверхні, - це інвазивні патогени, що подолали епітеліальний бар’єр і 

секретують мономер флагеліну. Такі бактерії будуть активувати синтез і 

секрецію епітеліоцитами хемокіну CCL20, а також IL-8 та MIP3a, що 

призводитиме до розвитку запалення [35]. 

Окрему групу складають внутрішньоклітинні ТПР, що є ключовими 

компонентами противірусної імунної відповіді.  

ТПР3 розпізнає та зв’язується з дволанцюговою РНК (длРНК), що є 

обов’язковим проміжним продуктом реплікації РНК-вмісних вірусів. ТПР3 

експресується макрофагами, мієлоїдними ДК (мДК), NK – клітинами, 

епітеліоцитами; ТПР7 та ТПР8 розпізнають одноланцюгову вірусну 

РНК(олРНК), збагачену гуанозином [29, 36]. 

 Так як олРНК не є специфічним патогенним компонентом, 

компартменталізація цієї імунної відповіді - ендосомальна чи 

фаголізосомальна – необхідна для уникнення аутоімунної реакції [37]. 

ТПР7 експресується моноцитами, макрофагами, пДК, еозинофілами, В-

клітинами та епітеліоцитами распіраторних шляхів; ТПР8 зосереджений на 

моноцитах, епітеліоцитах респіраторних шляхів, клітинах Лангерганса та 

нейтрофілах [38].  

ТПР9 розпізнає неметильовану ДНК з CpG ділянками бактерій та 

вірусів. ДНК хребетних містить даний динуклеотид в малих кількостях, і 

переважно в метильованій формі, тоді як у бактеріальних клітин відсутнє 

метилювання цитозину. Експресія ТПР9 продемонстрована на популяціях 

моноцитів, В-лімфоцитів, CD4+ та CD8+ лімфоцитів, пДК, регуляторних Т-

лімфоцитів та інших [38, 39]. 

Особливість ТПР3 те, що на противагу іншим рецепторам до 

нуклеїнових кислот – ТПР7, ТПР9 – рецептор відсутній на пДК та 

нейтрофілах [40]. Важливо, що така різниця в експресії відображається також 

в активації різних генів: пДК продукують високі рівні IFN І-типу (переважно 



18 
 

IFN-α) у відповідь на активацію ТПР7 або ТПР9, тоді як мДК переважно 

продукують ІL-12 та IFN-β у відповідь на стимуляцію ТПР3. Можливо, це 

демонструє, що різні субпопуляції ДК залучені до різних етапів 

противірусної відповіді. ТПР7 та ТПР9 можуть індукувати швидку 

реалізацію IFN-залежної захисної реакції, тоді як ТПР3 більш важливий для 

подовження відповіді та ініціювання адаптивної імунної реакції.  Також у 

відповідь на стимуляцію лігандом ТПР3 NK клітини демонструють 

підвищення цитотоксичної активності та експресію активаційних маркерів, 

що також свідчить про важливість активації ТПР3 у противірусному 

імунітеті [41, 42]. 

1.3. Роль толл-подібних рецепторів в активації окремих популяції 

клітин імунної системи та в їх координованій взаємодії 

 

Нейтрофіли – високоспеціалізовані клітини природної ланки імунітету, 

первинна функція яких полягає у знищенні патогенів; це перші імунні 

клітини, які мігрують до місця інфекції. В місці інфекції, нейтрофіли швидко 

ініціюють мікробіцидні функції - продукцію антимікробних продуктів та 

прозапальних цитокінів, що сприяють затриманню розвитку інфекції. Це дає 

набутій ланці імунної системи достатньо часу для формування відповіді [43].  

Нейтрофіли експресують широкий спектр рецепторів до різноманітних 

лігандів – частини клітинної стінки мікробів, компонентів комплементу (С5а, 

С3а), цитокінів (IL-8), прозапальних медіаторів (лейкотрієн В4, фактор 

активації тромбоцитів) [43]. На людських нейтрофілах експресуються майже 

всі відомі ТПР, окрім ТПР3. Сигналінг через ці рецептори призводить до 

продукції IL-8, скидання молекул L-селектину, підвищення інтенсивності 

фагоцитозу та зниження IL-8-індукованого хемотаксису та хаотичного руху 

[44]. Так як порушення хемотаксису є одним із відомих дефектів у пацієнтів 

із сепсисом [45, 46], існує припущення, що саме зниження міграції 

нейтрофілів у місця інфекції, спричинене сепсис-індукованою стимуляцією 
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ТПР, призводить до ускладнень, включно з вторинними інфекціями, які 

спостерігаються у септичних пацієнтів. Проте, ці дані підтверджують 

припущення, що присутність нейтрофлів у місці інвазії патогену знижує 

потребу в їх міграції, тоді як необхідна активація протимікробних функцій, 

таких як фагоцитоз, утворення супероксидів, та продукція цитокінів та 

хемокінів [46].  

Антигенпрезентувальні клітини (АПК) – головні клітини імунної 

системи, які поєднують природню на набуту ланки імунітету. 

До головних АПК належать ДК, макрофаги, фолікулярні зірчасті клітини 

лімфатичних вузлів і селезінки, клітини Ларгенганса, В – лімфоцити [47]. 

Повноцінне розгортання адаптивної відповіді залежить від стимуляції 

антигенами, презентованими на АПК, «наївних» CD4+Т - клітин, та їх 

подальшої диференціації на дві основні популяції Th1 та Th2 (від. англ.  - Т 

helper1,2). Th1 характеризуються здатністю до продукції IL-2, IFN-γ і 

активації клітино – опосередкованої імунної відповіді. Th1-лімфоцити 

стимулюють макрофаги, NK – клітини і цитотоксичні Т-лімфоцити для 

знешкодження внутрішньоклітинних мікроорганізмів і клітин, інфікованих 

вірусом.  Th2-клітини відповідають за активацію гуморальної імунної 

відповіді; вони є продуцентами IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 та GM-CSF - 

регулюють продукцію антитіл, механізми гіперчутливості та 

протипаразитарну імунну відповідь [47].  

Як було описано вище, стимуляція ДК через ТПР призводить до синтезу 

цитокінів та експресії костимуляторних молекул CD40, CD80, та CD86, що є 

необхідним для їх дозрівання та початкової активації «наївних» CD4+ Т-

лімфоцитів.  Також, синтез цитокінів індукований активацією ТПР можуть 

діяти аутокринно, активуючи диференціацію та проліферацію ДК. Залежно 

від типу ТПР та популяції ДК, цитокіни (IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, TNF) 

секретовані ДК, сприяють як диференціації так і проліферації Т-клітин [48]. 

Раніше вважалося, що активація опосередкована ТПР, спрямовує імунну 

відповідь лише у Тh1 напрямку (прозапальному), проте показано, що 
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стимуляція мишачих ДК лігандами ТПР3 чи ТПР2, сприяє ефективній 

презентації овальбуміну специфічним CD8+ T-клітин та стимулює синтез ІL-

10, що орієнтує імунну відповідь до Th2 типу [48]. Таким чином, кінцеві 

продукти стимуляції ДК лігандами ТПР можуть визначати диференціацію 

наївних Т-клітин в обох напрямках. 

ТПР, експресовані на Т-клітинах, здійснюють прямий ефект на різні Т-

клітинні субпопуляції, особливо на ефекторні та Т-клітини пам’яті, так як 

стимуляція ТПР на наївних Т-клітинах не призводить до їх активації [49].  

Активація ТПР на Т-лімфоцитах призводить до підвищення клітинної 

проліферації, адгезії та модуляції цитокінової продукції. Проте, на популяції 

αβТ-лімфоцитів показано, що ТПР2, ТПР5, ТПР7 та ТПР9 функціонують 

швидше як костимуляторний рецептор спільно з Т-клітинним рецептором 

(ТКР), ніж індукують пряму клітинну відповідь. Також, вважається що 

аналогічним чином працює ТПР3 на CD8+ лімфоцитах [50].   Залишається 

невідомо, чи активація ТКР призводить до транслокації 

внутрішньоклітинного ТПР до клітинної мембрани, чи стимулює синтез 

мебраноасоційованих ТПР de novo. 

Важливу роль у регуляції Т-клітинної відповіді відіграє субпопуляція 

регуляторних CD4+ Т-лімфоцитів - T reg (від англ. T-regulator). Treg -

лімфоцити беруть участь в регуляції імунної толерантності до власних 

антигенів [47]. Продемонстровано, що саме ТПР2, ТПР5 та ТПР8 регулюють 

функціонування Treg - лімфоцитів. Пригнічення супресивної активності Treg 

- лімфоцитів, що веде до підвищення проліферації CD4+Т-клітин, обумовлене 

активацією ТПР8, тоді як підвищення їх супресивної активності 

спостерігається при стимуляції ТПР5. Значення ТПР2 у функціональній 

активності Тreg - лімфоцитів залишається суперечним [51].    

В-лімфоцити, окрім ролі антитілосинтезуючих клітин, виконують ще ряд 

важливих функцій, серед яких роль як АПК. Як і на інших типах АПК, на В-

клітинах експресується велика кількість ТПР, активація яких регулює 

численні функції цих клітин [52, 53].  
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Як відомо, В-лімфоцити можна поділити на дві популяції: наївні В-

клітини та В – клітини пам`яті. В-клітини пам`яті (CD27+) виникають у 

процесі первинної імунної відповіді, вони мають вищий ступінь 

спорідненості рецепторів до антигену та експресують на поверхні більшу 

кількість костимуляторних молекул [47]. 

 Дослідження показують, що є суттєві відмінності в активації ТПР 

наївних та В-клітин пам`яті. Наївні В-клітини людини, проявляють 

переважно анергічність до стимуляції ТПР, та згідно з одним дослідженням, 

експресують лише низькі рівні ТПР, тоді як В-клітини пам`яті проліферують 

та диференціюються на плазматичні клітини при активації ТПР [54-56].         

I. Bekeredjian-Ding and G. Jego та інші, описали B-клітини пам`яті з не 

переключеним фенотипом (IgM+CD27+), як основні клітини-мішені для 

імуностимуляції CpG - ODN [57, 58], що індукує стійку проліферацію та 

диференціацію на плазматичні клітини (CD27high CD38high) [57].  Більш 

важливо, що В-клітини пам`яті з переключеним фенотипом (CD27+IgD–) були 

несприйнятливими до CpG-ODN в цьому дослідженні. Додатково, було 

описано, що CD27–IgD– ефекторні В-клітини відповідають на стимуляцію 

CpG-ODN; їх підвищенні рівні спостерігаються у пацієнтів з аутоімунними 

захворюваннями [59].   

 Antonio Lanzavecchia з групою вчених були одними з перших, хто 

визначали роль ТПР в активації наївних В-клітин людини [55,60].  Вони 

припустили, що повна активація В-клітин потребує трьох синергічних 

стимулів: антигенопосередкованої активації В - клітинного рецептору (BCR – 

від англ. B-cell`s receptor), Т-клітинної костимуляції через активацію CD40 та 

участі ТПР. Не зважаючи на це, декілька груп вчених описали активацію 

ТПР9 на наївних В-клітин людини [54, 57, 61-63]. Також було показано, що 

ліганд ТПР9 - CpG-ODN активує переключення синтезу класу 

імуноглобулінів в наївних В - клітинах в присутності рекомбінантного IL-10 

[61].   
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Хоча В-клітини людини, як правило, вважаються не активними 

цитокіновими продуцентами. Стимуляція з лігандами ТПР7 та ТПР9 

призводила до продукції IL-10, IL-6 та IL-8 [54, 64, 65]. Також IL-1b та IL-2 

продукція була виявлена у відповідь на активацію CpG-ODN [66]. Разом ці 

дані демонструють, що агоністи ТПР стимулюють продукцію цитокінів В-

клітинами і таким чином можуть контролювати імунну відповідь. Як було 

показано, IL-6 та IL-10 блокують проліферацію В-клітин пам`яті та сприяють 

їх диференціації на плазматичні клітини [67, 68].  Секреція даних цитокінів, 

індукована ТПР, аутокринно впливає на кінцеву диференціацію клітин [69-

71].  

NK-лімфоцити беруть участь в імунному захисті, безпосередньо 

елімінують вірус-інфіковані та злоякісно трансформовані клітини та 

активують інші клітини імунної системи завдяки секреції цитокінів – IL-12 та 

IFN-γ [72]. Функціональна активність NK-лімфоцитів залежить від 

конфігурації сигналів активаційних та інгібіторних рецепторів, ліганди яких, 

в основному, ендогенні. Під час ефекторної відповіді, NK-клітини завдяки 

комплексному інтегрованому сигналу від інгібіторних та активаційних 

рецепторів, можуть визначати зміни в експресії ендогенних протеїнів на 

клітині-мішені та знищувати її [73, 74]. Раніше вважалось, що NK - клітини 

елімінують лише вірус-інфіковані та пухлинні клітини, проте відкриття ТПР, 

та виявлення їх на NK-лімфоцитах, дозволило припустити, що ці клітини 

можуть відповідати безпосередньо на інвазію бактеріальних та інших 

патогенів, розпізнаючи ПАМП [75]. 

ТПР та рецептори NK-лімфоцитів – найбільш важливі родини рецепторів 

вродженої імунної системи. ТПР функціонують як сенсори до зовнішніх 

патогенів, тоді як NK - лімфоцити виявляють зміни експресії внутрішніх 

білків на клітинах мішенях завдяки активаційним та інгібітор ним 

рецепторам [76]. Накопичення даних демонструють, що ТПР та NK-клітинні 

рецептори можуть координувати та регулювати один одного під час імунної 
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відповіді, що впливає на активацію вродженої імунної відповіді та на 

ініціацію адаптивної відповіді [76]. 

Майже всі ТПР експресуються на NK-лімфоцитах людини: ТПР2, ТПР3, 

ТПР5 та ТПР6 – мають вищий рівень експресії, порівняно із ТПР4, ТПР7, 

ТПР8 та ТПР9 [77]. Деякі роботи демонструють, що ТПР7 та ТПР8 – не 

експресуються на NK-клітинах, і активація NK-лімфоцитів, їх лігандами 

здійснюється опосередковано [78]. Репертуар експресії відрізняється на 

різних популяціях NK-лімфоцитів -  CD56++NK-клітини експресують 

переважно ТПР2, тоді як CD56+NK-клітини – переважно ТПР3 [79]. 

Стимуляція різноманітними лігандами ТПР3, активує NK-клітини, 

викликаючи секрецію цитокінів, підвищення лізису вірус-інфікованих та 

пухлинних клітин. Продемонстровано, що стимуляція клітин poly(і:с) – 

агоністом ТПР3, індукує секрецію IFN-γ, та прозапальних цитокінів - IL-6 та 

IL-8 дозозалежним чином, без допомоги додаткових сигналів [80]. Також, у 

відповідь на стимуляцію ТПР3, NK-клітини демонструють підвищення 

експресії CD69 та підвищення цитотоксичності до пухлинної лінії К562 

[80,81]. Також poly(i:c) (ліганд ТПР3) безпосередньо активує клітинні лінії 

NK - лімфоцитів людини, які експресували ТПР3 - NK92, YTC12 та YTS [82].  

Проте, як показують інші дослідження, активація NK-лімфоцитів, індукована 

ТПР, потребує допомоги додаткових клітин (продукованими нимси 

цитокінів, клітинних контактів), таких як ДК, макрофаги та моноцити. 

Цитокіни (IL-12, IL15, IFN I-типу), що синтезуються ДК, після активації 

ТПР, є необхідними для активації NK- клітин [82].  

ТПР9 – ще один рецептор, що слугує сенсором до нуклеїнових кислот, 

та також експресується на NK- клітинах. Лігандом цього рецептору є 

олігодезоксинуклеотид (ODN – від.англ. oligodeoxynucleotides), що містить 

неметильовані CpG динуклеотиди (CpG ODN), які мімікрують бактеріальну 

ДНК.  Відомо три класи CpG ODN: ODN A, ODN B та ODN C – кожен з яких, 

було показано, має різний вплив на NK- клітини людини [83]. Стимуляція 

виділених NK- клітин ODN C, демонструє подібний або вищий рівень 
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експресії CD69 та CD25, як при стимуляції з ODN A, тоді як інкубація з ODN 

B була менш ефективною [83, 84]. Проте, активація ТПР9 викликає 

активацію NK-клітин у присутності субоптимальних доз прозапальних 

цитокінів, таких як IL-12 та IL-18, через низьку експресію ТПР9 самими NK- 

клітинами [85]. Також, ODN C стимуляція може підвищувати цитолітичну 

активність щодо пухлинних клітинних ліній та цитокінову продукцію, більш 

ефективно ніж ODN A and ODN B [86]. Окрім ТПР описаних вище, ліганди 

ТПР2 та ТПР5, які NK-клітини експресують з нижчою щільністю, також 

здатні активувати їх [87]. Активація NK-клітин, опосередкована ТПР2 та 

ТПР5, залучена у захисті від бактеріальних та грибкових патогенів.  

Klebsiella pneumoniae (KpOmpA) та флагелін, що є лігандами ТПР2 та ТПР5, 

можуть активувати синтез IFN-γ та інших прозапальних цитокінів, таких як 

TNF-α, в присутності IL-2 [87]. Більш важливим є те, що KpOmpA та 

флагелін в короткий час стимулюють NK- клітини до конститутивної 

продукції α-дефензинів, які руйнують бактеріальні стінки, призводячи до їх 

загибелі. ТПР2 залучений до розпізнавання NK-клітинами H. pylory та 

наступної продукцій IFN-γ, який є одним з головних запальних факторів 

слизової оболонки шлунку людини [88]. 

Взаємодія ТПР з лігандами в місцях інфекції активує NK-клітини до 

синтезу прозапальних медіаторів, включно з цитокінами та хемокінами, та 

ініціює лізис клітин-мішеней [86-89]. Однак, активація NK-клітин 

опосередкована ТПР, також залучена до деяких патологічних процесів [89].  

Наприклад, введення poly(i:c) може ініціювати зосередження NK-клітин в 

печінці, що призводить до аутоімунного гепатиту [89, 90]. Преактивація Т-

клітин знижує пошкодження печінки, обумовлене активацією NK- 

лімфоцитів poly(i:c) [91]. Також, стимуляція ТПР3, активує децидуальні NK-

клітини мишей до секреції IFN-γ та TNF-α [92]. 
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1.4. Дефекти системи толл-подібних рецепторів, що лежать в 

основі     первинних імунодефіцитів, та методи їх діагностики 

 

Методи дослідження та виявлення дефектів ТПР постійно розвиваються 

та вдосконалюються. Оскільки активація ТПР призводить до синтезу 

прозапальних цитокінів – одним з основних методів виявлення порушень в 

системі цих рецепторів є вимірювання концентрації прозапальних цитокінів, 

синтезованих внаслідок активації клітин лігандам ТПР in vitro. Активацію in 

vitro переважно проводять на виділених мононуклеарах (МНК), щоб 

запобігти впливу розчинних факторів крові [93]. Для оцінки, найчастіше 

використовують концентрації таких цитокінів, як TNF та IL-6 [93, 94]. Існує 

цілий ряд факторів, що впливають на результат дослідження: антикоагулянт 

крові, вміст сироватки в поживному середовищі, умови зберігання лігандів, 

термін зберігання крові та кріоконсервація клітин [93]. Використовуючи 

оптимальні умови аналізу, були встановлені ефективні концентрації лігандів 

та межі нормальних значень для здорових донорів. Ефективність такого 

методу була підтверджена дослідженням на МНК донорів, що мали 

генетично визначену мутацію в гені IKBKG, який кодує NEMO – білок. При 

наявності такої мутації порушується передача сигнального шляху від ТПР, та 

виникає захворювання AED-ID (AED-ID – від англ. anhydrotic ectodermal 

dysplasia with immunodeficiency) [93]; а також на донорах з дефіцитом 

молекули IRAK-4 [94]. За результатами дослідження концентрації цитокінів 

були суттєво зниженими (майже не визначались), порівняно зі здоровими 

донорами [93, 94]. Не дивлячись на численність факторів, що можуть 

впливати на ТПР-індуковану відповідь, цей аналіз оптимізований для 

клінічного скринінгу пацієнтів з первинними імунодефіцитами, 

обумовленими дефектами у функціонуванні ТПР [93, 94].  

Дослідження впливу активації ТПР на функціональний стан клітин і, як 

наслідок, підвищення та зниження експресії окремих маркерів, дозволили 

також виділити показники для лабораторного скринінгу дефектів цих 
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рецепторів [95, 96]. Так, завдяки дослідженням в роботі Fumitaka Hayashi et al 

[95], було показано, що активація нейтрофілів, опосередкована ТПР, 

приводить до секреції цитокінів, утворення кисневих радикалів та скидання 

CD62L-селектину. Порушення механізму скидання CD62L- селектину з 

поверхні нейтрофілів при активації ТПР, було виявлено у дітей з дефектами 

сигнальних шляхів цих рецепторів (дефіцитами молекул IRAK-4 та UNC – 

93B) [96]. Отримані дані корелювали з рівнем IL-6, концентрацію якого 

вимірювали після 48-годинної інкубації цільної крові донорів з ЛПС та 

ФМА. Це дозволило в подальшому використовувати даний метод для оцінки 

функціонування ТПР. Основним недоліком цього методу є спонтанне 

скидання CD62L - селектину, тому зразок потрібно аналізувати відразу після 

забору крові та ретельно дотримуватись процедури аналізу [96].   

Найбільш достовірним та надійним методом виявлення порушень в 

системі ТПР є генетичні дослідження. З розвитком методів досліджень та 

ідентифікації нових мутацій, саме генетичні методи стають одночасно 

методами скринінгу та постановки діагнозу. Проте невелика кількість 

лабораторій проводять такі дослідження, тому генетичні дослідження 

найчастіше проводяться вже після використання рутинних скринінгових 

методів виявлення передбачуваного мутантного гену або генів, що залучені 

до певних процесів передачі сигналів від ТПР [97].  

Першим визначеним дефектом, який впливає на функції ТПР, була 

мутація гену NEMO, який кодує протеїн NEMO в Х-хромосомі. Мутації в 

цьому гені впливають на перенесення транскрипційного фактора - NF-kB до 

ядра і таким чином порушують процеси вродженого та набутого імунітету, 

зокрема передачу активаційного сигналу від ТПР [98]. Наслідком такої 

мутації є ангідротична ектодермальна дисплазія з імунодефіцитом (AED-ID – 

від. англ. anhydrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency) [98-100]. 

Спектр клінічних проявів у дітей з AED-ID досить широкий і включає 

дефекти структур ектодермального походження. Відзначається схильність до 

тяжких бактеріальних інфекцій дихальної системи і травного тракту, шкіри, 
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м`яких тканин і кісткової системи, менінгіту та септицемії з першого року 

життя. Характерними є також інфекції, спричинені нетуберкульозними 

мікобактеріями Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium, Micobacterium 

bovis; часто трапляються піогенні бактеріальні інфекції, зумовлені як 

грапмозитивними, так і грамнегативними збудниками. Клінічний фенотип, 

спричинений мутаціями NEMO, включає також аутоімунні захворювання, 

такі як гемолітична анемія, запальні захворювання кишечника [47]. Така 

чутливість до інфекцій частково базується на дефекті гуморального 

імунітету, спричиненого аномальною CD40 - опосередкованою стимуляцією 

В-клітин, оскільки цей костимуляторний сигнал залежить від коректної 

активації NF-kB. Клінічно, гуморальний дефект AED-ID характеризується 

недостатньою продукцією специфічних антитіл (особливо до полісахаридних 

антигенів) з відсутньою або супутньою гіпогамаглобулінемією [98, 101, 102].  

Загальний варіабельний імунодефіцит (ЗВІД) – гетерогенна група 

захворювання, які характеризуються гіпогамаглобулінемією, порушенням 

продукції специфічних антитіл і підвищеною схильністю до рецидивних і 

хронічних інфекцій. На сьогодні молекулярна основа більшості випадків 

імунодефіциту залишається невідомою [47].  Останні дослідження 

демонструють наявність дефектів ТПР В-клітин та пДК пацієнтів із ЗВІД 

[103, 104]. Показано, що В-клітини пацієнтів з ЗВІД експресують менші рівні 

CD86 після стимуляції лігандом ТПР9, екстрактом Streptococcus pneumoniae 

та Haemophilus influenzae у комбінації з анти-IgM антитілами та також 

демонструють нижчий проліферативний індекс, у порівнянні з контролем 

[104]. Joyce E. Yu та співавтори продемонстрували відсутність проліферації 

В-клітин хворих на ЗВІД та відсутність підвищення рівня експресії CD27 на 

В-клітинах у відповідь на стимуляцію лігандами ТПР7, ТПР9 та ТПР8 

Стимуляція лігандами також не призводила до продукції IgG та IgA [103].  

Стимульовані лігандом ТПР7 мононуклеари та пДК хворих зі ЗВІД не 

продукували або продукували лише в малих кількостях IFN-α. Проте, 

мононуклеари зберігали здатність продукувати TNF-α, IL-6, та IL-12, при 
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стимуляції лігандами ТПР [103]. Хоча результати вказують на наявність 

дефектів ТПР у В - лімфоцитах та пДК, асоціацій між поліморфізмами ТПР 

та клінічними проявами ЗВІД знайдено не було [105].  

Дефіцит IRAK-4 - первинний імунодефіцит, що призводить до 

порушення внутрішньоклітинного сигнального каскаду від рецепторів ТПР. 

IRAK-4 – активує шлях передачі сигналу від усіх відомих на сьогодні 

рецепторів ТПР (за винятком ТПР3) [47, 106]. Цей дефіцит характеризується 

підвищеною чутливістю пацієнтів до рецидивних піогенних та інвазивних 

пневмококових інфекцій. Переважним збудником є Streptococcus pneumoniae, 

також відмічаються інфекції викликані Staphylococcus aureus та Neisseria 

meningitidis. Інфекційні процеси виникають в ранньому дитячому віці, та 

можуть призводити до летальних наслідків [47, 106]. Водночас, при дефіциті 

IRAK-4   зберігається резистентність до вірусних інфекцій, незважаючи на 

порушення активації ТПР7, -8 та -9. Це обумовлено нормальним 

функціонування ТПР3, стимуляція якого приводить до синтезу достатнього 

рівня противірусних цитокінів [107]. Також у пацієнтів із дефіцитом IRAK- 4   

відсутня схильність до опортуністичних інфекцій [106]. 

MyD88 - ключова цитоплазматична адаптерна молекула, що забезпечує 

передачу сигналу від ТПР (окрім ТПР3) до IRAK-комплексу. Дефіцит MyD88 

– первинний імунодефіцит, що має аутосомно-рецесивний шлях 

успадкування [108]. MyD88- та IRAK-4-залежні шляхи ведуть до синтезу 

прозапальних цитокінів, таких як   IL-1β, IL-6, IL-8, TNF- α, IFN-α/β та IFN-γ 

[62]. MyD88 та IRAK-4 дефіцити мають майже однаковий імунологічний 

фенотип [109]. Пацієнти з MyD88- та IRAK-4 – дефіцитами демонструють 

підвищену чутливість до інвазивних бактеріальних інфекцій, викликаних 

переважно грам позитивними бактеріями, такими як Streptococcus 

pneumoniae та Staphylococcus aureus, зрідка інфекціями викликаними грам 

негативними бактеріями - Pseudomonas aeruginosa та Shigella sonnei [108, 110 

- 113]. Ще однією ознакою, що об`єднує пацієнтів з дефіцитом MyD88 та 
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IRAK-4 молекул є знижена кількість В-клітин пам`яті з не переключеним 

фенотипом IgM+IgD+CD27+ [114].  

За статистичними даними, для пацієнтів з IRAK-4 та MyD88-дефіцитами 

найбільш характерні такі клінічні прояви як менінгіт, сепсис, артрит та 

остеомієліт, внутрішньотканинні абсцеси, лімфаденіт, шкіряні абсцеси та 

пневмонії. Визначальною особливістю є повна відсутність, або знижений 

рівень прояву запальних реакцій, так як порушений механізм синтезу 

прозапальних цитокінів [115]. 

Як і при IRAK-4 – дефіциті, при MyD88-дефіциті зберігається 

резистентність пацієнтів до грибкових, паразитарних, вірусних та більшості 

бактеріальних інфекцій. Більше того, хоча серед пацієнтів з такими 

імунодефіцитами спостерігається значна смертність в ранньому дитинстві, 

клінічні прояви зменшуються з віком. Це може пояснюватися розвитком та 

повноцінним дозріванням Т- та В-клітинного імунітету, що компенсує 

дефекти сигнальних шляхів ТПР [108, 112].  

Дефіцит білкової молекули UNC-93B, яка необхідна для 

внутрішньоклітинного транспорту ТПР3, ТПР7, ТПР8 та ТПР9 – первинний 

імунодефіцит, що також характеризується «вузьким» імунологічним 

фенотипом [116]. Характерним для пацієнтів з цим дефіцитом є герпетичний 

менінгоенцефаліт, який у частини хворих має рецидивний характер. У цілому 

пацієнти без схильності до бактеріальних та опортуністичних інфекцій [47].  

На противагу пацієнтам з дефіцитами MyD88 та IRAK-4-молекул, при 

дефіциті ТПР3 та UNC-93B, кількість В-клітин пам`яті була в межах норми. 

Це свідчить, про важливу роль системи ТПР у гомеостазі популяції В-клітин, 

та демонструє, що UNC-93B-залежні ТПР необов`язкові для формування та 

підтримання популяцій IgM+IgD+CD27+ В-клітин [114].  
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1.5. Поліморфізми толл-подібних рецепторів 

 

Окрім дефектів складових сигнальних шляхів ТПР – які відносяться до 

первинних імунодефіцитів – виявлено також низку мутацій та поліморфізми 

генів ТПР, що також асоціюються з інфекційними та запальними 

захворюваннями [117, 118]. До переліку захворювань, які асоціюються з 

виявленими поліморфізмами належать сепсис, Хвороба Крона, геніальний 

герпес, спондилоартрит, системний червоний вовчак, астма, інвазивний 

аспергільоз, назофарингіальна карцинома, серцево-судинні захворювання та 

інші [118, 119, 120]. Узагальнюючи проведені дослідження зв’язку між 

поліморфізмами та ризиком виникнення інфекції, можна зробити висновок, 

що поліморфізми також призводять до специфічних «вузьких» 

імунодефіцитів.  Індивіди, що несуть такі генетичні варіанти, схильні бути 

більш чутливими (іноді більш стійкими) до мікроорганізмів, що 

розпізнаються специфічними ТПР.  Ця чутливість продемонстрована на 

прикладі поліморфізму ТПР4, що підвищує сприйнятливість до 

грамнегативних інфекцій [121-123], проте не впливає на сенситивність до 

полібактеріальних [124] або грампозитивних інфекцій [125]. Однак, для 

правильної оцінки та інтерпретації цих спостережень та визначення впливу 

численних поліморфізмів в генах, що кодують людські ТПР потрібні великі, 

ретельно організовані дослідження з точним клінічним та мікробіологічним 

фенотипуванням. 

Активація ТПР - одна з основних умов розгортання повноцінної 

імунної відповіді. Імунна відповідь, обумовлена ТПР, швидко реалізується, 

сприяє функціональному дозріванню імунних клітин та взаємодії двох ланок 

імунітету. Експресія ТПР на різноманітних популяціях клітин та широкий 

спектр лігандів роблять їх ключовим регуляторами імунної відповіді. Саме 

тому функціональний стан ТПР відображає стан та активність всієї імунної 

системи. 
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  Не зважаючи на значну роль у підтриманні гомеостазу імунної 

системи, дефекти ТПР призводять переважно до «вузьких» імунодефіцитів, 

більшість з яких компенсується з розвитком адаптивного імунітету, проте 

спричиняють летальні випадки в дитинстві. Окрім визначених 

імунодефіцитів, низка інших імунологічних порушень також асоціюється з 

дефектами системи ТПР. Подальші дослідження повинні бути направленні на 

детальне розуміння зв`яку між функціональною активністю імуноцитів та 

системою ТПР, з`ясування критеріїв оцінки нормального функціонування 

цього зв`язку. Це дозволить розробити підходи для більш повної оцінки 

імунного статусу та вчасної діагностики станів, пов`язаних з порушеннями в 

системі ТПР рецепторів. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

2.1. Дизайн дослідження та характеристика груп обстеження 

 

Дослідження складалось з 4-х основних етапів (рис.2.1). Для 

дослідження були обрані популяції імунних клітин – гранулоцити та NK-

лімфоцити, як основні ланки антибактеріального та противірусного захисту 

вродженого імунітету. Розробки та відбір оптимальних способів оцінки 

функціонального стану клітин обраних популяцій виконувалась з 

використанням гепаринізованої крові та виділених мононуклеарів здорових 

донорів у віці 25-45 років (n=132). Всі донори були проінформовані про 

проведення дослідження та дали згоду. 

 

Рис.2.1. Схематичне зображення дизайну дослідження  

До груп обстеження увійшли діти двох підгруп: першу підгрупу склали  

- діти з інвазивними бактеріальними інфекціями, віком від 4 міс до 16 років 

(n=35). Діти знаходились у відділенні гнійної хірургії НДСЛ «ОХМАТДИТ» 

та готувались до оперативного втручання з приводу уражень внаслідок 

інвазивних бактеріальних інфекцій. Основними інфейкційними збудниками 



33 
 

були - Streptococcus pyogenes, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, 

Staphylococcus aureus, Neisseria meningitides. 

  До другої групи увійшли діти, які страждали від частих респіраторних 

інфекцій з ускладненнями, віком від 1 до 13 років (n=28). В анамнезі таких 

дітей були часті респіраторні інфекції (більше 10 епізодів на рік), які 

супроводжувались бактеріальними ускладненнями. До контрольної групи 

увійшли здорові діти віком від 3 до 13 років (перша група здоров`я) в яких не 

спостерігалося гострих, рекурентних або хронічних захворювань та які 

протягом попередніх 3 міс не мали інфекційних захворювань, а також не 

отримували лікування антибактеріальними та імуномодулювальними 

препаратами з будь-якої причини (контрольна група, n=18). На обстеження 

дітей та використання результатів експерименту було отримано інформовану 

згоду батьків. 

З метою виключення можливих вроджених дефектів антитілоутворення 

та фагоцитозу у групах обстежених дітей, на 3-му етапі дослідження було 

проведено скринінгові дослідження із застосуванням відповідних 

методичних підходів.  

Після виключення з груп обстеження дітей з вродженими дефектами 

антитілоутворення та фагоцитозу, подальші дослідження були направлені на 

дослідження функціонального стану та кооперативної взаємодії гранулоцитів 

та NK-клітин з використанням розроблених методичних підходів для 

дослідження їх діагностичного значення.  

 

2.2. Приготування клітин-мішеней для дослідження 

цитотоксичності NK-лімфоцитів з допомогою проточного цитометра 

 

В якості мішені використовували лінію К562 (суспензійна культура 

клітин еритромієлолейкозу людини). Культуру клітин культивували у 

середовищі RPMI-1640, яке містило 10% ембріональної телячої сироватки. За 
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добу до постановки NK - тесту, клітини розводили 1:1 свіжим середовищем 

для забезпечення log фази росту. Для тесту клітини двічі відмивали 

фізіологічним розчином та доводили до концентрації 5*10⁶/мл, після чого 

мітили живі клітини вітальним маркером CFDА (карбокси-2,7-

дихлорофлуоресцеїн диацетат, при гідролізі внутрішньоклітинними 

естеразами, формує карбоксифлуоресцеїн диацетат, який здатний до 

флуоресценції). Через 30 хв мічені клітини тричі відмивали фізіологічним 

розчином. 

2.3. Виділення мононуклеарів периферійної крові  

 

4мл гепаринізованої крові розводили 8 мл фізіологчного розчину та 

розділяли на градієнті щільності Histopaque™-1077(“Sigma”, США) 30 хв при 

400g. Мононуклеари периферичної крові (МПК) тричі відмивали 

фізіологічним розчином. Кількість клітин підраховували у камері Горяєва та 

доводили до концентрації 3*10⁶/мл у середовищі RPMI, яке містило 20% 

бичачої  сироватки. 

2.4. Визначення експресії поверхневих маркерів на лімфоцитах 

при інкубації цільної крові з культурою клітин К562 та агоністом ТПР3 – 

poly(i:c) 

 

 До 200 мкл гепаринізованої крові додавали 2*10⁵ клітин К562 та  2 мл 

RPMI-1640.  Після 20 годин інкубації в CO2 інкубаторі, клітини 

центрифугували (5 хв,1500g), відбирали супернатант та мітили клітини 

моноклональними антитілами. У досліді використовували моноклональні  

антитіла (Becton Dickinson) специфічні до поверхневих маркерів: HLA-DR-

FITC, CD62L- FITC, CD4-PE, CD8-PE, CD3-PE, CD69-FITC, CD69-PE, СD56-

PЕCу5. Після 40хв інкубації, еритроцити  лізувалися розчином Lysing 

Solution (Becton Dickinson) та відмивалися розчином Cell Wash (Becton 

Dickinson). Аналіз проводився на приладі FACScan (Becton Dickinson, США). 
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В аналіз бралися 20000 лімфоцитів. Аналізувалася експресія поверхневих 

маркерів CD56, CD62L, CD69, HLA-DR на популяціях NK-клітин 

(СD16⁺CD56⁺CD3⁻), CD3, CD4, CD8, CD69 на популяціях Т-

лімфоцитів(CD3⁺CD4⁺CD8⁻ та CD3⁺CD4⁻CD8⁺) та  СD56, CD3, CD69, CD62L 

на натуральних кілерних Т (CD8⁺CD56⁺CD3⁺) клітинах. В окремому досліді 

кров інкубували з К562 у різних співвідношеннях та упродовж різного 

проміжку часу або  стимулювали клітини активатором протеїнкінази C 4β-

форбол 12β-миристат 13-ацетатом (ФМА). 

Для вимірювання рівня експресії активаційного маркера CD69 на NK-

лімфоцитах після інкубації цільної крові з агоністом ТПР3 – poly (i:c), 

гепаринізовану кров (60мкл) інкубували з poly (i:c)(50мкг/мл) в середовищі 

RPMI-1640 (300мкл) протягом 20 год  в CO2 інкубаторі (37°С). Після 

інкубації, зразки мітили з моноклональними антитілами CD69 -FITC, CD56-

PE, CD3PE-Cy5 та аналізували на приладі FACScan (Becton Dickinson, США). 

До аналізу бралось 10 000 подій. 

 

2.5. Дослідження цитотоксичності та дегрануляції NK-лімфоцитів 

з використанням проточної цитометрії 

 

Клітини-мішені лінії еритромієлолейкозу K562 інкубували з 5 мкл 

CellTracker Green CMFDA (5-chloro-methylfluorescein diacetate) (Molecular 

Probes, Eugene, Oreg. USA) 1 год при 37C в 5% CO2 інкубаторі. Мічені 

клітини двічі відмивались в фетальній бичачій сироватці (ФБС) та 

переносились в середовище RPMI-1640. Підрахунок кількості клітин 

проводився  з використанням трипанового синього в камері Горяєва. Мертві 

клітини не перевищували 5% від загальної кількості клітин. Зразки  

інкубували у наступних співвідношеннях ефектор-мішень -   20:1, 10:1 та 5:1 

протягом 4 годин  в CO2 інкубаторі (37°C,5%). Після інкубації до клітин 

додавали 10мкл розчину пропідій йодиду (PI) у концентрації 2мкг/мл 

(SIGMA) у ФСБ для виділення мертвих клітин. Для кожного співвідношення 
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ефектор-мішень, NK -  цитотоксичність було виміряно з використанням не 

менше 10000 клітин-мішеней на приладі FACScan (Becton Dickinson, США), 

програмне забезпечення - CellQuest. Кожне співвідношення ефектор-мішень 

було проаналізовано в повторі. Спонтанний лізис клітин був визначений 

шляхом інкубації клітин-мішеней без ефекторних клітин; цей показник був 

менше 5% у всіх експериментах. Для корекції гейту з мішенями ми 

використали 50%-ву  пермобілізовану культуру K562 - 100 мкл клітин-

мішеней пермобілізувались в 50 мкл етанолу, перемішували та додавали 100 

мкл  ФСБ та  100 мкл цілісних клітин-мішеней. Отримана суспензія 

складалась з 50% живих та  50% пермобілізованих клітин. 

Експресія CD107a (LAMP-1) була використана для оцінки NK-

клітинної дегрануляції, як описано в (Aktas Е., 2009). МПК інкубували з 

додаванням або без додавання K562 клітин при співвідношенні ефектор-

мішень  2:1 протягом 1 години. CD107a-PC5 антитіло та реагент GolgiStop 

(1:150) було додано безпосередньо до культури, та продовжено інкубацію до 

3 годин. Після інкубації, клітини були помічені моноклональними антитілами 

CD3–FITC, CD56-PE Cy5 для аналізу на  проточному цитометрі.  В окремому 

експерименті ми аналізували LAMP-1 експресію на NK клітинах після 

стимуляції цільної крові культурою клітин K562. 100 мкл гепаринізованої 

крові інкубували з 2x105 K562 1,5 години в пробірці на спеціальному шейкері 

за температури 37С та інші 3години з додаванням CD107a-PE та GolgiStop. 

Після інкубації, клітини потім були помічені моноклональними антитілами 

CD3–FITC, CD56-PE Cy5 та пролізовані з допомогою лізуючого розчину 

перед аналізом. Всі реагенти для проточної цитометрії були придбані в  BD 

Bioscience, США. 
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2.6. Визначення рівня експресії молекул адгезії CD62L та CD11b 

на гранулоцитах при інкубації цільної крові з агоністами толл-подібних 

рецепторів 

 

Гепаринізовану кров (100 мкл) інкубували з лігандами толл-подібних 

рецепторів (ТПР) протягом 1год (37°С) в СО2 інкубаторі. Використовували 

наступні ліганди: пептидоглікан (Staphylococcus aureus) – ТПР2(11мкг/мл), 

ТПР4 - ліпополісахарид Escherichia coli (100нг/мл), ТПР7/8 (3,3мкг/мл) – 

резиквімод R848. В якості негативного контролю гепаринізовану кров 

інкубували з середовищем RPMI-1640, в якості позитивного контролю, 

гепаринізовану кров інкубували з ФМА в концентрації 2мкг/мл. 

Після інкубації до зразків додавали по 500 мкл лізуючого розчину та 

500 мкл дистильованої води для видалення еритроцитів. Після 

центрифугування (5хв.,1500g) до кожного зразка додавали по 3мкл 

моноклональних антитіл до CD62L (FITC) та CD11b (PE) та інкубували 20 хв 

на льодяній бані. Після інкубації зразки відмивали розчином Cell wash та 

аналізували на приладі FACScan (Becton Dickinson, США). Гранулоцити 

виокремлювали за FSC/SSC параметрами. До аналізу брались 10 000 подій. 

 

2.7. Дослідження інтенсивності кисневого вибуху гранулоцитів 

при активації в тесті з використанням дигідрородаміну-123 (ДГР-123) 

 

Гепаринізована кров (2 пробірки по 100мкл) охолоджувалась на 

льодяній бані протягом 10 хв. До одного із зразків додавали фізіологічний 

розчин, до іншого зразка – ФМА в наступних концентраціях – 0,12 мкг/мл, 

0,25 мкг/мл, 0,5 мкг/мл, 1мкг/мл. Також в якості активаторів 

використовували – ліпополісахарид (E.coli) в наступних концентраціях – 

0,1мкг/мл, 1мкг/мл, 10 мкг/мл; зимозан (Saccharomyces cerevisi) – 2мкг/мл, 

20мкг/мл, 200мкг/мл; резиквімодом 848 (R848) – 0,3мкг/мл, 3мкг/мл, 

30мкг/мл. Зразки інкубували в тепловій бані (рухомій) протягом 10 хв. Після 
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інкубації до кожного зразка додавали ДГР-123 (10мкмоль), ретельно 

перемішували, та інкубували в тепловій бані на 10 хв. Після, до кожного 

зразка додавали по 500 мкл лізуючого розчину для видалення еритроцитів. 

Після відмивання з використанням розчину Cell Wash, зразки аналізували на 

приладі FACScan (Becton Dickinson, США). Гранулоцити виокремлювали за 

FSC/SSC параметрами. До аналізу брались 10 000 подій. Реактивні кисневі 

сполуки, які продукували активовані гранулоцити, окислювали ДГР-123 до 

родаміну-123, який в свою чергу забарвлював гранулоцити. Гранулоцити 

забарвлені родамін-123 були позитивними за FL-1 віссю. 

В окремому експерименті в якості активатора використовували 

пептидоглікан St.aureus (ПГН) з наступними концентраціями: 6 мкг/мл, 

12мкг/мл, 23мкг/мл, 46 мкг/мл, 92 мкг/мл при інкубації 40 хв; 2,5мкг/мл, 

5мкг/мл, 10мкг/мл, 20мкг/мл, 25мкг/мл при інкубації 60 хв.  

 

2.8. Тест відновлення нітросинього тетразолію - НСТ-тест 

 

На 2 знежирені предметні скельця наносили мікропіпеткою по 0,02 мл 

гепаринізованої крові і 0,02 мл 0,15% розчину нітросинього тетразолію 

(НСТ). До суміші на одному із скелець мікропіпеткою додавали 0,02 мл 

ліпополісахариду (20мкг/мл) – стимульований варіант, на другому – 0,02 мл 

розчинника – ізотонічний розчин (спонтанний варіант) фосфатно-сольового 

буферу, рН 7,2. Каплі обережно перемішували скляною паличкою і 

інкубували 30 хв. при 37⁰С у  вологих камерах. Після інкубації робили мазки, 

висушували на повітрі, фіксували 10 хв. метиловим спиртом і дофарбовували 

2% розчином метилового зеленого на ацетатному буфері, рН 5,0. З 

використанням світлового мікроскопа проводили підрахунок 200 нейтрофілів 

і визначали відсоток НСТ-позитивних клітин, які містили синьо-фіолетові 

гранули формазану. 

 



39 
 

2.9. Визначення концентрації сироваткових імуноглобулінів в 

реакції радіальної імунодифузії (РРІД) по Манчіні 

 

На поверхні скляної пластини готують шар 3% агару на веронал-

медіналовом буфері в суміші з преципітуючою сироваткою в подвійному 

титрі. У товщі агару пробійником вирізують лунки діаметром 2 мм на 

відстані 15 мм одна від одної. На пластині роблять кілька рядів лунок. В 

лунки першого ряду з використаням мікродозатора вносять по 2 мкл 

стандартної сироватки - нерозведеної і в розведеннях 1: 2, 1: 4, 1: 8. Лунки 

наступних рядів заповнюються досліджуваними сироватками. Пластини 

витримують у вологій камері протягом 24 годин для визначення IgG і IgА, і 

48 годин для визначення IgМ при кімнатній температурі. Для обліку 

результатів вимірюють діаметр утворилися кілець преципітації за допомогою 

лінійки Behringverke. Рівень Ig визначають за калібрувальним графіком, що 

виражає залежність між рівнем Ig і діаметром преципитации. 

 

2.10. Молекулярно-генетичні дослідження 

 

Молекулярно-генетична характеристика мутацій у обстежених дітей з 

хронічною гранульоматозною хворобою була виконана на базі лабораторії 

молекулярно-генетичних досліджень Республіканського науково-

практичного центру дитячої онкології, гематології та імунології, с. 

Боровляни, Білорусія.  

 

2.11.  Статистична обробка отриманих результатів 

Статистичний аналіз даних виконували на персональному комп’ютері з 

використанням програми GraphPad Prism version 6.00 for Windows (GraphPad 

Software, San Diego California USA). Для оцінки вірогідності 

використовували критерій Student td.  Виявлення зв’язку між показниками 

оцінювали за результатами кореляційного аналізу; коефіцієнт кореляції  
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Пірсона (r)  використовували  для оцінки зв’язку між кількісними 

показниками.  При порівнянні трьох і більше груп використовували метод 

статичного аналізу – Anova. Всі обчислені критерії вважали за статистично 

вірогідні за значення рівня значущості p <0,05.  
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РОЗДІЛ 3 

ПІДБІР МАРКЕРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 

NK-КЛІТИН ТА ГРАНУЛОЦИТІВ ПРИ АКТИВАЦІЇ ЛІГАНДАМИ ТОЛЛ-

ПОДІБНИХ РЕЦЕПТОРІВ IN VITRO 

 

3.1. Експресія поверхневих маркерів на NK-лімфоцитах після 

інкубації з клітинною лінією еритромієлолейкозу людини К562 

 

Завданням цієї частини роботи було дослідження залежності рівня 

експресії одного з обраних активаційних маркерів від характеристики 

обробки подразником (К562), що дав змогу виявити характеристику і межу 

індукованої активацією експресії CD69. 

Головними функціями NK-клітин вважається знищення вірус-

інфікованих клітин, на початкових етапах вірусної інфекції, та елімінування 

пухлинних клітин, пригнічуючи таким чином канцерогенез[87-90]. NK-

клітини можуть бути активовані різними стимулами, такими як контакт з 

дендритними клітинами, клітинами, які не експресують на поверхні МНС-І 

(пухлинні клітини, клітини інфіковані вірусом), зв`язуванням з 

імунокомплексами, також вони активуються під впливом інтерлейкінів. 

Активовані NK-клітини характеризуються зростанням рівня експресії 

активаційного маркера - CD69 та підвищеною цитотоксичністю [89-90]. 

Класичними мішенями для NK-лімфоцитів вважаються клітини пухлинної 

лінії еритромієлолейкозу людини – К562, які не експресують на поверхні 

молекули МНС-І. Тому, інкубація з К562 була використана для дослідження і 

налізу експресії поверхневих маркерів активації цих клітин, які можна 

використати в експериментах зі стимуляцію ТПР на NK-клітинах. Інкубація 

крові з чутливою клітинною лінією  К562, приводила  до зростання рівня 

експресії активаційних маркерів на NK - лімфоцитах. Рівень експресії 

маркера ранньої активації (%) CD69 зростав з 8,8% до 50,0%, експресія 

маркера пізньої активації СD95 зростала на 22,0% від початкового рівня і 
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досягала 61,7%, також на 27,0% зростав рівень експресії HLA-DR від 

початкового рівня -  і становив 22,2%. При цьому спостерігали зниження 

рівня експресії молекули адгезії CD62L на 50% від початкового рівня. Рівень 

експресії таких поверхневих маркерів, як CD158a та CD94 - залишився 

незмінним після інкубації (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Експресія поверхневих активаційних маркерів у субпопуляціях 

циркулюючих лімфоцитів після інкубації 

з клітинною лінією К562 (M±m, n=130) 

Примітка: *p<0,05 у порівнянні із спонтанним рівнем експресії 

 

Навіть після додавання ФМА (4-форбол-12-миристат-13-ацетата - 

активатор протеїнкінази С), рівень експресії рецептора активації CD158a на 

поверхні клітин не змінювався. Натомість, достовірно зростав рівень 

експресії маркера пізньої активації CD95, молекули гістосумісності ІІ класу 

HLA-DR та маркера активації CD69, після додавання ФМА (таблиця 3.1.). 

Поверхневі маркери 
Відносна кількість клітин (%) 

NK NKT CD3+CD8+ CD3+CD4+ 

CD69 

Спонтанна 

експресія  

8,8±0,1 10.2±0,1 7,1±0,1 3,5±0,1 

Інкубація з К562 47,8±0,1* 17,3±0,1* 11,8±0,1 4,4±0,1* 

CD94 

Спонтанна 

експресія 

67,6±1,6 43,8±2,3 10,5±0,6 0,6±0,1 

Інкубація з К562 71,6±1 42,6±1,4 9,6±0,4 0,5±0,1 

HLA-

DR  

Спонтанна 

експресія  

17,5±0,5 30±0,7 30,2±0,6 6±0,2 

Інкубація з К562 22,2±0,6* 32,5±0,8 31,2±0,6 6,4±0,2 

 

CD158a 

Спонтанна 

експресія  

 

29,1±3,3 

 

12,8±1,6 

 

1,63±0,4 

 

1±0,3 

Інкубація з К562 30,3±2,8 13,1±1,7 1,27±0,4 0,2±0,1 

CD95 

Спонтанна 

експресія  

50,5±2,7 91,5±0,9 56,9±1,4 46,3±1,7 

Інкубація з К562 61,7±1,7* 89,9±0,9 55,8±1,4 47,8±1,1 

CD62L 

Спонтанна 

експресія  

34±0,9 35±0,7 55,8±0,6 77,8±0,5 

Інкубація з К562 17,5±0,4* 33,7±0,7 56,8±0,5 75,2±0,4 
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Рівень експресії CD69 та HLA-DR в деяких випадках досягав 100%. 

Експресія NK - лімфоцитами CD62L, при активації ФМА, на поверхні клітин 

майже зникла і в деяких випадках досягала нуля. При інкубації цільної крові 

з К562 зростала експресія активаційних маркерів та знижувалася експресія 

інгібіторних рецепторів лише на популяціях NK та NKT клітин, і майже не 

змінювалась на популяціях Т лімфоцитів (CD3⁺CD4⁺ та CD3⁺CD8⁺) (табл. 

3.1).Таким чином, за результатами дослідження найбільшою мірою у 

популяції NK-лімфоцитів змінювалась експресія CD62L і CD69. Це 

дозволило нами розглядати зазначені молекули як високоінформативні 

маркери активації NK-клітин і використовувати їх у подальшому дослідженні 

активації цих клітин агоністами ТПР. 

 

3.2. Експресія CD69 на NK-лімфоцитах після інкубації з лінією 

К562 при зміні співвідношення ефектор-мішень та тривалості терміну 

інкубації 

 

Для дослідження активаційної відповіді NK- лімфоцитів ми 

використали різне співвідношення ефектор-мішень (K562:NK) (рис.3.1) та 

різний термін інкубації (рис. 3.2).  Дослідження проводили із застосуванням 

цільної крові та МПК.  Максимальне підвищення експресії маркер у 

популяції циркулюючих NK-клітин спостерігалось при співвідношенні 

ефектор:мішень – 10:1 (рис.3.1). Збільшення співвідношення ефектор:мішень 

не викликало змін у відносній кількості CD69+клітин.  
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Рис. 3.1. Відносна кількість CD69+NK-клітин при різному 

співвідношенні ефектор:мішень з використанням виділених мононуклеарів 

периферичної крові та цільної крові (n=62) 

Дослідження з використанням цільної крові та мононуклеарів показали, 

що рівень експресії CD69 у популяції NK-клітин залежить від терміну 

інкубації суміші ефектор і мішень. Після 4-годинної інкубації, яка 

традиційно застосовується у більшості тестів для оцінки NK-активності, 

близько 30% циркулюючих NK-клітин експресують маркер активації CD69. 

Подовження терміну інкубації спричиняє активацію близько 40% клітин, 

після 6 год і близько 50%  - після 8 год.  

Подальше подовження терміну інкубації не викликало збільшення 

відносної кількості CD69+ клітин у популяції природних кілерів. Це свідчить 

про те, що у відповідь на присутність пухлинних клітин циркулюючі NK-

включаються упродовж 8 год. При цьому основна їх кількість активується 

упродовж 4 год. 
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Рис.3.2. Відносна кількість CD69+NK-клітин при різній тривалості інкубації 

цільної крові та мононуклеарів периферичної крові з клітинною лінією К562, 

(n=62). Співвідношення ефектор:мішень – 10:1. 

Таким чином максимальна відносна кількість NK-клітин, які 

активуються у відповідь на пухлинні клітини і експресують CD69, складає 

53% від загальної кількості цих клітин і реєструються при співвідношенні 

ефектор:мішень – 10:1 після 4-6 -годинної інкубації. Подальше збільшення 

співвідношення ефектор:мішень і терміну співкультивування не 

супроводжувалася посиленням експресії цього активаційного маркера в 

популяції NK-лімфоцитів.  

 

3.3. Кореляція між цитотоксичністю та експресією CD69 на NK - 

лімфоцитах  

 

Для оцінки функціонального значення експресії маркера ранньої 

активації CD69 на NK-лімфоцитах після інкубації з К562 ми дослідили чи 

пов`язані показники експресії з цитотоксичною активністю клітин. Для 
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дослідження цитотоксичності NK-лімфоцитів мононуклеари крові  

інкубували з міченою К562 у співвідношеннях 20:1, 10:1, 5:1 та інкубували 4 

год у СО₂ інкубаторі (“Revco” Швейцарія). Загибель пухлинних клітин-

мішеней оціюнювали методом проточної цитометрії з використанням 

йодистого пропідію, в якості барвника.  Для дослідження кореляційного 

взаємозв`язку зазначених показників використовували показник кореляції за 

Пірсоном.  

В результаті аналізу даних ми виявили значний кореляційний зв`язок 

NK-цитотоксичності з показником приросту експресії CD69 на NK-

лімфоцитах при інкубації цільної крові з K562 (r=0,614, p<0,05). Показник 

приросту експресії CD69 вираховували як різницю між відносною кількістю 

CD69+ NK-клітин після та до інкубації з К562) 

 

Рис.3.3. Кореляційний зв`язок приросту експресії маркера активації CD69 на 

NK-лімфоцитах та відсотку специфічного лізису (n=62) 

Сильніший кореляційний зв'язок був виявлений між NK  - 

цитотоксичністю та відсотковим вмістом CD3-CD56+CD69+-клітин в 

загальній популяції лімфоцитів (r=0,726,  p<0,05 ) (рис.3.4) 
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Рис.3.4. Кореляційний зв`язок між рівнем експресії CD69 в популяції 

циркулюючих NK-лімфоцитів та їх цитотоксичністю (n=62) 

При цьому показник коефіцієнту кореляційного зв`язку між NK- 

цитотоксичністю та кількістю NK-лімфоцитів мав  менше значення -   

r=0,478, (рис.3.5). Виявлені кореляційні взаємозв`язки відображують 

молекулярні механізми активації цитотоксичності NK-клітин.  

 

Рис. 3.5. Кореляційний зв`язок відсоткового вмісту NK-лімфоцитів та їх 

цитотоксичністю (n=62) 

Таким чином, високі значення показника кореляції взаємозв`язку між 

кількістю CD69+NK-клітин у популяції циркулюючих лімфоцитів та 

цитотоксичною активністю цієї популяції вказують на функціональну 
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залежність індукованої активацією цитолітичної дії природних кілерів від 

експресії активаційного маркера CD69. 

 

3.4. Експресія маркера ранньої активації CD69+ на NK-лімфоцитах 

при інкубації з агоністом ТПР3 - poly (i:c) 

 

Результати наших досліджень дали нам змогу надалі використовувати 

показник експресії маркера ранньої активації CD69 на NK-лімфоцитах для 

оцінки функціонального стану популяції цих клітин.  Для оцінки впливу 

стимуляції ТПР на активацію NK-клітин, ми інкубували гепаринізовану кров 

здорових донорів з синтетичним агоністом ТПР3 – poly(i:c) в концентрації 

50мкг/мл, тривалість інкубації - 20 год. Паралельно, також, на цих зразках 

досліджували активацією NK-клітин при інкубації з К562 (співвідношення 

ефектор:мішень – 10:1, тривалість інкубації – 20 год). 

 

Рис. 3.6. Експресія CD69 у популяції NK-лімфоцитів гепаринізованої крові 

без стимуляції та після інкубації з pоly (i:c) та К562 (n=21) 

Інкубація NK-лімфоцитів з  агоністом ТПР3 - poly (i:c) також викликала 

зростання експресії маркера активації CD69 у популяції циркулюючих NK-
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лімфоцитів. Як видно з рисунка, відсотковий вміст NK-лімфоцитів з 

фенотипом CD69+ був практично однаковим після інкубації з poly (i:c) та з 

К562 (рис. 3.6). 

Відносна кількість активованих NK-лімфоцитів (CD69+) після інкубації 

з poly (i:c), достовірно корелював з аналогічним показником, після інкубації з 

К562 (r=0,96). Значно слабший кореляційний зв'язок був виявлений між 

відсотковим вмістом активованих NK-лімфоцитів (CD69+) та рівнем їх 

цитотоксичності після інкубації з poly (i:c), як при співвідношенні 

ефектор:мішень – 10:1(r=0,38), так і при співвідношенні ефектор:мішень – 

20:1(r=0,39). Це свідчить про взаємозв`язок CD69 з активацією функцій NK-

клітин, відмінних від цитотоксичності, у випадку їх стимуляції через ТПР.  

 

3.5. Дослідження експресії маркера дегрануляції CD107а на NK-

лімфоцитах при активації 

 

LAMP-1 або CD107a – білок, асоційований з лізосомальними 

мембранами, був описаний як маркер функціональної активності NK-клітин. 

В роботі [Alter G., 2004], продемонстрували зростання рівня експресії 

CD107a на поверхні NK-клітин при інкубації з К562. Також, авторами було 

продемонстровано, що експресія CD107a корелює як з цитокіновою 

продукцією, так і цитотоксичною активністю NK-лімофоцитів.  

В нашій роботі, інкубація МПК та цільної крові з клітинною лінією 

К562 індукувала значене зростання експресії CD107a у популяції 

циркулюючих NK-лімфоцитів (рис. 3.7).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alter%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15604012
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Рис. 3.7. Експресія CD107a в популяції NK-лімфоцитів гепаринізованої крові 

до (І) та після інкубації (ІІ) з К562(n=62) 

Примітка: *p<0,05 – у порівнянні з аналогічним показником у випадку 

активації природних кілерів пухлинними клітинами 

Показник специфічного лізису мав достовірний кореляційний зв'язок з 

відносною кількістю CD107a+NK- лімфоцитів (від всіх лімфоцитів) (рис. 

3.8.), але не з відносною кількістю саме CD107a+ в популяції  NK - 

лімфоцитів. Кореляційний зв'язок специфічного лізису з експресією CD107a 

був подібним як при інкубації цільної крові -  (r=0,7), так і при інкубації 

МПК (r=0,63). 

 

Рис.3.8. Кореляційний зв`язок між цитотоксичністю NK-лімфоцитів та 

відсотковим вмістом CD107a+NK-лімфоцитів (n=62) 
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Отже, інкубація з клітинною лінією К562 призводить до зростання 

експресії CD107a на NK-лімфоцитах, як при інкубації цільної крові, так і при 

інкубації МПК. Відсотковий вміст CD107a+NK-лімфоцитів після інкубації з 

К562, достовірно корелює з рівнем специфічного лізису при співвідношенні 

ефектор-мішень 10:1. 

3.6. Експресія молекули адгезії CD62L на гранулоцитах після 

інкубації з агоністами толл-подібних рецепторів 

 CD62L – молекула адгезії, яка експресується гранулоцитами, 

моноцитами та наївними Т-клітинами та відіграє важливу роль в міграції 

гранулоцитів, забезпечуючи транслокацію клітин з крові до місця 

інфікування та запалення. При активації клітин, відбувається швидкий 

шедінг позаклітинного домену цієї молекули з клітинної поверхні [Zhao LС., 

2001]. Продемонстровано, що при вроджених дефектах системи ТПР, 

стимуляція агоністами цих рецепторів не викликає шедінг CD62L з поверхні 

клітин [von Bernuth H., 2006], що спонукало нас дослідити саме цей маркер 

для оцінки функціонального стану ТПР.    

Інкубація цільної крові з агоністами ТПР призводила до значного 

зниження експресії молекули адгезії CD62L в популяції гранулоцитів.  

Середнє значення спонтанної  експресії CD62L в популяції 

гранулоцитів складало 76,2%. При інкубації з пептидогліканом St.aureus 

(ПГН) (11мгк/мл), кількість експресуючих клітин знижувалася більше, ніж в 

7-10 разів (p<0,01) від спонтанного показника. Інкубація з резиквімодом 

R848(3,3 мкг/мл) призводила до зниження CD62L у популяції гранулоцитів 

на 83,8% (p<0,01); при інкубації з ліпополісахаридом E.coli (ЛПС) (100нг/мл), 

цей показник знижувався на 91,4% (p<0,01) (рис. 3.10).  
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В якості позитивного контролю використовували форбол-миристат-ацетат 

(ФМА) (90нг/мл), інкубація з яким призводила до зниження відносної 

кількості CD62L+ гранулоцитів на 96,3% (p<0,01) (рис. 3.9).  

 

Рис. 3.9. Відносна кількість CD62L+ гранулоцитів цільної крові здорових 

донорів при стимуляції ТПР (n=23) 

Примітка: *p<0,01 у порівнянні із нестимульованими клітинами 

Найвищим рівень залишкової експресії CD62L у популяції 

гранулоцитів спостерігався при інкубації з R848 (р<0,01) у порівнянні з 

рівнями експресії CD62L після інкубації з іншими агоністами. Рівні експресії 

CD62L на гранулоцитах після інкубації з бактеріальними компонентами – 

ПГН та ЛПС не мали достовірної різниці (р=0,17).  

Таким чином інкубація цільної крові з агоністами ТПР призводить до 

швидкого шедінгу гранулоцитами молекули адгезії CD62L на гранулоцитах; 

інкубація з R848 призводить до достовірно вищого показника залишкової 

експерсії CD62L на гранулоцитах,  у порівнянні з іншими агоністами. Обрана 

концентрація агоністів достатня для ефективної активації шедінгу CD62L на 

гранулоцитах при інкубаційному часі 1 год. 
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3.7. Експресія молекули адгезії CD11b на гранулоцитах після 

інкубації з агоністами толл-подібних рецепторів 

 

Молекула адгезії CD11b – забезпечує діапедез гранулоцитів та їх 

міграцію в місця інфікування. Рівень експресії цієї молекули в на поверхні 

гранулоцитів швидко зростає при взаємодії останніх з активаторами, зокрема 

бактеріальними та вірусними ПАМП. Така зміна в експресії сприяє 

ефективнішій міграції клітин, активації респіраторного вибуху та взаємодії з 

компонентами комплементу, так як CD11b також є рецептором до C3b 

компоненту комплементу. Таким чином, CD11b може бути ефективним 

маркером для оцінки функціональної активності гранулоцитів при взаємодії з 

агоністами ТПР.  

З огляду на ефективність обраних концентрацій агоністів для шедінгу 

CD62L з поверхні гранулоцитів, ми обрали ці ж концентрації агоністів для 

дослідження їх впливу на зміни в експресії CD11b. Для оцінки змін в 

експресії CD11b ми використали показники відносної кількості CD11b+ 

гранулоцитів (рис. 3.10) та середньої інтенсивності флуоресценції (рис. 3.11), 

яка відображала рівень експресії досліджуваного маркера на клітинах. 

 

Рис. 3.10. Відносна кількість CD11b+ гранулоцитів цільної крові здорових 

донорів при стимуляції ТПР (n=23) 

Примітка: *p<0,01 у порівнянні із нестимульованими клітинами 
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Інкубація з обраними агоністами приводила до достовірного зростання 

щільності експерсії CD11b на гранулоцитах у порівнянні із спонтанним 

рівнем експресії (р<0,01), при аналізі як відсоткового показника, так і 

інтенсивності флуоресценції. 

Також, всі агоністи ТПР викликали однакове зростання рівня експресії 

молекули CD11b при інкубації. Не було достовірної різниці між показниками 

в залежності від агоніста: показник середньої інтенсивності флуоресценції 

зростав у 2, 3 разів.  

 

 

Рис. 3.11. Рівень експресії CD11b в популяції гранулоцитів при стимуляції 

ТПР (n=23) 

Примітка: *p<0,01 у порівнянні із нестимульованими клітинами 

Таким чином, 1-годинна інкубація гепаринізованої крові здорових 

донорів з обраними агоністами ТПР, викликає вірогідне зниження рівня 

експресії молекули CD62L з одночасним зростанням рівня експресії CD11b 

на поверхні гранулоцитів.  
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3.8. Дослідження продукції реактивних кисневих сполук 

гранулоцитами при активації з використанням дигідрородаміну – 123 

 

Ефективана активація гранулоцитів є необхідною для успішного 

захисту організму від патогенів.  Кисневий вибух, клітинна міграція та 

дегрануляція – ключові функціональні реакції, що забезпечують виконання 

захисної функції  гранулоцитами. Такі функціональні реакції можуть бути 

ініційовані стимуляцією рецепторів, які розпізнають бактеріальні антигени 

або медіатори запалення, такі як  C5a компонент комплементу та  IL-8. 

Більшість з цих рецепторів, при стимуляції індукують швидку передачу 

сигналу низхідними сильнальними шляхами, що викликає збір компонентів 

нікотинамід аденін динуклеотид фосфат (НАДФ) оксидази. Цей ферментний 

комплекс знаходиться в латентному стані в неактивованих клітинах, де 

частина його компонентів локалізується в цитозолі, а інша частина 

асоційована з цитоплазматичною мембраною. У відповідь на стимуляцію, ці 

компоненти швидко переміщуються до мембрани, де об`єднуються з іншими 

компонентами, утворюючи активну НАДФ оксидазу.  

Даний ферментний комплекс забезпечує перетворення О2 до 

супероксид аніонів (О2-) та реактивних кисневих сполук (РКС) отримані з 

цього радикалу, такі як перекис водню (Н2О2), гідроксил радикал (ОН), та 

гіпохлорна кислота (HClO) [Bokoch G.M., 2006]. Цей процес має назву 

«кисневий вибух» та відіграє важливу роль в захисті організму від патогенів, 

зокрема збудників бактеріальних та грибкових інфекцій. Генетично 

детерміновані порушення кисневого вибуху, а саме компонентів НАДФ 

оксидази, лежать в основі етіології хронічної гранульоматозної хвороби 

(ХГХ). Гранулоцити таких хворих здатні поглинути патоген, проте внаслідок 

нефункціональності НАДФ оксидази не здатні знищити його. Як результат, 

виникає підвищена чутливість до бактеріальних та грибкових патогенів.  

Методом, що дозволяє оцінити активність кисневого вибуху 

гранулоцитів та виявити можливі порушення цього процесу – є метод з 
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використанням дигідрородаміну-123 (ДГР-123).  ДГР-123 – барвник, який 

пасивно дифундує крізь клітинну мембрану, та може бути окисненим 

реактивними кисневими сполуками, переважно перикесем водню (H2O2) до 

флуоресцентної сполуки – родаміну 123 [Dikshit N., 2001]. Родамін-123 

локалізується в мітохондріях, забарвлюючи активовані  клітини, таким чином 

даючи змогу оцінити відносну кількість клітин, які здатні продукувати РКС.  

З огляду на ефективне застосування ФМА для активації «кисневого вибуху» 

гранулоцитів в роботах [Dimitrova G., 2013, Chen Y.,2012] В якості 

активатора гранулоцитів для оптимізації умов проведення тесту, ми обрали 

ФМА  Виокремлення гранулоцитів проводили з допомогою гейтування.      

 3.8.1. Продукція кисневих сполук гранулоцитами при інкубації ФМА. 

Інкубація з ФМА призводила до формування кисневих сполук та 

окиснення дигідрородаміну – 123 до флуоресцентної сполуки – родамін – 

123, якою мітились активовані гранулоцити. Для підбору оптимальної 

концентрації, ми використали ряд концентрацій ФМА – 0,12 мкг/мл, 0,25 

мкг/мл, 0,5 мкг/мл та 1 мкг/мл; інкубаційний час – 20 хв. З рисунку видно, що 

кількість родамін-позитивних клітин зростала пропорційно зі збільшенням 

концентрації ФМА (рисунок 3.12) 

 

Рис. 3.12. Залежність відсотку активованих до киснезалежного метаболізму 

гранулоцитів від концентрації ФМА (n=15)  
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При концентрації 0,5мкг/мл ФМА відсоток родамін-позитивних 

гранулоцитів виходив на плато, та досягав  значення - 93,8%.  

Відсоток родамін-позитивних гранулоцитів при концентрації 1мкг/мл 

становив – 89,7%, та статистично не відрізнявся від відсотку родамін-

позитивних гранулоцитів при додаванні ФМА в концентрації 0,5мкг/мл 

(p=0,17).  

Важливо відмітити, що при концентрації ФМА 1мкг/мл спостерігалось 

зниження кількості клітин, ймовірно за рахунок зростання апоптозу 

гранулоцитів (рис. 3.13) 

  

Рис. 3.13. Кількість гранулоцитів при інкубації з різною концентрацією 

ФМА. І – 0,5 мкг/мл, ІІ – 1 мкг/мл 

Отже, оптимальною концентрацією для активації гранулоцитів та 

оцінки інтенсивності продукції реактивних кисневих сполук є 0,5мкг/мл. 

Для дослідження впливу активації ТПР на продукцію гранулоцитами 

реактивних кисневих сполук, ми інкубували цільну периферичну кров з 

наступними агоністами ТПР: зимозан (Saccharomyces cerevisae), ЛПС (E.coli), 

ПГН (St.aureus) та синтетичним агоністом ТПР7/8 – резиквімодом 848 (R848) 

та  в якості додаткового позитивного контролю – суспензією опосонізованої 

E.coli (Glycotope). 

Найвищий відсоток родамін-позитивних клітин при інкубації із ЛПС 

досягався при концентрації 10 мкг/мл, порівняно з 1мкг/мл (р<0,05) та 

0,1мкг/мл(р<0,05)(рис. 3.14). 
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Інкубація з компонентом клітинної стінки дріжджів – зимозаном також 

призводила до активації гранулоцитів. Відсоток родамін-позитивних 

гранулоцитів при концентрації 200мкг/мл не відрізнявся статистично від 

даного показника при концентрації 20мкг/мл (р=0,07). Відсоток родамін-

позитивних гранулоцитів при концентрації 2 мкг/мл був достовірно нижчим 

порівняно з аналогічним показником при інших концентраціях (р<0,05), та 

досягав значення – 7,5%.  

 

Рис. 3.14. Відносна кількість родамін-позитивинх гранулоцитів, при інкубації 

з активаторами (n=10) 

Примітки: *р<0,01 – у порівнянні з іншими концентраціями цього ж 

активатора, #р<0,01 – у порівнянні з інкубацією ФМА 

Інкубація з R848 призводила до незначної продукції реактивних 

кисневих сполук гранулоцитами. Найвищий відсоток родамін-позитивних 

гранулоцитів досягався при концентрації R848 3,3мкг/мл (р<0,01).  

Інкубація із ФМА викликала активацію 97,1% гранулоцитів. Цей 

показник відрізнявся від аналогічного показника при інкубації з ЛПС 

(10мкг/мл)(р<0,01) та зимозаном (20мкг/мл) (p<0,01). Така різниця 
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обумовлена більшою варіацією показників при інкубації з ЛПС та 

зимозаном. Так, при інкубації з ЛПС(10мкг/мл) показник середнього 

відхилення був 10,9%, при інкубації з зимозаном (20мкг/мл) – 11,1%, тоді як 

при інкубації із ФМА – лише 0,8%.  

Для оцінки здатності ПГН ініціювати при інкубації цільної крові 

кисневий вибух, ми використали ряд концентрацій – від 2,5 мкг/мл до 92 

мкг/мл, при інкубації 40хв. Як видно з таблиці 3.2, найвищий відсоток 

родамін-позитивних гранулоцитів досягався при концентрації 46мкг/мл, 

надалі, при збільшенні концентрації цей показник зменшувався, що може 

свідчити про пригнічення бактерицидної функції гранулоцитів високими 

концентраціями пептидоглікану.  

Для підбору найбільш оптимальної концентрації пептидоглікану було 

обрано ряд інших концентрацій – від 2,5 до 25мкг/мл при продовженні часу 

інкубації до 60 хв (табл. 3.2) 

Таблиця 3.2 

Відносна кількість родамін-позитивних гранулоцитів при інкубації 

цільної крові з пептидогліканом (M±m, n=15) 

 Час 

інкубації 

(хв) 

Концентрація 

(мкг/мл) 

Родамін-позитивні 

гранулоцитів 

(%) 

4
0
 

6 17,3±5,6 

12 34,6±9,2 

23 66,7±14,9 

46 80,8±9,0 

92 58,8±12,7 

6
0
 

2,5 16±6,1 

5 23,3±10,2 

10 40,0±12,0 

20 58,0±13,3 

25 58,1±14,6 
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Аналіз даних показав, що інкубація з ПГН призводила до активації 

гранулоцитів та продукції ними реактивних кисневих сполук. Проте, 

використання пептидоглікану, як активатора для оцінки функціонального 

стану ускладнюється значною варіацією показників при інкубації з 

визначеною концентрацією.  

Такиим чином, обробка ефекторних клітин вродженого імунітету 

агоністами ТПР in vitro дозволяє оцінити і охарактеризувати їх 

функціональну активність. Розроблені методичні підходи можуть 

використовувати як альтернативу існуючим в лабораторній діагностиці 

тестам, оскільки вони не лише дозволяють оцінити функціональних стан 

клітин, а й оцінити їх активаційний потенціал цих клітин у відповідь на 

ПАМП. 

Результати розділу частково опубліковані в роботі:  Dons'koi B. 

Measurement of NK activity in whole blood by the CD69 up-regulation after co-

incubation with K562, comparison with NK cytotoxicity assays and CD107a 

degranulation assay / B. Dons'koi, V. Chernyshov, D. Osypchuk. // J Immunol 

Methods.. – 2011. – №1. – P. 187–195. 
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РОЗДІЛ 4 

IN VITRO АКТИВАЦІЯ ГРАНУЛОЦИТІВ ТА NK-ЛІМФОЦИТІВ У ДІТЕЙ З 

РЕКУРЕНТНИМИ ВІРУСНО-БАКТЕРІАЛЬНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ ТА 

ГОСТРИМИ ІНВАЗИВНИМИ БАКТЕРІАЛЬНИМИ СТАНАМИ 

 

Відомо, що дефекти в системі ТПР викликають підвищенну чутливість 

до інфекційних збудників. Зокрема, інвазивні бактеріальні інфекції, 

викликані такими збудниками як S. pneumoniae (мененгіт, септицимія, чи 

артрит) та  S. aureus (менінгіт, септицимія, абсцес печінки) є характерними 

для анамнезу дітей з генетично підтвердженими дефектами в сигнальних 

шляхах ТПР [Picard C.,2011]. Також, такі дефекти можуть проявлятись у 

вигляді рекурентних піогенних інфекції, викликаних переважно Грам-

позитивними бактеріями (S. Pneumoniae). Порушення в передачі 

активаційного сигналу від ТПР3, лігандом якого є одноланцюгова РНК, 

викликає підвищену чутливість до герпесвірусних інфекцій [Perez de 

Diego R., 2010].  

З огляду на літературні дані щодо анамнестичних характеристик 

пацієнтів з порушеннями функціонування ТПР та  враховуючи роль цих 

рецепторів в протиінфекційному імунітеті, нами були обрані групи дітей з 

інфекційними проявами, які могли бути  наслідками дефектів досліджуваних 

рецепторів.  

Важливо відмітити, що подібна чутливість до інфекційних збудників 

також характерна для дефектів антитілоутворення та фагоцитозу. Тому, 

першим етапом дослідження було виключення вказаних дефектів у групах 

обстеження.  
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4.1. Концентрація сироваткових імуноглобулінів та дослідження 

продукції активних форм кисню гранулоцитами периферійної крові у 

групах обстеження 

 

З використанням методу радіальної імунодифузії було проведено 

дослідження концентрації сироваткових імуноглобулінів. Так, у контрольній 

групі та групі дітей з гострими інвазивними бактеріальними станами не було 

виявлено дефіциту імуноглобуліну жодного з субкласів. В групі дітей з 

рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями було виявлено дефіцит 

IgA у двох дітей, які були виключені з обстежуваної групи, з огляду на 

підтвердження імунодефіциту.  

Для дослідження продукції реактивних кисневих сполук 

гранулоцитами при активації та виключення можливих дефектів фагоцитозу 

був використаний оптимізований нами метод з використанням ДГР-123. 

 

Рис.4.1. Відносна кількість родамін-позитивних гранулоцитів у периферійній 

крові дітей з рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями при активації 

ФМА in vitro (n=28) 
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Інкубація гепаринізованої крові з ФМА (0,5мкг/мл) у групі дітей з 

рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями приводила до значного 

зростання відсотку родамін-позитвних гранулоцитів (продуцентів 

реактивних кисневих сполук) (рис. 4.1). У всіх зразках відсоток активованих 

гранулоцитів був в межах 90-98%. При дослідженні продукції реактивних 

кисневих сполук гранулоцитами  у групі дітей з гострими інвазивними 

бактеріальними станами (рис. 4.2), у 9 зразках відносна кількість родамін-

позитивних гранулоцитів при активації не перевищувала 7,8%.   

 

Рис. 4.2. Відсоток родамін-позитивних гранулоцитів у периферійній крові 

дітей з гострими інвазивними бактеріальними станами при активації 

ФМА(n=35) 

Це свідчить про порушення в механізмі утворення реактивних 

кисневих сполук, і як наслідок відсутність процесу окиснення ДГР-123 до 

флюорохрому. Порушення в процесі «кисневого вибуху» гранулоцитів 

лежить в основі патогенезу первинного імунодефіциту - хронічної 

гранульоматозної хвороби (ХГХ). Така відсутність процесу окиснення ДГР-

123 в in vitro тесті, є  ознакою цієї патології.  
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4.2. Дослідження продукції активних форм кисню гранулоцитами у 

носіїв Х-зчепленої хронічної гранульоматозної хвороби 

 

ХГХ – це гетерогенний імунодефіцит, в основі якого відомо 5 

генетичних дефектів, котрі викликають порушення нормального 

функціонування ферментного комплексу – НАДФН-оксидази. У 75% 

випадків ХГХ має Х-зчеплену форму успадкування при мутації в гені CYBB.  

Носії такої мутації (жінки) характеризуються мозаїчним складом 

гранулоцитів, близько 50% гранулоцитів носії не мають мутації в цьому гені, 

і відповідно функціонально-активну НАДФН – оксидазу. Виявлення такого 

мозаїчного складу у мам та бабусь пацієнтів є ознакою Х-зчепленої форми 

успадкування цієї патології.  

Для оцінки функціональної активності гранулоцитів та визначення 

можливого носійства у 5 пацієнтів, було проведено забір крові  у їх матерів 

та бабусь для тесту з ДГР-123. Дослідження показало, що у 4 з 5 матерів 

пацієнтів відсоток активованих гранулоцитів був знижений (рис. 4.3) – 

53,4±3,4% (46-64%). Відсоток активованих гранулоцитів у однієї з жінок був 

в межах референтних значень норми – 93,2% (90-100%).  

 

Рис. 4.3. Відсоток родамін-позитивних гранулоцитів після активації у дітей з 

хронічною гранульоматозною хворобою, їх матерів та бабусь 
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Також, у двох бабусь, які були згодні на обстеження, було виявлено 

зниження відсотку активованих гранулоцитів – 47,3% та 36%. Таким чином, 

у 2 родинах, де було проведено тест з ДГР-123 у бабусі, мами та сина, у 

жінок відносна кількість родамін-позитивних клітин була в середньому 

вдвічі менша від референтних показників норми, що є ознакою Х-зчепленої 

форми успадкування цієї патології в цих родинах. У двох інших родинах, де 

було проведено тест з ДГР-123 лише у синів та їх мам, значення відносної 

кількість родамін-позитивних клітин у мам, була також в середньому вдвічі 

менша від референтних показників норми, що також свідчить про Х-зчеплену 

форму успадкування в цих родинах, як найбільш ймовірну.  В одній родині 

пацієнта, де також було проведено тест з ДГР-123 лише мамі та сину, у жінки 

показник родамін-позитивних гранулоцитів при активації був в межах 

референтних значень норми – 93,2%, що може свідчити про формування 

мутації de novo у дитини.  

Для підтвердження діагнозу ХГХ необхідне генетичне підтвердження 

мутації.  У 5 дітей, в яких було запідозрено ХГХ за рахунок зниження 

відносної кількості родамін-позитивних гранулоцитів при активації в тесті з 

ДГР-123, було проведено генетичне дослідження (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Молекулярно-генетична характеристика мутацій у обстежених 

дітей з хронічною гранульоматозною хворобою 

  Молекулярно-генетична характеристика 

1 2 3 4 

Пацієнт Ген Нуклеотидні аберації 
Порушення 

структури білка 

01 CYBA комбінація гетерозигот-них мутацій 
відсутня 

експресія phox22 
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1 2 3 4 

02 CYBB екзон 5: місенс с.374G>А р.125 Trp®stop 

03 CYBB екзон 2: місенс с.123С>А Y41X 

04 CYBB екзон 2: місенс с.141 А>С Thr481Pro 

05 CYBB екзон 5: вставка c. 442dup p. Ile248Asn ter36 

 Таким чином, тест з використанням ДГР-123 дав можливість виявити 9 

дітей в групі з гострими інвазивними бактеріальними станами, які мали 

знижену відносну кількість родамін-позитивних гранулоцитів при активації 

та запідозрити в них ХГХ. У 5 з 9 дітей діагноз був підтверджений генетично, 

що засвідчує високу діагностичну значимість тесту з ДГР-123 для 

лабораторної діагностики ХГХ.  

 

4.3. Дослідження продукції активних форм кисню гранулоцитами в 

тесті з ДГР-123 та НСТ-тест 

 

Наші дослідження продемонстрували, що тест з ДГР-123 є ефективним 

тестом лабораторної діагностики цієї патології. Проте, на сьогодні, тест 

відновлення нейтрофілами нітросинього тетразолію (НСТ – тест) вважається 

традиційним лабораторним тестом для діагностики ХГХ. В основі тесту – 

відновлення нейтрофілами барвника НСТ до нерозчинного формазану. Ця 

реакція відбувається за умови нормального функціонування клітинної  

НАДФ – оксидази та продукції реактивних кисневих сполук (РКС). 

Нерозчинний формазан відкладається в клітинах у вигляді темно-синіх 

гранул та візуально визначаються шляхом світлової мікроскопії. Для 

порівняння діагностичного значення цих двох методів ми провели 

дослідження продукції реактивних кисневих сполук гранулоцитами двома 

методами – НСТ - тестом та тестом з ДГР-123 – у дітей з групи з гострими 
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інвазивними бактеріальними станами, дітей з хронічною гранульоматозною 

хворобою та групою здорових дітей.  

Дослідження відсотку гранулоцитів, які продукують РКС в неактивованому 

стані, з допомогою НСТ-тесту (рис. 4.4) показало, що в групі дітей з 

гострими інвазивними бактеріальними станами середній відсоток таких 

клітин, які продукували РКС був 18,5±5,5% (5-30%).  В контрольній групі 

середній відсоток гранулоцитів, які продукують РКС в неактивованому стані, 

становив 15,9±4,5%, (8-28%).  Між групами не було статистично достовірної 

різниці (р=0,15). 

 

Рис. 4.4. Відносна кількість гранулоцитів, які продукують реактивні кисневі 

сполуки(без додавання активаторів) в НСТ-тесті  

У групі дітей з ХГХ середній відсоток клітин – продуцентів РКС був 

значно нижчим – 6,5±2,8 (4-12%). Цей показник був достовірно нижчим в 

порівнянні як з контрольною групою(p<0,05), так і з групою дітей з гострими 

інвазивними бактеріальними станами (p<0,05). 

Дослідження відсотку родамін-позитивних клітин (продуцентів РКС) з 

використанням ДГР-123 (рис. 4.5) показало подібні результати до результатів 
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НСТ-тесту. Середній відсоток клітин – продуцентів РКС був найнижчим в 

групі дітей з ХГХ – 1,8±0,6, (1,2-3%). Цей показник достовірно відрізнявся 

від аналогічних показників у контрольній групі(4,9±2,6%,(1,9-9%),p<0,05) та 

групі дітей з гострими інвазивними бактеріальними станами (6,5±2,3%,(0,8-

18,8%), p<0,05). 

 

Рис. 4.5. Відносна кількість гранулоцитів, які продукують активні форми 

кисню в неактивованому стані, визначений з допомогою тесту з ДГР-123 в 

групах обстеження 

Таким чином, як НСТ-тест так і тест з ДГР-123 демонструють 

достовірно нижчий відсоток клітин – продуцентів РКС в неактивованому 

стані, в групі дітей з ХГХ. 

Дослідження відсотку клітин, які продукують РКС в активованому 

ЛПС стані з використанням НСТ-тесту (рис. 4.6), показало, що діти з ХГХ 

мали нижчий відсоток клітин, які містили синьо-фіолетові гранули 

формазану при стимуляції, в середньому – 12,3±3,9, цей показник коливався 

в межах 8-20%.    

У контрольній групі дітей та в групі дітей з гострими інвазивними 

бактеріальними станами середній відсоток клітин-продуцентів РКС за 
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даними НСТ-тесту був 26,8±4,2%, (17-38%) та 27,5±6%, (5-42%), відповідно; 

ці показника були достовірно вищими в порівнянні з показником в групі 

дітей з ХГХ (p<0,01). Хоча відсоток клітин-продуцентів РКС в групі дітей з 

ХГХ достовірно відрізнявся від інших груп,  з рисунку видно, що 6 зразків з 

групи дітей з гострими інвазивними бактеріальними станами та 2 зразки з 

контрольної групи дітей, мали подібні показники до дітей з ХГХ(в межах 8-

20%).  

 

Рис. 4.6. Відносна кількість  гранулоцитів, які продукують реактивні кисневі 

сполуки в активованому стані, визначений з допомогою НСТ-тесту в 

досліджуваних групах 

На рисунку 4.7 відображено відсоток родамін-позитивних 

гранулоцитів, які продукували РКС в активованому ФМА стані, визначених 

за допомогою тесту з ДГР-123.  З рисунку видно, що в групі дітей з ХГХ цей 

показник був значно нижчим та дорівнював 3,1±0,1%, (2,9 - 3,3%). Відсоток 

клітин-продуцентів РКС в групі дітей з інвазивними бактеріальними 

інфекціями (97,8±2,6%) та контрольній групі (97,8±2,6%) були достовірно 

вищі (p<0,01). В контрольній групі та  групі дітей з інвазивними 
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бактеріальними інфекціями,  цей показник коливався в межах 90 - 99,9%. 

Важливо відмітити відсутність індивідуальної варіабельності в тесті з ДГР-

123, що дозволяє чітко визначити межі норми.   

 

Рис. 4.7. Відносна кількість гранулоцитів, які продукують активні форми 

кисню в активованому стані, визначений з допомогою тесту з ДГР-123 в 

обстежуваних групах 

Відсоток активованих клітин-продуцентів РКС в тесті з ДГР-123 у 

здорових індивідів має бути не менше 90 - 100%; проте,  існує 

внутрішньолабораторний контроль з урахуванням лабораторного обладнання 

тa факторів, що впливають на якість досліджень.   

Ще однією важливою перевагою тесту з ДГР-123 є те, що результати 

тесту подаються у вигляді чітких гістограм (рис. 4.8), які значно зменшують  

суб`єктивність в інтерпретації результатів.   
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Рис. 4.8. Результат тесту з ДГР-123 контрольного зразка у вигляді гістограми  

Примітки:  1 - А – гранулоцити, без додавання активатора; 2 - B – 

гранулоцити, після інкубації з ФМА  

 Можливість аналізу результатів у вигляді гістограм є також важливою для 

визначення носійства Х – зчепленої форми цієї патології (рисунок 4.9). 

 

Рис. 4.9.  Результат тесту з ДГР-123 носія мутації в гені CYBB 

Примітки: 1 - А,C – гранулоцити, без додавання активатора; 2 - B,D – 

гранулоцити, після інкубації з ФМА 
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Результати порівняння двох методів демонструють, що як НСТ – тест 

так і тест з ДГР-123, відображують знижену продукцію РКС у хворих на  

ХГХ – середні значення відсотку клітин-продуцентів у групі дітей з ХГХ 

достовірно нижчі у порівнянні з іншими групами; проте,  тест з ДГР-123 є 

більш чутливим та достовірним в діагностиці цієї патології.  Принцип тесту з 

ДГР - 123, подібний до НСТ-тесту -  гранулоцити активують, та завдяки 

барвникам, які відображають активність кисневого вибуху, оцінюють 

функціональний стан гранулоцитів. Водночас, тест з  ДГР - 123 має цілий ряд 

переваг над НСТ-тестом: на противагу НСТ-тесту, процедура виконання 

тесту з ДГР - 123 є швидшою  - час проведення тесту та аналізу результатів 

займає не  більше 1 год. Також, при тесті з ДГР-123 на проточному 

цитофлюориметрі до аналізу береться не менше 10 000 клітин, у порівнянні з 

НСТ – тестом, де до аналізу береться лише 200 клітин.  Якісний НСТ - тест 

вимагає професійного досвіду та навичок для візуального визначення та 

підрахунку активованих клітин, тоді як результати тесту з ДГР-123  

подаються у вигляді гістограм, що дозволяють об`активно оцінити 

результати. Таким чином, тест з ДГР-123 є більш якісним та надійним метод 

лабораторної діагностики хронічної гранульоматозної хвороби.  

 

4.4. Дослідження можливості використання ліпополісахариду та 

зимиозану в лабораторній діагностиці хронічної гранульоматозної 

хвороби 

 

Результати дослідження впливу обробки зрізків крові здорових осіб 

ЛПС та зимозаном in vitro показали ефективність застосування цього 

методичного підходу для оцінки функціонального стану гранулоцитів. 

Зокрема їх оксидативного метаболізму, розлади якого лежать в основі 

патогенезу ХГХ. Це дало підстави провести порівняльну оцінку ефекту 

обробки агоністами ТПР зразків крові здорових дітей і дітей з ХГХ з метою 

диференціації функціонального стану гранулоцитів.  
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Рис. 4.10. Відсоток родамін-позитивних гранулоцитів після активації ЛПС та 

зимозаном у дітей з хронічною гранульоматозною хворобою (n=3) та 

здорових дітей (n=10)  

Примітка: *p<0,05 – при порівнянні зі здоровими дітьми  

Результати дослідження показали, що відсоток родамін-позитивних 

клітин у хворих дітей при активації активаторами не відрізнявся від 

аналогічного показника при активації ФМА (рис. 4.10). Таким чином, 

використання таких активаторів, як ЛПС та зимозан для ініціації кисневого 

вибуху гранулоцитів  в in vitro тесті дозволяє провести диференціальну 

лабораторну діагностику хронічної гранульоматозної хвороби. 

 

4.5. Експресія молекули адгезії CD11b на гранулоцитах у дітей з 

гострими інвазивними бактеріальними станами та рекурентними 

вірусно-бактеріальними інфекціями після інкубації з агоністами ТПР 

 

Після виключення з груп обстеження дітей з дефіцитам 

антитілоутворення та фагоцитозу, наступні дослідження були направлені на 
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оцінку функціональної активності гранулоцитів периферійної крові при 

стимуляції агоністами ТПР та виявлення можливих дефектів цих рецепторів.  

Для оцінки ми використали два показника: відсоток CD11b+ 

гранулоцитів (рис.4.11) та СІФ CD11b+ гранулоцитів (рис.4.12).  

 

Рис. 4.11. Відносна кількість CD11b+ гранулоцитів у популяції гранулоцитів 

гепаринізованої крові  при інкубації з агоністами толл-подібних рецепторів 

Примітка: *p<0,01- порівняно із спонтанним рівнем експресії 

Інкубація з агоністами ТПР приводила до значного зростання вмісту 

CD11b+ гранулоцитів у всіх групах обстежених. У групі дітей з рекурентними 

вірусно-бактеріальними інфекціями рівні експресії CD11b після інкубації з 

активаторами були достовірно вищими порівняно із спонтанним рівнем 

експресії як при аналізі відсоткового показника (рис.4.11), так і при аналізі 

СІФ (рис 4.12). Важливо відмітити, що наявність достовірних відмінностей 

між рівнями експресії CD11b на гранулоцитах в залежності від агоністу, 

відрізнялась при аналізі відсоткового показника та СІФ.  
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Так, в групі дітей з рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями, 

при аналізі відсотку клітин, які експресували CD11b – цей показник був 

достовірно нижчим після інкубації з резиквімодом R848 у порівнянні з 

інкубацією з ПГН. При аналізі СІФ, що відображає щільність експресії 

молекул на поверхні клітин було виявлено, що інкубація з різними 

агоністами викликала  достовірно відмінні показники експресії в цій групі.  

 

 

Рис. 4.12. Експресія CD11b у популяції гранулоцитів гепаринізованої крові  

при інкубації з агоністами толл-подібних рецепторів 

Примітки: *p<0,01- порівняно із спонтанним рівнем експресії; #p<0,05 – 

порівняно із рівнем експресії після інкубації з пептидогліканом; @ p<0,05 – 

порівняно із контролем; †p<0,05 – порівняно із групою дітей з рекурентними 

вірусно-бактеріальними інфекціями 

Так, найвищий рівень експресії був при інкубації з ПГН у порівнянні із 

іншими агоністами. Найнижчий рівень СІФ спостерігався при інкубації з 

резиквімодом R848, також у по рівнянні з іншими агоністами (рис.4.11).  
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В групі дітей з інвазивними бактеріальними станами,  відсоток CD11b+ 

гранулоцитів після активації не відрізнявся в залежності від агоністу. При 

аналізі СІФ – цей показник був достовірно нижчим після інкубації з  

резиквімодом R848 у порівнянні з інкубацією з ПГН. 

В контрольній групі, інкубація з активаторами також викликала значне 

зростання експресії CD11b  на поверхні гранулоцитів (рис. 4.10). Проте, на 

відміну від двох інших груп, у контрольній групі не було достовірних 

відмінностей між CD11b+гранулоцитів в залежності від обраного агоніста.  

З огляду на відмінності, які виникають при аналізі показників - 

відсотку CD11b+гранулоцитів та їх СІФ - ми проаналізували кореляційні 

зв`язки між ними. При аналізі кореляційних зв`язків між показниками 

відносної кількості CD11b+гранулоцитів та СІФ, виявилось, що величини 

корелюють лише в групі дітей з інвазивними бактеріальними інфекціями 

(таблиця 4.2). В інших групах обстеження була відсутня кореляція між 

показниками виміряних представленими різними одиницями вимірювання.  

Таблиця 4.2 

Корелятивний зв`язок між  відносною кількістю CD11b+ гранулоцитів та 

їх середньою інтенсивності флуоресценції 

Група дітей з рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями (n=26) 

1 2 3 

 

Коефіцієнт кореляції 

Пірсона 

(r) 

Достовірність 

(р) 

Нестимульовані клітини 0,39 

 

0,04 

Клітини, оброблені in vitro 

пептидогліканом 

0,43 

 

0,02 
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1 2 3 

Клітини, оброблені in vitro R848 0,15 0,46 

 

Клітини, оброблені in vitro 

ліпополісахаридом 

0,27 

 

0,17 

 

Група дітей з гострими інвазивними бактеріальними станами (n=28) 

Нестимульовані клітини 0,75 <0,01 

Клітини, оброблені in vitro 

пептидогліканом 

0,64 

 

<0,01 

 

Клітини, оброблені in vitro R848 0,51 

 

<0,01 

 

Клітини, оброблені in vitro 

ліпополісахаридом 

0,61 

 

<0,01 

 

Контрольна група (n=18) 

Нестимульовані клітини 0,49 

 

0,05 

 

Клітини, оброблені in vitro 

пептидогліканом 

0,26 

 

0,31 

 

Клітини, оброблені in vitro R848 0,37 

 

0,16 

 

Клітини, оброблені in vitro 

ліпополісахаридом 
0,16 0,54 

 

Таку різницю в показниках можна пояснити методикою вимірювання 

та експресією CD11b на гранулоцитах. Гранулоцити периферичної крові 

конститутивно експресують CD11b на поверхні (80-90% CD11b++), тому при 

такій експресії методично складно відділити CD11bneg клітини (рис. 4.13).  
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Рис. 4.13. Репрезентативний результат проточної цитометрії для аналізу 

середньої інтенсивності експресії CD11b на гранулоцитах периферійної крові 

здорового донора до активації (І) та після активації R848(II) 

При активації, так як більшість клітин вже мають фенотип CD11b+, 

зростає не кількість CD11b+ гранулоцитів, а саме щільність експресії молекул 

адгезій на клітинах (рис. 4.13).  

При такому розподіленні експресії маркера в популяції гранулоцитів, 

вимірювання СІФ є більш інформативним та якісним - аналізується вся 

популяція гранулоцитів саме за рівнем експресії молекули (рис. 4.14), що є 

більш об`єктивним показником для характеристики активації клітин.  

Наявність кореляції між СІФ та відсотком CD11b+гранулоцитів у групі 

дітей з гострими інвазивними бактеріальними станами, скоріше за все, 

обумовлена гранично високими показниками як СІФ, так і відсотку 

CD11b+гранулоцитів внаслідок системного запалення, зумовленого 

наявністю інфекційного процесу. 
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Рис.4.14.  Репрезентативний результат проточної цитометрії для аналізу 

середньої інтенсивності експресії CD11b на гранулоцитах периферійної крові 

здорового донора до активації 

Отже, для об`єктивної оцінки функціонального стану гранулоцитів за 

експресією активаційних маркерів у популяціях клітин, які конститутивно 

експресують обраний маркер, доцільно використовувати показник СІФ, який 

відображає рівень експресії досліджуваної молекули. 

При аналізі СІФ були виявлені достовірні відмінності між групами. 

Так, найвищий спонтанний рівень експресії CD11b був у групі дітей з 

гострими інвазивними бактеріальними станами (табл. 4.2). Інкубація з ПГН 

та ЛПС також викликала достовірне підвищення показників СІФ у 

порівнянні з іншими групами. При інкубації з активатором ТПР7/8 – R848, 

найнижчий показник СІФ спостерігався в групі дітей, з рекурентними 

вірусно-бактеріальними інфекціями.  

Попередня активація гранулоцитів, відома як праймування, робить 

гранулоцити більш чутливими до наступних стимулів та пришвидшує 

відповідь клітин на стимуляцію. При дослідженні взаємозв`язку між 

спонтанним рівнем активації та здатністю до подальшої активації при 

інкубації з агоністами ТПР, було виявлено, що СІФ без додавання активатора 

корелює із аналогічним показником при інкубації з R848 у групі дітей, які 

часто хворіють. Також, такий взаємозв`язок було виявлено у групі дітей з 
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інвазивними бактеріальними станами. В контрольній групі, кореляційний 

взаємозв`язків із спонтанним рівнем активації не було виявлено (табл.4.3).  

Таблиця 4.3 

Кореляція показників експресії CD11b на гранулоцитах периферійної 

крові  

 

Показники 

Коефіцієнт 

кореляції 

Пірсона 

(r) 

 

Достовірність 

(р) 

Діти з рекурентними вірусно - бактеріальними інфекціями, n=26 

1 2 3 

Спонтанний рівень експресії та рівень 

експресії після інкубації з ПГН 

0,35 0,09 

Спонтанний рівень експресії та рівень 

експресії після інкубації з R848 

0,72 

 

<0,01 

 

Спонтанний рівень експресії та рівень 

експресії після інкубації з ЛПС 

0,46 

 

0,02 

 

Рівень експресії після інкубації з ПГН та 

R848 

0,70 <0,01 

Рівень експресії після інкубації з ПГН та 

ЛПС 

0,80 

 

<0,01 

 

Рівень експресії після інкубації з ЛПС та 

R848 

0,70 

 

<0,01 

 

Діти з гострими інвазивними бактеріальними станами, n=28 

Спонтанний рівень експресії та рівень 

експресії після інкубації з ПГН 

0,55 

 

<0,01 

 

Спонтанний рівень експресії та рівень 

експресії після інкубації з R848 

0,69 

 

<0,01 
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1 2 3 

Спонтанний рівень експресії та рівень 

експресії після інкубації з ЛПС 

0,57 

 

<0,01 

 

Рівень експресії після інкубації з ПГН та 

R848 

0,61 

 

<0,01 

 

Рівень експресії після інкубації з ПГН та 

ЛПС 

0,70 

 

<0,01 

 

Рівень експресії після інкубації з ЛПС та 

R848 

0,84 

 

<0,01 

 

Контрольна група, n=18 

Спонтанний рівень експресії та рівень 

експресії після інкубації з ПГН 

-0,10 

 

0,68 

 

Спонтанний рівень експресії та рівень 

експресії після інкубації з R848 

0,67 

 

<0,01 

 

Спонтанний рівень експресії та рівень 

експресії після інкубації з ЛПС 

0,12 

 

0,63 

 

Рівень експресії після інкубації з ПГН та 

R848 

0,36 

 

0,16 

 

Рівень експресії після інкубації з ПГН та 

ЛПС 

0,42 

 

0,08 

 

Рівень експресії після інкубації з ЛПС та 

R848 

0,33 

 

0,19 

 

 

Також, в групі дітей, які часто хворіють, було виявлено кореляцію між 

показниками активації гранулоцитів при інкубації з ПГН та R848. Показники 

СІФ гранулоцитів при інкубації з ЛПС,  також корелювали із аналогічними 

показниками при інкубації з ПГН та R848.   У групі дітей з інвазивними 

бактеріальними станами, приріст CD11b+  після інкубації з ПГН, достовірно 

корелював з приростом після інкубації з R848 та ЛПС. На відміну від груп 
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обстеження , в контрольній групі дітей кореляційних взаємозв`язків не було 

виявлено (табл. 4.3).  

Таким чином, одержані дані показали, що група дітей з інвазивними 

бактеріальним станами демонструють достовірно вищий спонтанний рівень 

експресії CD11b на поверхні гранулоцитів та здатність до активації при 

інкубації з бактеріальними антигенами. Тоді як, група дітей, з рекурентними 

вірусно-бактеріальними інфекціями демонструють знижену здатність до 

активації при інкубації з R848, у порівнянні з іншими групами.           

 

4.6. Експресія CD62L на гранулоцитах при інкубації з агоністами ТПР 

у групах обстеження 

 

Одночасно з дослідженням впливу інкубації з агоністами ТПР на рівень 

експресії CD11b, також було досліджено вплив 1-годинної інкубації 

гепаринізованої крові з агоністами ТПР на рівень експресії молекули адгезії 

CD62L на гранулоцитах. При аналізі експресії молекули CD62L на 

гранулоцитах було виявлено, що початково зразки значно відрізняються за 

відсотковим вмістом CD62L+ клітин (рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15. Відносна кількість CD62L+ гранулоцитів периферійної крові  при 

інкубації з агоністами толл-подібних рецепторів у групах обстеження 

*#

0 20 40 60 80 100

Без стимуляції

Пептидоглікан(ТПР2)

Резиквімод R848(ТПР7/8)

Ліпополісахарид(TПР4)

ФМА

відносна кількість CD62L+ гранулоцитів, %
Контрольна група (n=18)

Діти з гострими інвазивними бактеріальними старнами (n=28)

Діти з рекурентними вірусно-бактеріальними  інфекціями(n=26)
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Примітки: *р<0,05 – у порівнянні з контролем; #р<0,05 – у порівнянні групою 

дітей з рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями  

Так, найнижчий відсоток CD62L+гранулоцитів за відсутності 

стимуляції був у групі дітей з гострими інвазивними бактеріальними 

станами, у порівнянні з іншими групами. При аналізі СІФ, контрольна група 

мала найвищий показник, у порівнянні із іншими групами (рис.4.15).  

 

Рис. 4.16. Експресія  CD62L в популяції гранулоцитів периферійної крові  при 

інкубації з агоністами толл-подібних рецепторів у групах обстеження 

Примітка: *p<0,05 – у порівнянні з контролем 

За такої індивідуальної варіабельності відносної кількості 

CD62L+гранулоцитів без додавання активатора провести аналіз достовірних 

відмінностей цього показника при інкубації з агоністами ТПР є можливим 

лише за умови розподілу обстежених на підгрупи відповідно до  вихідного 

значення. Також, така варіабельність значно ускладнює використання оцінки 

експресії молекули адгезії CD62L на гранулоцитах для характеристики  

функціонального стану цих клітин. 

* *

0 10 20 30 40 50 60 70

Без стимуляції

Пептидоглікан(ТПР2)

Резиквімод R848(ТПР7/8)

Ліпополісахарид(TПР4)

ФМА

середня інтенсивність флуоресценції CD62L+ гранулоцитів, у.о.

Контрольна група (n=18)

Діти з гострими інвазивними бактеріальними старнами (n=28)

Діти з рекурентними вірусно-бактеріальними  інфекціями(n=26)
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На відміну від показників експресії CD11b+ у популяції гранулоцитів -  

відсоток CD62L+клітин та СІФ CD62L+ гранулоцитів характеризувалися 

кореляційним взаємозв`язком  (табл. 4.4). 

 Таблиця 4.4 

Кореляційний заємозв`язок між показниками експресії CD62L  у 

популяції гранулоцитів (відносною кількістю експресуючих клітин в 

популяції та рівнем експресії) 

Показники Коефіцієнт 

кореляції Пірсона 

(r) 

Достовірність 

(р) 

Група дітей з рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями, n=26 

Нестимульовані клітини 0,91 <0,01 

Клітини, оброблені in vitro 

пептидогліканом 

0,89 0,8 

Клітини, оброблені in vitro R848 0,92 <0,01 

Клітини, оброблені in vitro 

ліпополісахаридом 

0,76 <0,05 

Група дітей гострими інвазивними бактеріальними станами, n=28 

Нестимульовані клітини 0,72 <0,01 

Клітини, оброблені in vitro 

пептидогліканом 

0,07 <0,01 

Клітини, оброблені in vitro R848 0,56 <0,01 

Клітини, оброблені in vitro 

ліпополісахаридом 

0,45 <0,01 

Контрольна група, n=18 

Нестимульовані клітини 0,81 <0,01 

Клітини, оброблені in vitro 

пептидогліканом 

-0,13 0,71 

Клітини, оброблені in vitro R848 0,73 0,01 

Клітини, оброблені in vitro 

ліпополісахаридом 

0,55 0,08 
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Такий зв`язок обумовлений особливістю експресії молекули адгезії 

CD62L на гранулоцитах. Наявність гранулоцитів, які мають CD62L- фенотип, 

робить можливим розділити загальну популяцію на дві субпопуляції – 

CD62L+ та CD62L- гранулоцити (рис. 4.16) У випадку такого розподілення, 

для оцінки приросту експресії можна використовувати як відсоток CD62L+ 

гранулоцитів так і СІФ гранулоцитів. 

 

Рис.4.16. Репрезентативний результат проточної цитометрії для аналізу 

середньої інтенсивності експресії CD62L на гранулоцитах периферійної крові 

здорового донора до (І) та після активації (ІІ) 

Таким чином, нами отримано дані про те, вихідних рівень експресії 

молекули адгезії CD62L має значну індивідуальну варіабельність у групах, 

що значно ускладнює інтерпретацію даних та використання цього показника 

для характеристика функціонального стану ТПР. 

4.7. Дослідження кореляційного взаємозв`язку показників 

експресі молекул адгезії при активації гранулоцитів з віком дітей 

 

Беручи до уваги, що діти в групах мають різний вік, ми проаналізували, 

чи взаємопов`язані між собою вік та здатність до активації гранулоцитів. 
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В якості показника для оцінки кореляційних зв`язків ми обрали СІФ CD11b+ 

гранулоцитів, оскільки вихідні рівні CD62L+ гранулоцитів є досить 

варіабельними в групах, що унеможливлює проведення кореляційного 

аналізу. Як видно з таблиці, в жодній із груп не було виявлено кореляційних 

взаємозв`язків із жодним із показників (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Кореляція віку дітей та показників експресії CD11b на 

гранулоцитах при інкубації з агоністами толл-подібних рецепторів 

 

 

 

Показники 

Коефіцієнт кореляції 

Пірсона 

(r) 

Достовірність 

(p) 

1 2 3 

Група дітей з рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями, n=26 

Спонтанний рівень експресії  0,21 0,9 

Інкубація з ПГН 0,17 0,4 

Інкубація з R848 0,11 0,6 

Інкубація з ЛПС 0,25 0,2 

Група дітей з гострими інвазивними бактеріальними станами, n=28 

Спонтанний рівень експресії  0,27  0,18 

Інкубація з ПГН 0,20  0,33 

Інкубація з R848 0,14  0,5 

Інкубація з ЛПС 0,29  0,3 

Контрольна група, n=18 

Спонтанний рівень експресії  0,10  0,68 

Інкубація з ПГН 0,37  0,12 

Інкубація з R848 0,02  0,94 

Інкубація з ЛПС -0,19  0,44 
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Таким чином здатність до активації гранулоцитів при інкубації з 

агоністами ТПР не залежить від віку, що дозволяє досліджувати їх 

функціональний стан у різних вікових категоріях. 

 

4.8. Експресія маркера ранньої активації CD69 на NK-лімфоцитах у 

дітей з рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями та 

гострими інвазивними бактеріальними станами 

 

Відкриття ТПР, та виявлення їх на NK-лімфоцитах, дозволило 

припустити, що ці клітини здатні не лише елімінувати вірус-інфіковані та 

пухлинні клітини, а також відповідати безпосередньо на інвазію 

бактеріальних та інших патогенів, розпізнаючи ПАМП [Souza-Fonseca-

Guimaraes F., 2012]. Взаємодія цих клітин з лігандами ТПР в місцях інфекції,  

з подальшим синтезом прозапальних медіаторів та активацією набутої ланки 

імунітету робить їх важливим компонентом у боротьбі, як з вірусними так і 

бактеріальними патогенами  [Lindgren A.,2011]. Ми досліджували здатність 

до активації NK-лімфоцитів у відповідь на стимуляцію ТПР3 у дітей з 

рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями та інвазивними 

бактеріальними станами.  В якості параметра оцінки активації NK-клітин був 

використаний маркер ранньої активації CD69. 

Відсотковий вміст NK-лімфоцитів значно варіював у межах груп, проте 

не було вірогідної статистичної різниці між ними.  У дітей з рекурентними 

вірусно-бактеріальними інфекціями цей показник становив - 11,4±1,1%, у 

дітей з гострими інвазивними бактеріальними станами - 8,8±1,7%, у здорових 

- 8,2±1,1%. 

Експресія маркера активації CD69 на NK-лімфоцитах відрізнялася між 

групами. Найвищий рівень спонтанної експресії спостерігався у дітей з 

гострими інвазивними бактеріальними станами - 20,6±3,3% NK-лімфоцитів 

мали фенотип CD69+ (рис. 4.18), що може свідчить про залучення цих клітин 

в антибактеріальний захист.  Цей показник був вищий порівняно з групою 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza-Fonseca-Guimaraes%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22105606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza-Fonseca-Guimaraes%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22105606
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дітей з рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями –11,4±1,8% 

(р<0,05), що може свідчити про функціональне виснаження імунної системи, 

зокрема даної популяції клітин.  У контролі вміст активованих NK-

лімфоцитів сягав 15,3± 2,9% та вірогідно не відрізнявся від значень у інших 

групах (рис. 4.18).  

 

Рис. 4.18. Відносна кількість CD69+NK-клітин гепаринізованої крові при 

інкубації з poly(i:c) 

Примітки: *p<0,05 – порівняно з групою дітей з гострими інвазивними 

бактеріальними станами; #p<0,05 – порівняно з контрольною групою дітей. 

 

Інкубація з poly (i:c) приводила до значного зростання експресії маркера 

активації у популяції NK-лімфоцитів, найменшою мірою у дітей з 

рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями до 36,3±4,4%, що 

вірогідно нижче (р<0,05) порівняно з контролем – 56,5±4,9% та значеннями у 

дітей  з гострими інвазивними бактеріальними станами - 55,9±4,9% (рис. 

4.17)  

Зважаючи на значну різницю у віці дітей, ми дослідили чи є 

взаємозв`язок  віку та  рівня спонтанної експресії CD69 на NK-лімфоцитах 

після інкубації з poly (і:с) та кількістю цих клітин у кожній групі (табл. 4.6).  
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Між віком дітей та досліджуваними показниками не виявлено 

кореляційних взаємозв`язків у жодній з обстежений груп.  

Таблиця 4.6 

Взаємозв`язок  віку дітей та показників активації NK-лімфоцитів  

Показник 

 

Коефіцієнт 

кореляції 

Пірсона 

(r) 

Достовірність 

(р) 

Діти з гострими інвазивними бактеріальними станами, n=28 

Спонтанний рівень експресії CD69 на 

NK-лімфоцитах 

0,19 >0,05 

Рівень експресії CD69 на NK-

лімфоцитах після інкубації з poly (i:c) 

0,22 >0,05 

Діти з рекурентними вірусно-бактеріальаними інфекціями, n=26 

Спонтанний рівень експресії CD69 на 

NK-лімфоцитах 
-0,32 >0,05  

Рівень експресії CD69 на NK-

лімфоцитах після інкубації з poly (i:c) 
-0,15 >0,05 

Контрольна група, n=18 

Спонтанний рівень експресії CD69 на 

NK-лімфоцитах 
0,22 >0,05 

Рівень експресії CD69 на NK-

лімфоцитах після інкубації з poly (i:c) 
0,14 >0,05 

 

Таким чином, отримані результати свідчать, що використання 

адаптованого нами тесту з використанням ДГР-123 є ефективним 

скринінговим методом виявлення ХГХ та визначення можливої форми 

успадкування цієї патології. Також, було продемонстровано значні переваги 

даного тесту над класичним лабораторним методом виявлення дефектів 

фагоцитозу – НСТ-тестом.  
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З допомогою розроблених методичних підходів було виявлено 

порушення активації імунних клітин у відповідь на стимуляцію ТПР у дітей з 

рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями, а саме ТПР7/8 на 

гранулоцитах та ТПР3 на NK-клітинах. Аналіз кореляційних взаємозв`язків 

продемонстрував, що показники  активації клітин, опосередкованої толл-

подібними  рецепторами - зміни в експресії CD11b на гранулоцитах та 

активаційного маркера CD69 на NK-лімфоцитах - не залежать від віку. 

Отримані дані виявили, що здатність до активації гранулоцитів при 

інкубації з агоністами ТПР не залежить від віку, що дозволяє досліджувати 

активність функціонального стану ТПР із використанням розроблених 

методичних підходів у різних вікових групах. 

Результати розділу опубліковані в наступних роботах:  

• Лабораторна діагностика хронічної гранульоматозної хвороби: 

порівняння двох методів / [В.П.Чернишов, Л. І. Стамболі, Д. В. 

Осипчук та ін.]. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 

2016. – №74. – С. 77–83. 

• Osypchuk D. Changes in the exposure of CD11b on the surface of 

granulocytes, after activation of Toll-like receptors in children with recurrent 

infections / D. Osypchuk, О. Rabosh. // Studia Biologica. – 2016. – №1. – 

С. 37–44. 

• Осипчук Д. В. Активація гранулоцитів, опосередкована Толл-

подібними рецепторами при інвазивних бактеріальних інфекціях / 

Дарія Віталіївна Осипчук. // Вісник проблем біології і медицини. – 

2016. – №1. – С. 194–198. 

• Знижена відповідь натуральних кілерних лімфоцитів на стимуляцію 

Toll-подібного рецептора 3 у дітей, які часто хворіють / [Д. В. Осипчук, 

В. П. Чернишов, Л. І. Чернишова та ін.]. // Фізіологічний журнал. – 

2016. – №62. – С.12-17. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Активація ТПР  - одна з основних умов розгортання повноцінної імунної 

відповіді. Імунна відповідь, обумовлена стимуляцією цих рецепторів, не 

потребує попередніх  та додаткових стимулів, охоплює широкий спектр 

екзогенних та ендогенних сигналів небезпеки. Розпізнавання лігандів та 

подальша активація каскаду сигнальних шляхів  сприяють функціональному 

дозріванню імунних клітин [13-15]. 

 Відомо, що дефекти в ТПР-опосередкованої активації клітин імунної 

системи призводять до підвищення чутливості дітей до пневмококових та 

вірусних інфекцій [115]. Не зважаючи на те, що така чутливість нівелюється 

з віком, складність вчасної лабораторної діагностики порушень 

функціонування цієї системи активації імунної відповіді спричиняє  у таких 

високий ризик смертності у ранньому віці внаслідок інфекційних 

захворювань [115].  

 Висока щільність експресії більшості ТПР на гранулоцитах дозволила 

використання останніх для лабораторних досліджень активності сигнальних 

шляхів цих рецепторів. Відомо, що здатністю ініціювати кисневий вибух 

гранулоцитів володіє низка бактеріальних та вірусних антигенів – агоністів 

ТПР [127, 128].  

В нашій роботі ми вирішили оцінити вплив агоністів цих рецепторів на 

продукцію реактивних кисневих сполук гранулоцитами не лише для більш 

детальнішого розуміння цього процесу, але й для  можливого подальшого 

використання   в діагностичних цілях - оцінки функціонального стану 

НАДФН-оксидази та сигнальних шляхів ТПР. 

Було досліджено, як впливають різні концентрації таких агоністів ТПР,  

як ЛПС (ТПР4), зимозан (ТПР2), пептидоглікан (ТПР2) та синтетичний 

агоніст ТПР7/8 – резиквімод R848 на активацію кисневого вибуху. 

Ми показали, що лише інкубація з високими концентраціями агоністів - 

ЛПС (10мкг/мл) та зимозаном (20мкг/мл та 200мкг/мл) та пептидоглікан, 
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призводила до значної активації гранулоцитів та продукції ними реактивних 

кисневих сполук. Проте за таких умов відзначалсь значна варіація між 

зразками, що значно ускладнює використання цих активаторів в 

лабораторній діагностиці функціонального стану ТПР. Такі індивідуальні 

варіації, на нашу думку пов`язані з різною щільністю рецепторів, які здатні 

розпізнати антиген, на поверхні клітин.  

Інкубація з синтетичним агоністом ТПР7/8 також не призводила до 

активації гранулоцитів, достатньої для використання цієї сполуки у 

дослідженні функціонального стану гранулоцитів. Продемонстровано, що 

R848 виконує функцію преактивації  - ініціюючи синтез арахідонових кислот 

та факторів активації тромбоцитів, а також простагландину Е2. Таким чином, 

ініціюючи біосинтез запальних ліпідних медіаторів та цитокінів, проте  лише  

при наступному додаванні fMLP [129,130], що також унеможливлює його 

використання в лабораторній діагностиці.   

В нашій роботі ми підтвердили, що найбільш ефективним активатором, 

який використовують для активації кисневого вибуху гранулоцитів є ФМА 

(форбол-12-миристат-13-ацетат) [131,132]. В роботі ми показали, що 

найбільш оптимальною концентрацією ФМА для активації гранулоцитів є 

0,5мкг/мл, при такій концентрації , не менше 90% гранулоцитів ставали 

родамін-позитивними. Тоді як в роботі [133] продемонстровано 

використання менших концентрацій, які не були ефективними в наших 

умовах виконання методики. Також, при збільшенні концентрації 

спостерігається зниження кількості клітини, обумовленої, на нашу думку, 

апоптозом гранулоцитів. Ще однією важливою відмінністю було 

використання в більшості робіт в якості антикоагулянта ЕДТА, в нашій 

роботі ми показали, що даний антикоагулянт може призводити до 

пригнічення процесу кисневого вибуху гранулоцитів, та хибно-позитивних 

результатів, що також вказано в інструкції до BURSTTEST  [135].  

Для перевірки діагностичного значення обраної концентрації 

активатора та умов проведення тесту з ДГР-123, ми оцінили з його 

http://www.ld.ru/molecular/item-160075.html
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допомогою продукцію реактивних кисневих сполук гранулоцитами у дітей, 

які часто хворіють. У 9 дітей з 35 було виявлено достовірне зниження 

відсотку родамін-позитивних гранулоцитів при активації - 1,6-7,8% 

(3,5±1,4%), що свідчило про порушення в механізмі утворення реактивних 

кисневих сполук гранулоцитами. Серед дітей було 8 хлопчиків та 1 дівчинка.  

Такі показники характерні для первинного імунодефіциту – хронічної 

гранульоматозної хвороби, в основі якого лежать генетичні дефекти в 

ферментному комплексі -  НАДФН-оксидаза. На сьогодні відомо про 

генетичні дефекти у 4 компонентах НАДФН-оксидази, які призводять до 

хронічної гранульоматозної хвороби. Найпоширенішою формою 

успадкування цієї патології є Х-зчеплена форма обумовлена  мутацією в гені 

CYBB, решта форм успадкування є аутосомно-рецесивними [136].  

Зазвичай, носії мутантної Х-хромосоми не мають проявів хвороби, за 

виключенням окремих випадків, описаних в літературі [136,137]. Для таких 

носіїв є характерним мозаїцизм – приблизно 50% гранулоцитів містять 

мутантну Х-хромосому, з порушенням в продукції реактивних кисневих 

сполук. Функціональне імунофенотипування на проточному цитометрі з 

використанням ДГР-123 дозволяє виокремити функціонально-активну 

субпопуляцію (з немутантною Х-хромосою) у носіїв, тим самим визначаючи 

форму успадкування хронічної гранульоматозної хвороби [138].  

В нашій роботі ми дослідили продукцію реактивних кисневих сполук  

гранулоцитами у 7 жінок (5 матерів пацієнтів та 2 бабусі).  Результати 

продемонстрували, що у  4 з 5 матерів пацієнтів відсоток активованих 

гранулоцитів був знижений, та складав приблизно 50% – 53,4±3,4% (46-70%). 

Відсоток активованих гранулоцитів у однієї з жінок був в межах норми – 

93,2%. Також, у двох бабусь, які дали згоду на обстеження, було виявлено 

зниження відсотку активованих гранулоцитів – 47,3% та 36%.  

Подальше молекулярно-генетичне дослідження підтвердило наявність 

мутації в гені CYBB – у 4 хлопчиків та мутацію в гені CYBA – в 1 дівчинки, 

що підтвердило діагноз «хронічна гранульоматозна хвороба». Важливо 
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відмітити, що у хлопчика,  в матері якого тест з ДГР-123 був в межах норми, 

також підтверджена мутація в гені CYBB, що може свідчити про утворення 

мутації de novo у дитини. 

Таким чином, дослідження та виокремлення функціонально-активних 

субпопуляцій гранулоцитів з використанням ДГР-123 є ефективним 

лабораторним інструментом для діагностики хронічної гранульоматозної 

хвороби та визначення форми успадкування цієї патології. 

 В нашій роботі ми отримали дані, які свідчать, що у однієї з матерів 

хлопчиків з підтвердженою мутацією в гені CYBB, відсоток немутантних 

гранулоцитів складав 70%, тоді як у її матері (бабусі хлопчика) – лише 36%.  

На нашу думку, деякі мутації Х-хромосоми можуть впливати на 

співвідношення мутантних та здорових клітин, за рахунок різної інактивації 

мутантної Х-хромосоми. Також, є свідчення, що кількість гранулоцитів у 

носіїв може змінюватись з віком, що може призводити до проявів симптомів 

ХГХ  [137]. Так як, ми не маємо даних про кількість гранулоцитів у бабусі в 

ранньому віці, ми не можемо підтвердити зниження цих клітин з віком. 

Більше, в анамнезі, спостерігались часті бактеріальні інфекції, які могли бути 

причиною вже зниженої кількості немутантних гранулоцитів. Тому, 

найймовірніше, на нашу думку, тут має місце вроджене різне співвідношення 

мутантних та немутантних гранулоцитів.   

Ми вважаємо, що проведення функціонального імунофенотипування з  

ДГР-123, як скринінгового методу може допомогти не лише діагностувати 

хронічну гранульоматозну хворобу, а й виявити носіїв Х-зчепленої форми у 

ранньому віці. Постійний скринінг носіїв в подальші роки, допоможе краще 

зрозуміти механізми, які відповідальні за нижчий відсоток немутантних 

гранулоцитів у носіїв старшого віку. Більше того, результати тесту з ДГР-123 

разом з медичною історією пацієнта можуть допомогти зрозуміти, як 

співвідношення мутантних та немутантних гранулоцитів впливає на клінічні 

прояви і чи можливо визначити загальну нижню межу – мінімальну кількість 
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немутантних гранулоцитів, що призводить до прояву симптомів хронічної 

гранульоматозної хвороби у носіїв.  

Традиційними лабораторним методом для діагностики хронічної 

гранульоматозної хвороби вважається тест відновлення нітросинього 

тетразолія (НСТ-тест). Ця методика також належить до функціональних 

тестів, так як клітини активуються in vitro та оцінюється їх здатність до 

відновлення барвника з допомогою реактивних кисневих сполук - 

нерозчинний формазан відкладається в клітинах у вигляді темно-синіх 

гранул та візуально визначаються шляхом світлової мікроскопії.   

  В нашій роботі ми порівняли результати дослідження продукції 

реактивних кисневих сполук гранулоцитами двома методами – НСТ - тестом 

та тестом з ДГР-123 - у дітей з інвазивними бактеріальними інфекціями та 

дітей з хронічною гранульоматозною хворобою. В якості контролю – група 

здорових дітей.  

Результати порівняння двох методів демонструють, що як НСТ – тест 

так і функціональне імунофенотипування на проточному цитометрі з ДГР-

123, відображують знижену продукцію реактивних кисневих сполук у хворих 

на  хронічну гранульоматозну хворобу. Середній відсоток функціонально-

активних клітин у групі дітей з хронічною гранульоматозною хворобою 

достовірно нижчі у порівнянні з іншими групами, як при оцінці результатів 

НСТ-тесту так і при оцінці тесту з ДГР-123. Проте, суттєвою відмінністю і 

вадою НСТ-тесту було те, що деякі зразки з групи дітей з інвазивними 

бактеріальними інфекціями та навіть контрольної групи дітей мали подібні 

показники до дітей з ХГХ, в межах 8-20%, тоді як в тесті з ДГР-123 ці зразки 

мали показники в межах норми. 

За даними [139,140] нормальні або зниженні показники 

стимульованого НСТ-тесту за присутності бактеріальної інфекції можуть 

спостерігатись: при локалізованих інфекціях, застосуванні кортикостероїдів, 

імуносупресантів, антибіотиків, при туберкульозі, при агамаглобулінемії, 

системному червоному вовчаку, станах, для яких характерна наявність 
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імунних комплексів, хронічній мієлоїдній лейкемії, діабеті та інших. Такий 

широкий спектр станів, які призводять до  знижених показників 

стимульованого НСТ – тесту, не дають можливості провести диференціальну 

діагностику хронічної гранульоматозної хвороби з іншими патологіями 

Таким чином функціональне імунофенотипування на проточному 

цитометрі має ряд переваг при лабораторній діагностиці хронічної 

гранульоматозної хвороби у порівнянні з НСТ-тестом:  

• Можливість диференціальної діагностики з іншими патологіями; 

• Швидкість виконання - час проведення тесту та аналізу 

результатів займає не  більше 1 год;  

• Кількість клітин - при тесті з ДГР-123 на проточному цитометрі 

до аналізу береться не менше 10 000 клітин, при виконанні НСТ – 

тесту - 200 клітин.   

• Результати у вигляді гістограми суттєво знижують суб`єктивність 

в інтерпретації результатів.  

Важливо зауважити, що кожна лабораторія повинна провести ряд досліджень 

та встановити свій внутрішньолабораторний контроль з урахуванням 

лабораторного обладнання тa факторів, що впливають на якість досліджень.  

До таких факторів належать: термін зберігання зразка, тип антикоагулянту, 

який використовували при заборі крові, температурний режим зберігання 

крові та застосування імуносупресивної терапії, що може знижувати 

активність гранулоцитів.  За досвідом нашої лабораторії,  використання 

таких антикоагулянтів як ЕДТА та цитрат натрію призводить до суттєвого 

зниження показників тесту з ДГР-123; тому, для уникнення хибно-

позитивних результатів при виконанні тесту з ДГР-123, потрібно 

використовувати лише гепаринізовану кров.   

Після виключення дітей з виявленими дефектами фагоцитозу, подальші 

дослідження були направлені на оцінку функціональної активності ТПР у 

досліджуваних групах.  
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Як було зазначено вище, на сьогодні відомі дефекти ТПР, які 

призводять до підвищеної чутливості дітей до інвазивних бактеріальних та 

вірусних інфекцій. Продемонстровано, що в таких пацієнтів порушена 

продукція прозапальних цитокінів, які виступають ініціаторами захисної 

імунної відповіді. В більшості випадків така чутливість до інфекційних 

патогенів нівелюється з роками, більш ймовірно, що це є наслідком 

формування компенсаторних механізмів.  Проте, несвоєчасна діагностика та 

лікування таких дітей у ранньому віці, призводить до летальних наслідків. 

Експресія молекул адгезії є одним з найважливіших початкових етапів 

протиінфекційної імунної реакції. В роботах [96,106] описані порушення в 

експресії молекул адгезії внаслідок активації ТПР на гранулоцитах. 

Молекули адгезії CD11b та CD62L є ключовими компонентами процесу 

адгезії та міграції гранулоцитів. Про важливість інтегрину CD11b яскраво 

свідчить тяжкість бактеріальних інфекцій та інші ускладнення у дітей з 

дефіцитом молекул адгезії – LAD-I [141]. Швидка зміна в щільності експресії 

цих молекул при активації клітин та їх важливість для функціональної 

активності клітин робить ці молекули адгезії якісними маркерами для 

використання у функціональному імунофенотипуванні.    

Для подальшої оцінки функціонального стану ТПР у дітей з частими 

респіраторними та інвазивними бактеріальними інфекціями, ми дослідили 

вплив in vitro активації ТПР гранулоцитів на експресію молекул адгезії 

CD11b та CD62L на цих клітинах. 

Попередньо, було проведено тестування на зразках донорів для 

відпрацювання ефективної концентрації та часу інкубації. Інкубація 

гепаринізованої крові з лігандами ТПР2, ТПР4 та ТПР7/8, призводила до 

швидкого скидання молекули адгезії CD62L на гранулоцитах. Обрана 

концентрація агоністів достатня для ефективного скидання CD62L (>50% від 

спонтанного рівня) на гранулоцитах при часі інкубації 1 год. Інкубаація з 

резиквімодом R848 призводила до достовірно вищого показника залишкової 

експерсії CD62L на гранулоцитах,  у порівнянні з іншими агоністами.  
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При дослідженні експресії молекули адгезії CD62L на гранулоцитах у 

групах обстеження було виявлено, що як у групі дітей, які часто хворіють, 

так і групі дітей з інвазивними бактеріальними захворюваннями рівень 

спонтанної експресії CD62L на гранулоцитах значно варіював між зразками.  

За такої варіабельності кількості CD62L+гранулоцитів без додавання 

активатора, провести аналіз достовірних відмінностей у зміні цього 

показника при інкубації крові з агоністами ТПР є можливим лише за умови 

розподілу на підгрупи за його вихідним значенням. Також, така 

варіабельність, на нашу думку, значно ускладнює використання молекули 

адгезії CD62L на гранулоцитах в рамках функціонального тесту.  

Відомо, що L-селектин забезпечує фізіологічний ролінг лейкоцитів [142] та 

швидко скидається з поверхні лейкоцитів при активації [143]. Низка 

прозапальних цитокінів ініціюють шедінг L-селектину [144]. Таким чином, 

загальний запальний стан, гостра інфекція ініціює зниження щільності 

молекули адгезії на поверхні гранулоцитів. Така властивість, обумовлена 

фізіологічною роллю цієї молекули, дозволяє використовувати оцінку 

концентрації розчинної форми CD62L в сироватці крові, як маркер запалення 

[144,145].  

З огляду на те, що більшість пацієнтів, яким необхідно провести 

дослідження ТПР-опосередкованої активації клітин імунної системи,  

страждають від частих бактеріальних та вірусних інфекцій, що сприяє 

шедінгу CD62L з поверхні гранулоцитів, використання цієї молекули у 

функціональному імунофенотипуванні з використанням проточної 

цитометрії є дуже ускладненим та непрактичним.  

Як і щільність експресії молекули CD62L, щільність експресії 

інтегрину CD11b на гранулоцитах здорових донорів зазнавала значних змін 

при інкубації цільної крові з агоністами ТПР. Протягом інкубаційного часу 

1год. щільність експресії збілшувалась в 2-3 рази у зразках з додаванням 

агоністів, у порівнянні зі спонтанним рівнем експресії.  
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При оцінці рівня експресії CD11b у контрольній групі не було 

достовірної різниці між  показниками індукованої експресії CD11b в 

залежності від агоністу. Тобто, активація всіх досліджуваних ТПР 

призводила до приблизно однакового зростання експресії CD11b на 

гранулоцитах, тоді як в інших групах були достовірні відмінності в цих 

показниках.  

Найвищий рівень спонтанної експресії CD11b на гранулоцитах 

спостерігався у дітей з інвазивними бактеріальними інфекціями у порівнянні 

із іншими групами. Наші дані збігаються з попередніми роботами, де також 

було продемонстровано підвищену щільність експресії CD11b на 

гранулоцитах і моноцитах у дітей з бактеріальнми інфекціями та 

новонароджених дітей із загрозою розвитку сепсису [147,148].  

У дітей з інвазивними бактеріальними інфекціями цих дітей  вищий 

рівень експресії CD11b на гранулоцитах  був при інкубації з бактеріальними 

антигенам – ЛПС та пептидогліканом у порівнянні із іншими групами.  

Причина такої відмінності, на нашу думку полягає в преактивацїї 

гранулоцитів та більшій щільності рецепторів, які здатні розпізнати обрані 

бактеріальні компененти. Як відомо, неактивованим гранулоцитам потрібен 

попередня преактивація – прайминг – для наступної повноцінної активації та 

відповіді. Так, бактеріальні компоненти, цитокіни, хемокіни  преактивують 

гранулоцити, які потім мігрують до місця інфекції та можуть виконати 

ефекторну функцію. Відомо, що така преактивація сприяє також підвищенню 

експресії ТПР2 та ТПР4 на поверхні гранулоцитів, що забезпечує швидшу та 

ефективнішу відповідь на бактеріальні антигени [149]. Тому, на нашу думку 

саме преактивація та запальний стан є причиною таких високих показників. 

Таким чином, показники експресії CD11b на гранулоцитах після 

активації ТПР, зокрема висока інтенсивність експресії у відповідь на 

стимуляцію певного рецептора, може додатково свідчити про присутню 

інфекцію та попередню сенсибілізацію антигеном, який є агоністом даного 

рецептора.  Ці дані розширюють можливості використання маркера CD11b у 
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функціональному імунофенотипуванні та демонструють його ефективність. 

Проте, задля впровадження в практичне використання ще потрібні 

дослідження для оцінки змін експресії відповідних ТПР, які б дали 

детальніше зрозуміти, як інтенсивність відповіді залежить від щільності 

рецепторів на поверхні клітин.  

З огляду на отримані дані в групі дітей з інвазивними бактеріальними 

інфекціями та враховуючи анамнез дітей, які часто хворіють(часті вірусні 

інфекції), ми очікували отримати підвищений рівень експресії CD11b на 

гранулоцитах у відповідь саме на стимуляцію агоністом ТПР7/8.  Проте, 

експресія CD11b на гранулоцитах у дітей з рекурентними вірусно-

бактеріальними інфекціями після стимуляції ТПР7/8 була достовірно 

нижчою, як у порівнянні із групою дітей з інвазивними бактеріальними 

інфекціями, так і з контролем. Тобто, спостерігалось порушення при 

активації противірусного ТПР7/8 у вигляді зниженої експресії інтегрину 

CD11b. 

На нашу думку, така знижена відповідь може бути пояснена 

транзиторною дизрегуляцією імунної відповіді при вірусних інфекціях. Так, в 

роботі [150] описана десенсибілізація макрофагів дихальних шляхів до 

бактеріальних агоністів. Автори демонструють, що протягом 2-6 тижнів 

після інфекції вірусу грипу у мишей, було відмічено порушену міграцію 

нейтрофілів у відповідь на ТПР2, ТПР4 та ТПР5, що асоціювалось із 

зниженням секреції цитокінів опосередкованої активацією ТПР; цей 

показник також корелював із підвищенним навантаженням грам-

позитивними та грам-негативними бактеріями. Також, в вищенаведеній  

продемонструвано, що відбувається порушення трансміграції нейтрофілів, 

ймовірно, внаслідок зниження продукції хемоатрактантів.   

Також, в роботі [151] досліджували дітей з тяжким перебігом інфекції 

вірусу грипу та порівнювали їх відповідь на стимуляцію ТПР in vitro з 

відповіддю у дітей з більш м`яким перебігом інфекції вірусу грипу, 

респіраторно-синцитіальною інфекцією (РСІ) та неінфікованим контролем. В 
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дослідженні проводили стимулювацію мононуклеарів периферичної крові 

використовуючи ліганди ТПР та оцінювали продукцію таких цитокінів, як 

TNF та IFN. Продукція цих цитокінів не відрізнялась у групах дітей з РСІ та 

контролем; тоді як продукція цитокінів у відповідь на стимуляцію ТПР у 

пацієнтів з грипом була значно зниженою у порівнянні із контролем. 

Продукція цитокінів відновлювалась через певний час. Це дозволило 

припустити, що зареєстровані зміни були транзиторними. В цій роботі 

важливо відмітити, що порушення в продукції цитокінів не впливало на їх 

загальну сироваткову концентрацію, що була підвищена, порівняно з 

контрольною групою. Тобто, у пацієнтів спостерігався достатньо високий 

рівень прозапальних цитокінів, і така знижена відповідь на стимуляцію ТПР 

в цей період може бути механізмом запобігання надлишкової активації 

імунної відповіді.  

Відомо, що багато рецепторів мають спільні сигнальні шляхи, тому 

фосфорилювання молекул сигнального одного рецептору може впливати на 

передачу сигналу при активації іншого рецептора. Наприклад, підвищення 

експресії одного із регуляторів, кінази асоційованої з IL-1 рецептором 

(IRAK-M), корелює з нечутливістю альвеолярних макрофагів до ЛПС на 

моделі абдомінального сепсису у мишей [153]. Очевидно, що попередня 

інфекція може суттєво впливати на чутливість до наступного інфікування, в 

залежності від тривалості першого інфікування і здатності наступного 

патогену активувати подібні сигнальні шляхи.   

Наші дані також частково підтверджуються роботою [154], де описано 

зниження щільності експресії CD11b на поверхні нейтрофілів периферичної 

крові під час експериментальної риновірусної інфекції. Ми оцінювали лише 

один показник – експресію CD11b, але не виключено, що порушена 

продукція і інших ефекторних компонентів у відповідь на стимуляцію 

ТПР7/8, таких як IL-8, MMP та нейтрофільних пасток [155]. 

Таким чином, наша робота демонструє, що у дітей, які часто хворіють 

спостерігається порушена відповідь на стимуляцію ТПР7/8 у вигляді 
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зниженої експресії інтегрину CD11b, що з огляду на літературні дані, 

найбільш ймовірно є результатом дизрегуляції імунної відповіді внаслідок 

перенесених інфекцій. 

Важливо відмітити, що такі порушення створюють сприятливі умови для 

повторних вірусних інфекцій та бактеріальних ускладнень у таких дітей, що 

в свою чергу призводить до повторної дизрегуляції імунної відповіді та 

зростання чутливості до інфекцій.  

Ми також, провели дослідження функціонального стану ТПР-

опосередкованої активації клітин імунної системи у трьох дітей з 

підтвердженою хронічною гранульоматозною хворобою. Результати 

дослідження продемонстрували високий рівень спонтанної експресії CD11b 

та низький рівень експресії CD62L на гранулоцитах. Інкубація з агоністами 

ТПР викликала значне зростання експресії CD11b (у порівнянні зі здоровими 

дітьми) незалежно від типу агоніста, що дозволило нам припустити 

відсутність порушень у функціонуванні ТПР-опосередкованої активації 

імунної відповіді у таких дітей.  

Отже, індуковане агоністами ТПР посилення експресії CD11b на 

поверхні чутливих клітин, свідчать на користь існування функціонально 

активної популяції, яка здатна до відповіді на обраний стимулятор та 

дисбаланс при відповіді на різні агоністи у досліджуваних групах. Також, 

рівень спонтанної експресії цього маркера на гранулоцитах може бути 

використаний в якості лабораторного маркера запалення та бактеріальної 

інфекції, зокрема. З допомогою тесту на індуковане посилення експресії 

CD11b, ми показали, що у дітей, з рекурентними вірусно-бактеріальними 

інфекціями,  спостерігається знижена відповідь на стимуляцію ТПР7/8, що 

може мати транзиторний характер, як наслідок перенесеного інфекційного 

захворювання,  так і бути першопричиною підвищеної чутливості до 

вірусних інфекцій та подальших бактеріальних ускладнень. Виявлений 

феномен потребує подальших досліджень.  
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Ще однією важливою ланкою вродженого імунітету поряд з 

гранулоцитами є NK - лімфоцити – основний компонент противірусного та 

протипухлинного захисту організму. В роботі ми дослідили і проаналізували 

різні показники оцінки функціональної активності цих клітин, такі як 

експресія низки поверхневих маркерів, дегрануляція клітин та їх 

цитотоксична активність при інкубації з активаторами.  

У ході експериментальних робіт, з поміж інших маркерів для 

функціонального імунофенотипування був обраний маркер ранньої активації 

- CD69. Ця молекула експресується на активованих Т, В, та NK - лімфоцитах, 

внаслідок стимуляції низкою мітогенних агентів [156]. Молекула CD69 

також позначається як активована індуктором молекула (activation inducer 

molecule (AIM), ранній активаційний антиген (EA-1),. Leu™- та MLR-3 

антиген [157]. 

В роботі ми показали, що інкубація, як цільної крові так і мононуклеарів 

периферичної крові з чутливою клітинною лінією К562, приводить до 

швидкого зростання цього маркера у популяції NK-клітин: 47,8 % клітин 

набували фенотипу CD69+ після інкубації.  Подібні результати також були 

отримані в роботах інших авторів -  як при інкубації з клітинами-мішенями, 

так із бактеріальними антигенами [158]. Також ми показали, що лише певна 

частина популяції цих клітин здатна до активації при інкубації з К562 -  

збільшення часу інкубації та співвідношення ефектор/мішень не впливає на 

відсоток NK-лімфоцитів, які набувають фенотипу CD69+. При аналізі 

кореляційних зв`язків було виявлено, що саме показник відносної кількості  

CD69+ NK-лімфоцитів після інкубації з К562, достовірно корелює з 

цитотоксичною здатністю цієї популяції, що дозволяє розглядати CD69+NK, 

як функціонально-активну субпопуляцію. Наші дані узгоджуються з 

роботами інших дослідників, де було показано, що зростання CD69 на 

поверхні NK-лімфоцитів корелює з  цитотоксичністю та продукцією IFN-γ 

[159] цими клітинами.   
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Також в нашій роботі ми показали, що інкубація з синтетичним 

агоністом ТПР3 - pоly (i:c) викликає зростання експресії CD69 у популяції 

NK-клітин. Відсоток CD69+ NK-лімфоцитів при інкубації з pоly (і:с) 

достовірно корелює з відсотком CD69+ NK-лімфоцитів при інкубації з К562. 

Це свідчить про те, що  функціонально-активна субпопуляція NK-лімфоцитів 

здатна набувати CD69+ фенотип при інкубації з активаторами різної природи. 

Отримані дані свідчать також про гетерогенність популяції NK-лімфоцитів, 

субпопуляції якої мають різну функціональну активність, що підтверджують 

спостереження інших дослідницьких груп [160,161]. 

Таким чином, поверхневий маркер CD69 є універсальним маркером для 

використання у in vitro функціональних тестах: він має низьку щільність 

експресії на мембрані неактивованих клітин, швидко експресується на 

стимульованих лімфоцитах, що забезпечує безпосереднє вимірювання 

відповіді на стимул в експерименті, зменшуючи вплив артефактів.  Експресія 

CD69 у відповідь на стимуляцію потребує транскрипції нових молекул РНК 

та синтезу протеїнів, є невід`ємною частиною активаційного процесу та 

відображає функціонально-активну субпопуляцію NK-клітин. Використання 

цього маркера у запропонованому нами методі дозволяє швидко та 

ефективно визначити функціональний потенціал NK-лімфоцитів.  

Виявлення інформативності досліження експресії CD69 на NK-

лімфоцитах при інкубації цільної крові з активатором  ТПР3 – poly (i:c) у 

здорових осіб дало підстави дослідити цей показник, у дітей з частими 

респіраторними та інвазивними бактеріальними інфекціями.  

Підвищений рівень спонтанної експресії CD69 на NK-лімфоцитах 

спостерігався у дітей з інвазивними бактеріальними інфекціями. NК-

лімфоцити є невід`ємним і важливим компонентом імунної системи, тому 

загальний стан активації імунної системи та гострого запалення внаслідок 

бактеріальної інвазії міг відобразитися на них підвищеним вмістом 

активаційного маркера у групі дітей з інвазивними бактеріальними 

інфекціями. Крім того,  на поверхні цих клітин містяться рецептори  до 
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бактеріальних антигенів, що дає їм можливість безпосередньо розпізнавати 

бактерії  та брати  активну участь у перебігу інфекції. 

Інкубація з poly (і:с) спричиняла значне зростання експресії маркера 

активації у популяції NK-лімфоцитів. У дітей, що часто хворіли, цей 

показник сягав найнижчого значення (36,3±4,4%) у порівняні з іншими 

групами. Також у цих дітей спостерігався найнижчий показник приросту 

експресії CD69 - різниця між відсотковим вмістом CD69+ NК-лімфоцитів 

після та до інкубації з poly (i:c) – у порівнянні з іншою досліджуваною 

групою та контролем.  

Як відомо, активація ТПР3 на NК-клітинах посилює лізис вірусінфікованих 

та пухлинних клітин, секреції прозапальних цитокінів, які є  регуляторами 

імунної відповіді (IFN-γ), та  хемоатрактантами (IL-6 та IL-8) [162-164]. У 

рамках захисних реакцій вродженого імунітету слизових оболонок від 

інфекцій, відбувається активна міграція нейтрофілів, NК-лімфоцитів, 

макрофагів та індукується синтез прозапальних цитокінів і хемокінів. Вдале 

завершення інфекції  великою мірою залежить саме від вчасного 

надходження лейкоцитів і продукції хемокінів у місці інфікування [165-167 ]. 

Як було зазначено вище, у цієї ж групи дітей також спостерігалось 

порушення активації противірусного ТПР7/8 на гранулоцитах, що виявлялось 

зниженою експресією CD11b. Тобто, такі компоненти противірусного 

захисту, як активація ТПР7/8 на гранулоцитах та ТПР3 на NK-лімфоцитах є 

зниженими у дітей, які часто хворіють, у порівнянні із здоровими дітьми та 

дітьми з інвазивними бактеріальними інфекціями. З огляду на тісну 

кооперацію, яка продемонстрована між цими типами клітин (гранулоцити та 

NK-лімфоцити) низкою робіт [168-171] можна впевнено припустити, що 

пригнічення функціональної активності однієї популяції клітин буде 

впливати на функціональний стан іншої. Кооперація між цими популяціями 

координується як продукцією чисельних цитокінів так і міжклітинними 

контактами [172]. Дисбаланс у такій кооперації, призводить до порушення 



106 
 

«цілісності» імунної реакції, що може бути ще однією причиною підвищеної 

чутливості до вірусних інфекцій, котра спостерігається в анамнезі цих дітей.  

Зважаючи на значну різницю у віці дітей у досліджуваних групах, ми 

дослідили чи існує взаємозв`язок між віком та  показниками 

функціонального імунофенотипування, такими як зміни в експресії CD11b на 

гранулоцитах та активаційного маркера CD69 на NK-лімфоцитах при 

активації ТПР. Між віком дітей та досліджуваними параметрами не виявлено 

кореляційних взаємозв`язків у жодній з груп дітей. Одночасно, це дозволяє 

нам як застосовувати оцінку обраних показників незалежно від віку, так і 

демонструє «незалежність» активації ТПР від віку. Наші дані також 

узгоджуються з роботами інших авторів, де продемонстровано, що зміни в 

імунній відповіді, опосередкованій активацією ТПР, відбуваються до 

першого року та в похилому віці.  В період від 1-го року життя до похилого 

віку (65 років) відсутні суттєві відмінності в реакціях вродженого імунітету 

(на прикладі синтезу цитокінів), зумовлених активацією ТПР [173]. 

Отже, експресія поверхневих маркерів індукована стимуляцією ТПР in 

vitro дає можливість оцінити порушення в активаційному потенціалі імунних 

клітин, які можуть бути зумовлені як дизрегуляцією імунної відповіді -  у 

дітей з частими респіраторними інфекціями, так і дефектами в сигнальних 

шляхах клітини. Подальші дослідження дозволять зрозуміти, чи є такі зміни 

транзиторними, у випадку частих респіраторних інфекцій, чи така знижена 

активаційна відповідь є першопричиною підвищенної чутливості до 

інфекційних збудників.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення науково-практичної проблеми виявлення функціональних 

порушень системи толл-подібних рецепторів. Визначено основні фенотипові 

характеристики активації гранулоцитів та NK-клітин при стимуляції 

агоністами толл-подібних рецепторів, на основі яких розроблено нові 

методичні підходи до лабораторного виявлення функціональних дефектів 

цієї рецепторної системи. 

 

1. Взаємодія NK-лімфоцитів здорових донорів з К562 та лігандом ТПР3 

poly (i:c) in vitro спричиняє підвищення кількості CD69+ клітин в 

середньому в 14 разів. Посилення експресії CD69 в популяції NK-

клітин вірогідно корелює з їх цитотоксичністю (r=0,72), що вказує на 

функціональний взаємозв’язок між цими показниками і дає підстави 

використовувати показник експресії CD69 для характеристики 

функціонального стану природних кілерів. 

2. Інкубація гранулоцитів здорових донорів з агоністами ТПР 2, 7/8 та 4  

(пептидогліканом, резиквімодом та ліпополісахаридом) викликає 

зниження кількості CD62L+ клітин в середньому у 9,5 разів одночасно 

зі зростанням рівня експресії CD11b у 2,3 разів, що засвідчує 

можливість застосування показників експресії зазначених молекул для 

характеристики функціонального стану гранулоцитів. 

3. Оптимізовано умови проведення тесту з дигідрородаміном-123 для 

оцінки киснезалежного метаболізму гранулоцитів: встановлено 

характер дозової залежності індукованої активацією продукції 

реактивних кисневих сполук (РКС) та виявлено максимальну 

стимулювальну концентрацію ФМА - 0,5  мкг/мл. 

4. З використанням оптимізованого тесту з дигідрородаміном-123 у групі 

дітей з інвазивними бактеріальними станами виявлено 9 осіб з 
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порушенням індукованого активацією оксидативного метаболізму 

гранулоцитів, властивого Х-зчепленій формі хронічної 

гранульоматозної хвороби (ХГХ), асоційованої з мутацією гену CYBB. 

Діагноз Х-зчепленої форми ХГХ у цих дітей підтверджено 

результатами молекулярно-генетичних досліджень. 

5. Розроблено умови для оцінки функціонального стану гранулоцитів за 

активацією лігандами толл-подібних рецепторів in vitro в тесті з 

дигідрородаміном-123: найбільша кількість активованих до 

киснезалежного метаболізму клітин (в середньому, 83,8%) 

зареєстрована при застосуванні зимозану (агоніст ТПР2 та Dectin-1) в 

концентрації 200 мкг/мл, ліпополісахариду (агоніст TLR4) в 

концентрації 10 мкг/мл та пептидоглікану (агоніст TПР2) в 

концентрації 46 мкг/мл. 

6. З використанням розробленого методу виявлено порушення активації 

гранулоцитів при  стимуляції ТПР7/8 у дітей з рекурентними вірусно-

бактеріальними інфекціями: рівень експресії CD11b при стимуляції 

ТПР7/8 у 1,6 разів нижчий у порівнянні зі стимуляцією ТПР2 та у 1,3 

рази нижчий при порівнянні зі стимуляцією ТПР4. У порівнянні з 

контрольною групою, рівень експресії CD11b на гранулоцитах при 

стимуляції ТПР7/8 у цій групі дітей нижчий в 1, 4 рази.  

7. При стимуляції ТПР3 на NK-клітин у дітей з рекурентними вірусно-

бактеріальними інфекціями  відносна кількість активованих NK-

клітин(CD69+) у 1,6 разів нижча порівняно з контрольною групою.  

8.  Рівні експресії маркерів активації імунних клітин при стимуляції толл-

подібних рецепторів – CD11b на гранулоцитах та CD69 на NK-клітинах 

-  не залежать від віку, що дає змогу використовувати їх для оцінки 

функціонального стану даних рецепторів у різних вікових групах.  
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