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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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

консервативна система рецепторів, що відіграє виключну роль в активації 

неспецифічної відповіді на патогени, забезпечуючи його молекулярну 

ідентифікацію 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 і диференціювання 

Т-лімфоцитів, таким чином започатковуючи та контролюючи антиген-

специфічну відповідь; ініціює процеси регенерації та відновлення тканинної 

цілісності [Tu S., 2016].  З огляду на вищемволене, стає очевидною роль ТПР 

як одних із 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. 

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

функціональним станом імунних клітин. 

Незважаючи на активне дослідження ТПР, існує недостатньо інформації 

щодо взаємозв’язку їхньої 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. Окрім того, є відкритим 

питання про те, як відображається поточний стан імунної системи на 

активації толл-подібних рецепторів.  

Дослідження і 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; 

дозволило б удосконалити підходи для оцінки імунного статусу в цілому та 

своєчасної діагностики станів, пов’язаних із 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 в жінок з великим інтервалом між пологами»              

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

залежних механізмів розвитку адаптаційних можливостей організму в 

критичні періоди дитинства та патогенезі хронічної соматичної патології в 

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

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було оцінити 

функціональний стан імунної системи в дітей з інвазивними бактеріальними 

станами та рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями шляхом 



 
 

2 

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. Визначити експресію поверхневих активаційних маркерів гранулоцитів 

здорових донорів та її зв’язок із 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 й оптимізувати спосіб оцінки функціонального стану 

гранулоцитів за продукцією ними РКС та експресією молекул адгезії після 

стимуляції лігандами толл-подібних рецепторів in vitro. 

5. З використанням розроблених та оптимізованих методичних підходів 

дослідити функціональний стан і 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 бактеріальними 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 дослідженні 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. Уперше продемонстровано 

діагностичну інформативність аналізу експресії маркера ранньої активації 

CD69 на NK-клітинах для оцінки їх функціональної активності. Показано, що 

саме CD69+NK-клітини репрезентують цитотоксичний потенціал цієї 

популяції, що дає підстави використовувати зазначений маркер у 

діагностичних лабораторних тестах для більш швидкої та якісної оцінки 

цитотоксичності природних кілерів. 
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Уперше в Україні продемонстровано переваги тесту з використанням 

дигідрородаміну–123 для лабораторної діагностики хронічної 

гранульоматозної хвороби порівняно 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  в дисбалансі експресії CD11b на 

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

Отримано нові дані щодо розладу в 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 і NK-клітин при стимуляції Толл-подібних рецепторів 

від віку дітей.  

Практичне значення одержаних результатів. Результатами 

дисертаційного дослідження експериментально обґрунтовано 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 

їхнього 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 і 

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 в дітей.  

         Особистий внесок здобувача. Протягом 2013–2016 років автором 

проведено всі експериментальні роботи: емпіричним шляхом підібрано 

активаційні маркери для оцінки функціонального стану гранулоцитів і 

природних кілерних клітин; проведено порівняльну оцінку методів 

характеристики оксидативного метаболізму гранулоцитів; із використанням 

розроблених методичних підходів проведено порівняльну характеристику 

функціонального стану імунної системи в дітей з інвазивними 

бактеріальними станами та рекурентними вірусно-бактеріальними 

інфекціями за ТПР-опосередкованої активації гранулоцитів та природних 

кілерних клітин. Автором самостійно проаналізовано й узагальнено 

літературні дані за проблемою, що вивчається. Дисертантка особисто провела 

систематизацію, статистичну обробку й наукову інтерпретацію одержаних 
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даних, аналіз та узагальнення результатів, сформулювала всі положення та 

висновки й 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 заслухано й 

обговорено 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. Дисертацію викладено українською 

мовою на 126 сторінках машинописного тексту. Рукопис складається зі 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Огляд літератури. В огляді літератури відображено дані про 

експресію та ліганди ТПР, розглянуто їхню класифікацію та механізм дії. 

Описано роль ТПР в активації окремих популяцій клітин імунної системи та 

їхній координованій взаємодії. Розглянуто дефекти в системі ТПР та методи 

їхньої діагностики.  

 

Матеріали та методи досліджень 

 

Для досягнення мети й вирішення завдань, поставлених у роботі, на 

першому етапі дослідження було проведено розробку та оптимізацію 

способів оцінки функціонального стану гранулоцитів і NK-клітин із 

використанням цільної крові та виділених мононуклеарів здорових донорів 

(n=132). Досліджували вплив інкубації зразків цільної крові здорових донорів 

з агоністами ТПР2, ТПР4 та ТПР7/8та ФМА на рівень експресії молекул 

адгезії (CD62L та CD11b) на гранулоцитах і продукцію реактивних кисневих 

сполук цими клітинами методом триколірної проточної цитометрії з 

використанням проточного цитометру FACScan (Becton Dickinson, США). 

Визначення експресії активаційних маркерів (CD69, CD107a, HLA-DR, 
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CD158) на NK-клітинах здійснювали аналогічним методом за умов інкубації 

цільної крові та виділених мононуклеарних клітин із пухлинною клітинною 

лінією К562 та агоністом ТПР3-poly (i:c). Для 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 оцінювали 

методом проточної цитометрії з використанням йодистого пропідію в якості 

барвника.  

З огляду на літературні дані щодо анамнестичних характеристик 

пацієнтів із порушеннями функціонування ТПР і, враховуючи роль цих 

рецепторів в протиінфекційному імунітеті, для перевірки діагностичного 

значення розроблених методичних підходів нами були обрані групи дітей з 

інфекційними проявами, які могли б бути наслідками дефектів 

досліджуваних рецепторів.  

До груп обстеження ввійшли діти двох підгруп. Першу підгрупу склали 

діти з гострими інвазивними бактеріальними станами віком від 4 міс до 16 

років (n=35). Діти перебували у відділенні гнійної хірургії НДСЛ 

«ОХМАТДИТ» і готувалися до оперативного втручання з приводу уражень 

м’яких тканин унаслідок інвазивних бактеріальних інфекцій. Основними 

інфекційними збудниками були Streptococcus pyogenes, Mycobacterium 

tuberculosis, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitides.  

До другої підгрупи ввійшли діти, які страждали від частих респіраторних 

інфекцій (більше 10 епізодів на рік), що супроводжувалися бактеріальними 

ускладненнями, віком від 1 до 13 років (n=28). Контрольну групу складали 

здорові діти віком від 3 до 13 років (перша група здоров’я), у яких не 

спостерігалося гострих, рекурентних або хронічних захворювань та які 

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

отримували лікування антибактеріальними та імуномодуляторними 

препаратами з будь-якої причини (контрольна група, n=18). Щодо процесу 

обстеження дітей і використання результатів експерименту було 

проінформовано батьків та отримано їхню згоду. 

Статистичний аналіз даних виконували на персональному комп’ютері з 

використанням програми Graph Pad Prism version 6.00 for Windows (Graph 

Pad Software, San Diego California USA). Для оцінки вірогідності 

застосовували критерій Studenttd. Виявлення зв’язку між показниками 

оцінювали за результатами кореляційного аналізу; коефіцієнт кореляції  

Пірсона (r) використовували для оцінки зв’язку між кількісними 

показниками. При порівнянні трьох і більше груп застосовували метод 

статичного аналізу – Anova. Всі обчислені критерії вважали статистично 

вірогідними за значення рівня значущості p<0,05.  
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Результати досліджень та їх обговорення 

 

Першу частину роботи присвячено пошуку інформативних 

фенотипових маркерів активації гранулоцитів і NK-лімфоцитів у відповідь на 

агоністи ТПР, які є типовими молекулярними патернами збудників 

інфекційних захворювань. У зв’язку з цим першим завданням роботи було 

виявлення інформативного фенотипового показника активації основної 

функції природних кілерних клітин – цитотоксичності. Для цього 

досліджували експресію низки активаційних маркерів NK-лімфоцитів після 

їхньої стимуляції пухлинними клітинами. Інкубація крові з чутливою 

клітинною лінією  К562 зумовлювала зростання рівня експресії активаційних 

маркерів у популяції NK-лімфоцитів. Частка клітин, що експресують  маркер 

ранньої активації (%) CD69, зростала у 5,4 рази. Відносна кількість клітин, 

що експресують HLA-DR, збільшувалася в 1,3 рази. При цьому спостерігали 

зниження рівня експресії молекули адгезії CD62L вдвічі від початкового 

рівня (табл. 1).  

Таблиця 1 

Експресія поверхневих активаційних маркерів у субпопуляціях 

циркулюючих лімфоцитів після інкубації 

з клітинною лінією К562 (M±m, n=130) 

Примітка: *p<0,05 порівняно з рівнем спонтанної експресії 

 

 

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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Для подальшого дослідження активаційної відповіді NK-лімфоцитів 

було використано різне співвідношення ефектор–мішень (K562:NK) (рис. 1) 

та різний термін інкубації (рис. 2). Дослідження проводили із застосуванням 

цільної крові та мононуклеарів периферичної крові (МПК). Максимальне 

підвищення експресії маркер у популяції циркулюючих NK-клітин 

спостерігалося при співвідношенні ефектор:мішень – 10:1 (рис. 1). 

Збільшення співвідношення ефектор:мішень не викликало змін у відносній 

кількості CD69+клітин.  

 

Рис. 1. Відносна кількість CD69+NK-клітин при різному співвідношенні 

ефектор:мішень із 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 їхня кількість активується 

впродовж 4 год. 
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Рис. 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. 

 

Аналіз кореляційних зв’язків між цитотоксичною здатністю природних 

кілерів відносно пухлинних клітин і рівнем експресії в цій популяції 

лімфоцитів активаційних маркерів виявив найвищий коефіцієнт кореляції для 

показника відносної кількості  CD69+NK-лімфоцитів (r=0,726,  p<0,05). Це 

дозволило розглядати CD69+NK як функціонально-активну субпопуляцію, а 

CD69 – як маркер цитотоксичної активності природних кілерів. Наші дані 

узгоджуються з результатами досліджень інших наукових груп [Giavedonietal 

L., 2000], якими було показано, що зростання експресії CD69 на поверхні 

NK-лімфоцитів корелює з цитотоксичністю та продукцією IFN-γ цими 

клітинами.   

Після встановлення функціонального зв’язку між цитотоксичністю 

природних кілерів та експресією ними CD69 після стимуляції пухлинними 

клітинами ми проаналізували зміну експресії цього активаційного маркера 

після взаємодії NK-лімфоцитів з агоністами ТПР. Експресія CD69 у популяції 

природних кілерів зростала після обробки крові агоністом ТПР3 poly(i:c) у 14 

разів. Результати цих експериментів дали змогу надалі використовувати 

показник експресії маркера ранньої активації CD69 на NK-лімфоцитах для 

оцінки функціонального стану популяції цих клітин.  

Наступним завданням було виявлення інформативних фенотипових 

показників для активації однієї з основних функцій гранулоцитів в 
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антиінфекційному захисті – киснезалежного метаболізму. Молекули адгезії 

CD11b та CD62L є ключовими компонентами процесу адгезії та міграції 

гранулоцитів. Про важливість інтегрину CD11b яскраво свідчать тяжкість 

бактеріальних інфекцій та інші ускладнення у дітей із дефіцитом молекул 

адгезії (LAD-I syndrome) [Nagendran J., 2012]. Швидка зміна в щільності 

експресії цих молекул при активації клітин та їхня важливість для 

функціональної активності гранулоцитів робить ці молекули адгезії якісними 

маркерами для використання у функціональному імунофенотипуванні 

гранулоцитів. Шедінг L-селектину (CD62L) – ще одна ознака активації 

ефекторів імунних реакцій, яка у гранулоцитів досліджена лише 

фрагментарно [Ball K., 2013].  Інкубація цільної крові здорових донорів із 

агоністами ТПР призводила до значного зниження експресії молекули адгезії 

CD62L у популяції гранулоцитів (рис. 3) з одночасним зростанням частки 

клітин, що експресують CD11b (рис. 4). Середнє значення спонтанного рівня 

експресії CD62L у популяції гранулоцитів складало 76,2%. При інкубації з 

пептидогліканом St.aureus (ПГН) (11мгк/мл), кількість експресуючих клітин 

знижувалася більш ніж у 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) (100 нг/мл), цей показник знижувався на 

91,4% (p<0,01) (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Відносна кількість CD62L+ гранулоцитів цільної крові здорових 

донорів при стимуляції ТПР (n=23) 

Примітка: *p<0,01 порівняно з нестимульованими клітинами 
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Інкубація з усіма агоністами приводила до достовірного зростання щільності 

експресії CD11b у популяції гранулоцитів порівняно зі спонтанним рівнем 

(р<0,01) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Відносна кількість CD11b+ гранулоцитів цільної крові здорових 

донорів при стимуляції ТПР (n=23) 

Примітка: *p<0,01 порівняно з нестимульованими клітинами 

 

Отримані результати засвідчують, що одногодинна інкубація 

гепаринізованої крові здорових донорів з обраними агоністами ТПР викликає 

вірогідне зниження рівня експресії гранулоцитами CD62L з одночасним 

зростанням експресії CD11b, що надає можливість використовувати обрані 

маркери для функціональної характеристики цієї популяції клітин. 

Відомо, що здатністю ініціювати кисневий вибух гранулоцитів володіє 

низка бактеріальних та вірусних молекулярних патернів – агоністів ТПР 

[Panday A., 2015; Farnella M., 2003]. У нашій роботі було оцінено вплив 

агоністів цих рецепторів на продукцію реактивних кисневих сполук 

гранулоцитами не лише для більш детального розуміння цього процесу, але й 

для можливого подальшого використання  в діагностичних цілях – оцінки 

функціонального стану НАДФН-оксидази та сигнальних шляхів ТПР. 

Традиційно в лабораторній діагностиці для характеристики оксидативного 

метаболізму гранулоцитів використовують тест з нітросинім тетразолієм. 

Однак, цей метод має низку недоліків: суб’єктивність в інтерпретації 
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результатів, тривалий час виконання, мала кількість клітин, що береться для 

аналізу та інші. Більш сучасним, чутливим і специфічним методом, що 

дозволяє оцінити активність кисневого вибуху гранулоцитів та виявити 

можливі порушення цього процесу, є метод із використанням 

дигідрородаміну–123 (ДГР–123). Як контроль активації кисневого вибуху ми 

використовували обробку ФМА (форбол-12-миристат-13-ацетат) 

[Dimitrova G., 2013; Panasiuk A., 2013], зважаючи на здатність форболових 

ефірів модулювати активність гексозо-монофосфатного шунта фагоцитів, яка 

лежить в основі продукції реактивних форм кисню. Найбільш оптимальною 

концентрацією ФМА для активації оксидативного метаболізму гранулоцитів 

виявилася концентрація 0,5 мкг/мл, із використанням якої не менше 90% 

гранулоцитів ставали родамін-позитивними. Порівняну активацію кисневого 

вибуху гранулоцитів спричиняло застосування обробки клітин агоністом 

ТПР 4–ЛПС у концентрації 10 мкг/мл, агоністом ТПР 2 – зимозаном у 

концентраціях 20 мкг/мл та 200 мкг/мл (рис. 5). 

 
Рис. 5. Відносна кількість родамін-позитивних гранулоцитів цільної крові 

здорових донорів при інкубації з агоністами ТПР (n=10).  

Примітки: *р<0,01 – порівняно з іншими концентраціями цього ж активатора, 
#р<0,01 – порівняно з інкубацією з ФМА 

 

Для оцінки здатності пептидоглікану (ПГН) ініціювати при інкубації 

цільної крові кисневий вибух, ми використали низку концентрацій – від 2,5 

http://www.ld.ru/molecular/item-160075.html
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мкг/мл до 92 мкг/мл, при інкубації 40 хв. Як видно з табл. 2, найвищий 

відсоток родамін-позитивних гранулоцитів досягався при концентрації 46 

мкг/мл, надалі, при збільшенні концентрації, цей показник зменшувався, що 

може свідчити про пригнічення бактерицидної функції гранулоцитів 

високими концентраціями пептидоглікану.  

Таблиця 2 

Відносна кількість родамін-позитивних гранулоцитів при інкубації 

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

 

Час 

інкубації 

(хв) 

Концентрація 

(мкг/мл) 

Родамін-позитивні 

гранулоцити 

(%) 

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 

 

Аналіз даних показав, що інкубація з ПГН викликала активацію 

гранулоцитів і продукування ними реактивних кисневих сполук. Проте, 

використання пептидоглікану як активатора для оцінки функціонального 

стану ускладнюється значною варіацією показників при інкубації з 

визначеною концентрацією. 

Слід також наголосити на значній індивідуальній варіабельності 

досліджуваного показника при обробці ЛПС та зимозаном у концентрації 20 

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

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

інкубації з ФМА – лише 0,8 %. Така значна індивідуальна варіабельність між 

зразками, на нашу думку, може бути пов’язана з різною щільністю 

рецепторів на поверхні клітин, що значно ускладнює використання цих 

активаторів у лабораторній діагностиці функціонального стану ТПР.  

У другій частині роботи ми використали оцінку підібраних нами 

фенотипових характеристик метаболічної активації природних кілерних 

клітин і гранулоцитів після їхньої обробки агоністами ТПР для оцінки 

функціонального стану цієї рецепторної системи в дітей з інвазивними 

бактеріальними станами та рекурентними вірусно-бактеріальними 
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інфекціями. З огляду на літературні дані щодо анамнестичних характеристик 

пацієнтів із порушеннями функціонування ТПР [Picard C., 2011; Perezde 

D., 2010] і враховуючи роль цих рецепторів у протиінфекційному імунітеті, 

нами були обрані групи дітей з інфекційними проявами, які могли бути  

наслідками дефектів досліджуваних рецепторів.  

Важливо зазначити, що подібна чутливість до інфекційних збудників 

також характерна для дефектів антитілоутворення та фагоцитозу. Тому до 

переліку критеріїв формування групи учасників дослідження входила 

відсутність вище названих. Для цього на попередньому етапі з 

використанням методу радіальної імунодифузії було проведено дослідження 

концентрації сироваткових імуноглобулінів у дітей із зазначеними 

діагнозами. У групі дітей із рекурентними вірусно-бактеріальними 

інфекціями було виявлено дефіцит IgA у двох осіб, 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 із використанням ДГР–123. 

Так, у групі дітей із гострими інвазивними бактеріальними станами в 9 осіб із 

35 було виявлено достовірне зниження відсотку родамін-позитивних 

гранулоцитів при активації ФМА 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 у 

ферментному комплексі — НАДФН-оксидаза. Відомо, що для носіїв Х-

зчепленої форми цієї патології є характерним мозаїцизм – приблизно 50 % 

гранулоцитів містять мутантну Х-хромосому, із порушенням у продукції 

реактивних кисневих сполук. Дослідження з використанням ДГР–123 

дозволяє виокремити функціонально-активну субпопуляцію (з немутантною 

Х-хромосою) у носіїв, тим самим визначаючи форму успадкування хронічної 

гранульоматозної хвороби [Locke B., 2014]. У нашій роботі ми дослідили 

продукцію реактивних кисневих сполук  гранулоцитами в 7 жінок (5 матерів 

пацієнтів та 2 бабусі). Результати засвідчили, що в 4 із 5 матерів пацієнтів 

відсоток активованих гранулоцитів був знижений, сягаючи близько 50 % – 

53,4±3,4 % (46–70 %). Відсоток активованих гранулоцитів у однієї з жінок 

перебував у 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 засвідчило наявність 

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

що підтвердило діагноз «хронічна гранульоматозна хвороба». Таким чином, 

дослідження і відокремлення функціонально-активних субпопуляцій 

гранулоцитів із використанням ДГР–123 є ефективним лабораторним 
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інструментом для діагностики хронічної гранульоматозної хвороби та 

визначення форми успадкування цієї патології. 

Після виключення з груп обстеження дітей із дефіцитом 

антитілоутворення та фагоцитозу, наступні дослідження були направлені на 

оцінку функціональної активності гранулоцитів периферійної крові при 

стимуляції агоністами ТПР та виявлення можливих функціональних дефектів 

цих рецепторів.  

Інкубація з агоністами ТПР приводила до значного зростання частки 

CD11b+ гранулоцитів у всіх групах обстежених (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Експресія CD11b у популяції гранулоцитів гепаринізованої крові  при 

інкубації з агоністами толл-подібних рецепторів 

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

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

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

вірусно-бактеріальними інфекціями 

 

Однак, порівняльний аналіз даних виявив, що експресія CD11b 

гранулоцитами дітей із рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями 

після стимуляції гранулоцитів агоністом ТПР7/8 була достовірно нижчою 

порівняно як із групою дітей з інвазивними бактеріальними інфекціями, так і 

з контролем. Тобто, спостерігалося функціональне порушення клітин при 

активації ТПР7/8, який є ключовим патерн-розпізнавальним рецептором 

противірусного імунного захисту, у вигляді зниженої експресії інтегрину 

CD11b. На нашу думку, така знижена відповідь може бути пояснена 

транзиторною дизрегуляцією імунної відповіді при вірусних інфекціях. Наші 

дані також частково підтверджуються роботою [Molyneaux P., 2013], де 
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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 й експресія інших ефекторних механізмів у відповідь на 

стимуляцію ТПР7/8, таких як синтез IL–8, MMP та генерація нейтрофільних 

пасток у процесі нетозу [Tang F., 2015]. 

Отже, у дітей із рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями 

спостерігається порушена відповідь на стимуляцію ТПР7/8 у вигляді 

зниженої експресії інтегрину CD11b, що, з огляду на літературні дані, 

найбільш імовірно є результатом дизрегуляції імунної відповіді внаслідок 

перенесених інфекцій. 

Окрім гранулоцитів, важливими ефекторними клітинами 

противірусного та протипухлинного захисту організму є NK-лімфоцити.   

Як зазначено раніше, з-поміж інших маркерів для імунофенотипування 

функціонального стану цих клітин був обраний маркер ранньої активації – 

CD69. Експресія маркера активації CD69 NK-лімфоцитами 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. 7), що може свідчить про залучення цих клітин в 

антибактеріальний захист. 

Цей показник був вищий порівняно з групою 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, тривалим станом їхньої активації. У контролі частка активованих NK-

лімфоцитів сягала 15,3±2,9% та, вірогідно, не відрізнялася від значень в 

інших групах (рис. 7).  

 
Рис. 7. 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. 
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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%. 

Як було зазначено вище, у цієї ж групи дітей також спостерігалося 

порушення активації ТПР7/8, який має виключне значення у противірусному 

імунітеті, на гранулоцитах, що виявлялося зниженою експресією CD11b. 

Тобто, такі компоненти противірусного захисту, як активація ТПР7/8 на 

гранулоцитах та ТПР3 на NK-лімфоцитах є зниженими в дітей, які часто 

хворіють, порівняно зі 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 [Zen K., 2011; Amano K., 2015; Jaeger B., 2012], 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 [Costantini C., 2010]. Дисбаланс у такій 

кооперації призводить до порушення «цілісності» імунної реакції, що може 

бути ще однією причиною підвищеної чутливості до вірусних інфекцій, 

котра спостерігається в анамнезі обстежених дітей. 

Зважаючи на значну різницю у віці дітей у досліджуваних групах, ми 

дослідили, чи існує взаємозв’язок між віком і показниками 

імунофенотипування функціонального стану ефекторів протиінфекційного 

імунітету, такими як зміни в експресії CD11b на гранулоцитах та 

активаційного маркера CD69 на NK-лімфоцитах при активації агоністами 

ТПР. Між віком дітей та досліджуваними параметрами не виявлено 

кореляційних взаємозв’язків у жодній з груп дітей. 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 [Kollmann T., 

2012]. 

Отже, експресія активаційних маркерів індукована стимуляцією 

молекулярними патернами, котрі є агоністами ТПР in vitro, дає можливість 

оцінити порушення в активаційному потенціалі імунних клітин, які можуть 

бути зумовлені як дизрегуляцією імунної відповіді, так і дефектами в 

сигнальних шляхах клітини. Подальші дослідження дозволять зрозуміти, чи є 

такі зміни транзиторними, чи знижена активаційна відповідь є 

першопричиною підвищеної 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. У відповідності до сформульованих завдань і 

отриманих результатів дослідження зроблені наступні висновки: 

 

1. Взаємодія NK-лімфоцитів здорових донорів з К562 та лігандом ТПР3 poly 

(i:c) in vitro спричиняє підвищення кількості CD69+ клітин у 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 у середньому в 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 

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 із 

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 (у середньому 83,8%) зареєстрована 

при застосуванні зимозану (агоніст ТПР2 та Dectin-1) у концентрації 200 

мкг/мл, ліпополісахариду (агоніст TПР4) у концентрації 10 мкг/мл та 

пептидоглікану (агоніст TПР2) у концентрації 46 мкг/мл. 
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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 порівняно зі стимуляцією ТПР2 та у 1,3 рази 

нижчий порівняно зі стимуляцією ТПР4. Якщо порівнювати з 

контрольною групою, то 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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АНОТАЦІЯ 

Осипчук Д. В. Активація імунних клітин, опосередкована                       

толл-подібними рецепторами, в оцінці функціонального стану імунної 

системи. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню і визначенню основних 

фенотипових характеристик активації гранулоцитів та NK-клітин при 

стимуляції толл-подібних рецепторів молекулярними патернами збудників 

інфекційних захворювань і розробці на їхній основі нових методичних 

підходів для лабораторного виявлення функціональних дефектів цієї системи 

рецепторів.  

На основі розроблених методичних підходів було виявлено розлад 

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 дітей з рекурентними вірусно-

бактеріальними інфекціями. У роботі вперше продемонстровано відсутність 

залежності показників активації гранулоцитів та NK-клітин, при стимуляції 

толл-подібних рецепторів, від віку дітей.  

Результатами роботи доведено ефективність використання тесту з 

дигідрородаміном–123 у якості скринінгового методу діагностики  хронічної 

гранульоматозної хвороби та визначення типу успадкування цієї патології. 

Ключові слова: толл-подібні рецептори, активація імунних клітин, 

функціональна активність імунних клітин. 

 

АННОТАЦИЯ 

Осипчук Д. В. Активация иммунных клеток, опосредованная 

толл-подобными рецепторами, в оценке функционального состояния 

иммунной системы. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.00.09 – иммунология. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию и определению основных 

фенотипических характеристик активации гранулоцитов и NK-клеток при 

стимуляции толл-подобных рецепторов молекулярными паттернами 

возбудителей инфекционных заболеваний и разработке на их основе новых 

методических подходов для лабораторного выявления функциональных 

дефектов этой системы рецепторов. 

На основе разработанных методических подходов было обнаружено 

нарушение кооперативного взаимодействия между NK-клетками и 

гранулоцитами, обусловленного нарушением экспрессии последними 

молекул адгезии CD11b в ответ на стимуляцию ТПР7/8, что ассоциируется со 
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снижением экспрессии маркера активации CD69 естественными киллерами у 

детей с рекуррентными вирусно-бактериальными инфекциями. В работе 

впервые продемонстрировано отсутствие зависимости показателей 

активации гранулоцитов и NK-клеток, при стимуляции толл-подобных 

рецепторов, от возраста детей. 

Результатами работы доказана эффективность использования теста с 

дигидрородамином–123 в качестве скринингового метода диагностики 

хронической гранулематозный болезни и определения типа наследования 

этой патологии. 

Ключевые слова: толл-подобные рецепторы, активация иммунных 

клеток, фукнциональная активность иммунных клеток. 

 

SUMMARY 

Osypchuk D. V. Activation of immune cells, mediated by toll-like 

receptors, in the assessment of the  functional state of the immune system. – 

Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences in specialty 

03.00.09 – immunology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

Dissertation represents a study of the main phenotypic characteristics of 

activation of granulocytes and NK cells by stimulation of toll-like receptors by 

molecular patterns of infectious diseases`s pathogens and development on their 

basis new methodological approaches for laboratory detection of functional defects 

of toll-like receptors. 

The results of work demonstrate the diagnostic value of analysis of 

expression the early marker of activation CD69 on NK-cells for functional activity 

assessment of those cells. It was shown that  the maximum relative number of NK-

cells are activated in response to tumor cells (expressing CD69) is 53% of the cells 

and recorded at a ratio of effector: target - 10: 1 during 4-hours cultivation. Further 

increase in еру effector:target ratio not accompanied by increased expression of the 

activation marker in the population of NK-lymphocytes. It was revealed that the  

CD69+ NK cells represent the cytotoxic potential of this population, which makes 

it possible to use this marker in diagnostic laboratory tests for a faster and 

qualitative assessment of NK cell cytotoxicity. 

It was revealed that incubation of granulocytes of healthy donors with 

agonists of TLR 2, 7/8 and 4 (peptidoglycan, resiquimod and lipopolysaccharide) 

causes a decrease in the number of CD62L+ cells by an average of 9.5 times, 

simultaneously with an increase in the expression level of CD11b by 2.3 times, 

which indicates the possibility of using the expression of these molecules to 

characterize the functional state of granulocytes. 

Based on the developed methodological approaches, a disorder of 

cooperative interaction between NK cells and granulocytes was found due to a 

impairment expression of CD11b adhesion molecules in response to stimulation of 

TLR7 / 8. Group of children with recurrent viral and bacterial infections showed 
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significantly lower amount of CD11b on granulocytes after activation of TLR7/8, 

compared with age matched control groups. Such a decreased presentation of 

adhesion molecules at granulocyte’s surface in response to TLR7/8  was associated 

with a decrease in expression of the activation marker CD69 by natural killers in 

children with recurrent viral and bacterial infections. Reducing the presentation of 

adhesion molecules on granulocytes membrane surface in response to stimulation 

by antigens may led to impaired migration to the sites of infection and diminished 

pro-inflammatory response as a result. For the first time, there was demonstrated 

the absence of age-dependent activation of granulocytes and NK cells upon 

stimulation of toll-like receptors, in this study.  

The results of the work prove the effectiveness of using the test with 

dihydrodrodamine-123 as a screening method for diagnosing chronic 

granulomatous disease(CGD) and determining the type of inheritance of this 

pathology. Also, measurement of neutrophils (NADPH) oxidase complex activity 

by two methods -  NBT-test and DHR assay was compared in this study. The data 

shows that both methods -  NBT - test and DHR-123 assay - reveal the reduced 

production of ROS in patients with CGD, however, the test DHR-123 assay is 

more sensitive and reliable in the diagnosis of this pathology.  DHR-123 assay 

make possible to clearly distinguish patients with CGD, while NBT-test 

demonstrate lower production of ROS not only in patients with CGD, but in 

children with invasive bacterial infections as well.  Thus, the DHR-123 assay have 

multiple advantages over NBT-test in the laboratory diagnosis of chronic 

granulomatous disease. DHR – 123 assay is a high-quality and reliable method and 

it should be implement in screening laboratory practice for diagnosis of chronic 

granulomatous disease. 

Keywords: toll-like receptors, the activation of immune cells, functional 

activity of immune cells. 

 

 

 
 


