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АНОТАЦІЯ 

 

Гурмач Є.В. Метаболічна поляризація клітин мікроглії щурів в 

умовах росту гліоми С6 та її корекція агоністом толл-подібного 

рецептора 3. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, 

Київ, 2019. 

Серед первинних пухлин головного мозку понад 70 % є гліоми, 

переважна більшість з яких є злоякісними гліобластомами. Гліобластоми - 

агресивні пухлини головного мозку з практично 100 % летільністю. 

Незважаючи на значні досягнення традиційної терапії гліома залишається 

невиліковною хворобою. Причиною цього є неефективність сучасних 

методів лікування, спрямованих проти пухлинних клітин через їх генетичну 

нестабільність і здатність формувати лікарську резистентність. Більше того 

на сьогодні більшість терапевтичних підходів, спрямованих на усунення 

пухлинних клітин, зазнали невдачі. 

Гліобластома сильно інфільтрується мієлоїдними клітинами головного 

мозку, здебільшого це мікроглія та периферичні фагоцити. Ріст злоякісних 

гліом супроводжується розвитком локальної та системної імуносупресії. 

Джерелом супресії є мікрогліальні клітини, котрі концентруються у 

гіпоксичних ділянках гліом і складають до 30 % стромальних клітин у складі 

пухлинної тканини. Під впливом пухлинного мікрооточення ці клітини 

набувають імуносупресивного, проінвазивного фенотипу з експресією 

пропухлинних маркерів (аргінази 1, інтерлейкіну 10, CD206 тощо). На 

відміну від пухлинних клітин, мікрогліальні клітини є генетично стабільними 

і являють собою привабливу мішень для розробки методів лікування гліоми 

без ризику розвитку рецидивів і формування лікарської резистентності. Не 
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всі мікрогліальні клітини мають пропухлинний активаційний стан, частина з 

них можуть брати участь у протипухлинних імунних реакціях. Тому 

перспективним підходом є відновлення протипухлинної активності цих 

клітин. Традиційними маркерами функціональної поляризації фагоцитів є 

спрямованість метаболізму аргініну (посилення аргіназної активності є 

ознакою альтернативної активації, збільшення продукції NO – ознакою 

класичної активації) та експресія фенотипових маркерів класичного (СD80) 

та альтернативного (CD206) профілю цих клітин. Додатковим критерієм 

альтернативної активації фагоцитів вважають посилення їх фагоцитарної 

активності 

Сьогодні існує кілька нових терапевтичних підходів для перемикання 

фенотипу мікроглії з імуносупресивного на протипухлинний. Так, наприклад, 

різні терапевтичні агенти можна розглядаюти як поляризатори для 

перемикання фенотипу асоційованихз пухлиною фагоцитів, включаючи толл-

подібні рецептори (ТПР), такі як poly(I:C), ліганд ТПР 9 CpG-ODN, агоністи 

ТПР 7/8, тощо. Агоністи толл-подібних рецепторів 3 вважаються 

"безпечними" для застосування в імунотерапії гліобластом. Так, внаслідок їх 

дії ріст пухлини інгібується. Також вони регулюють експресію як PD-L1, так 

і PD-L2 на клітинах гліоми, сприяють переходу пухлинних клітин до 

проліферативного спокою та індукують їх апоптоз. Крім того, існує потреба в 

розроблені та дослідженні різних способів доставки терапевтичних агентів 

для застосування в терапії лікування гліобластом.  

Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню характеру змін 

функціонального профілю мозкових фагоцитів та позамозкових фагоцитів за 

росту гліоми С6, а також дослідженню здатності агоніста толл-подібного 

рецептора 3 (ТПР3) до відновлення протипухлинних властивостей 

комплексної популяції мікроглії тварин з пухлиною. 

Метою роботи було дослідити функціональні характеристики мікроглії 

та фагоцитів позамозкової локалізації у щурів з гліомою С6 та вплив агоніста 

ТПР3 на метаболічний профіль мікроглії. 
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У дисертації наведено узагальнення та представлено вирішення одного 

з важливих питань імунології та експериментальної онкології - з’ясування 

характеру змін функціонального профілю мозкових фагоцитів за розвитку 

гліоми С6, зміни метаболічних характеристик позамозкових фагоцитів за 

росту пухлини, а також виявлено здатність агоніста толл-подібного 

рецептора 3 до відновлення протипухлинних властивостей комплексної 

популяції мікроглії тварин з пухлиною. 

В роботі розширено існуючі уявлення стосовно характеру активації 

мікроглії за впливу агоністів патерн-розпізнавальних рецепторів та 

гомеостатичних чинників. Для оцінки особливостей метаболічної активації 

клітин мікроглії як клітини порівняння використовували фагоцити 

позамозкової локалізації (перитонеальні макрофаги). Як агоністи ПРР 

застосовували бактеріальний ЛПС (агоніст ТПР4) та Ларифан (агоніст ТПР3). 

Показано, що агоністи ТПР4 і ТПР3 спричиняють різну метаболічну 

активацію мікрогліальних клітин in vitro: агоністи ТПР4 викликають зсув 

метаболізму аргініну у бік збільшення рівня продукції NO, а агоністи ТПР3 - 

не впливають на метаболізм аргініну і помірно посилюють експресію CD206. 

Пухлино-асоційована гіпоксія є одним з визначальних чинників, який 

впливає на метаболічну поляризацію мікроглії в умовах росту злоякісних 

гліом. За нашими даними, експозиція гіпоксією впродовж 24 годин in vitro 

викликала зміну функціонального профілю мікрогліальних клітин у бік 

альтернативного (протизапального) фенотипу з вірогідним збільшенням 

експресії рецептору CD206 одночасно з посиленням аргіназної та 

фагоцитарної активності. Вперше показано, що агоніст ТПР3 здатний 

викликати функціональну реверсію гіпоксичних альтернативно 

поляризованих мікрогліальних клітин до прозапального метаболічного 

профілю in vitro. 

Отримано нові дані стосовно метаболічного стану мікрогліальних 

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

Показано, що функціональні характеристики мікроглії в умовах пухлинного 
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росту відрізняються від таких, властивих мікроглії як класичного, так і 

альтернативного фенотипам. Зсув метаболізму аргініну у бік збільшення 

продукції NO-метаболітів супроводжувався підвищенням рівня генерації 

РФК і відсутністю змін у показниках фагоцитарної активності. Виявлені 

нами, а також іншими авторами нетипові метаболічні характеристики 

мікрогліальних клітин можуть бути наслідком комплексного складу 

дослідженої популяції фагоцитів, до якої можуть входити мієлоїдні 

супресорні клітини.  

Слід також відзначити, що істотні зміни функціональних 

характеристик мікроглії зареєстровано нами у інтактних тварин, яким було 

імплантовано катетер, з протизапальним зсувом метаболізму мікроглії. 

Здатність цих пристроїв викликати протизапальну метаболічну активацію 

мікроглії може спотворювати результати моделювання захворювань 

головного мозку, а також наслідки локального введення лікарських засобів і 

має бути врахована при проведенні відповідних експериментальних 

досліджень. 

Ріст гліоми С6 супроводжується змінами функціональних 

характеристик фагоцитів (макрофагів у межах лімфоїдної тканини, 

асоційованої зі слизовими оболонками, та циркулюючих клітин) з набуттям 

ними ознак протизапальної метаболічної активації. Альтернативно 

поляризовані позамозкові фагоцити можуть бути основним джерелом 

формування системної імуносупресії за розвитку злоякісних гліом. 

Інтраназальний шлях доставки лікарських засобів у структури 

головного мозку розглядається як альтернативний інтрацеребральному 

введенню. Даний шлях має ряд переваг: гематоенцефалічний бар’єр перестає 

бути перешкодою, як у випадку системного введення. При цьому метод 

неінвазивний, порівняно з інтрацеребральним уведенням. Показано, що за 

інтраназального введення агоніста ТПР3 гальмуються пропухлинні 

властивості мікроглії у щурів з гліомою С6, що супроводжується зниженням 

проліферативного потенціалу пухлинних клітин in vivo. Результати 
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дисертаційного дослідження експериментально обґрунтовують 

перспективність застосування інтраназального введення агоністів ТПР3 у 

комплексній терапії злоякісних гліом з метою відновлення протипухлинних 

властивостей гліома-асоційованої мікроглії. 

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

подібних рецепторів. 

 

SUMMARY 

 

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

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

manuscript. 

Thesis for candidate of biological sciences degree in major 03.00.09 – 

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

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Over 70 % of primary brain tumors are gliomas. Mostlly these tumors are 

malignant glioblastomas. It is aggressive tumors of the brain with almost 100 % 

death rate. Despite the significant achievements in traditional therapy, gliomas 

remain an incurable disease. The reason is ineffectiveness of modern treatment 

methods directed against tumor cells due to their genetic instability and drug 

resistance. Futhermore, today most of the therapeutic approaches aimed at 

eliminating tumor cells have failed. 

Glioblastomas are highly infiltrated by myeloid cells, mainly by microglia 

and peripheral phagocytes. The growth of malignant gliomas are accompanied with 

development of local and systemic immunosuppression. The source of such 

suppression is microglial cells, which are concentrated in hypoxic areas of gliomas 

and contains 30 % of stromal cells in the tumor tissue. Under the influence of 

tumor microenvironment, these cells acquire an immunosuppressive, invasive 

phenotype with the expression of antitumor markers (arginase 1, interleukin 10, 
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CD206, etc). Microglial cells are genetically stable and represent an attractive 

target for the glioma treatment without relapse and the formation of drug 

resistance, unlike the tumor cells. Currently, there are two types of approaches to 

regulating the influence of microglial cells. First - one is the physical removal of 

microglial cells in order to minimize their pro-tumor effects. But, not all microglial 

cells have pro-tumor activation status, some of them can participate in antitumor 

immune responses. Therefore, a more promising approach is to restore the 

antitumor activity of these cells. 

Today, new several therapeutic approaches to switch the phenotype of a 

microglia from an immunosuppressive to antitumor are exist. For example, diferent 

therapeutic agents could be considered as a polarizers to switch the phenotype of 

tumor phagocytes, including toll-like receptors (TLRs) such as poly(I:C), TLR 

ligand 9 CpG-ODN, agonist of TLR 7/8, and other. Toll-like receptor 3 agonists 

are safe for use in immunotherapy with glioblast. Also they regulate the expression 

of both PD-L1 and PD-L2 in glioma cells, and promote the transition of tumor 

cells to proliferative rest and induce their apoptosis. 

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

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

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

profile. 

The dissertation presents generalization and solution of one of the important 

issues of immunology and experimental oncology - to find out the nature of 

changes in the functional profile of cerebral phagocytes in the development of 

glioma C6, changes in metabolic characteristics of phagocytes from different 

locations in tumor growth, and also the ability of the toll-like receptor agonist 3 to 

the restoration of antitumor properties of a complex population of microglia of 

animals with a tumor. 

In the work, existing views on microglia activation during the influence of 

toll-like receptor agonists and homeostatic factors have been extended. It have 

been shown that TLR4 and TLR3 agonists cause different metabolic activation of 
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microglial cells in vitro: TLR4 agonists cause a shift in arginine metabolism by 

enhancing NO-synthase activity, and TLR3 agonists do not affect the metabolism 

of arginine and increase the expression of CD206. Tumor-associated hypoxia is 

one of the determining factors that affects the metabolic polarization of microglia 

in conditions of tumor growth. 24-hour exposure to hypoxia in vitro induced a 

change in the functional profile of microglial cells toward an alternative (anti-

inflammatory) phenotype with a possible increase in expression of the CD206 

receptor, along with increased arginase and phagocytic activity. 

New data on the metabolic state of microglial cells and other phagocytes in 

conditions of growth of glioma C6 in rats were obtained. It has shown that the 

functional characteristics of the microglia in tumor growth conditions differ from 

the microglia of the classical or alternative phenotype. The non-typical metabolic 

characteristics of microglial cells detected by us, as well as by other authors, may 

be the result of the complex composition of the studied phagocyte population, 

which may include myeloid suppressor cells. The growth of glioma C6 is 

accompanied by changes in the functional characteristics of phagocytes 

(macrophages within the lymphoid tissue associated with mucous membranes, and 

circulating cells) with the acquisition of signs of anti-inflammatory metabolic 

activation. 

It has been shown that the TLR3 agonist is capable of inducing functional 

reversion of hypoxic alternatively polarized microglial cells to pro-inflammatory 

metabolic profile in vitro, firstlly. And also inhibit the tumor properties of 

microglia in rats with glioma C6, which is accompanied by a decrease in the 

proliferative potential of tumor cells in vivo. 

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

 

 

 

 



9 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

1. Є. Опейда, М. Рудик, В. Святецька, Л. Сківка,  О. Федорчук. Реакція 

лімфоїдних органів щурів на ріст гліоми С6. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції 

фізіологічних функцій. 2017; 1(22): 61-65. 

2. Y. Hurmach, M. Rudyk, V. Svyatetskaya, L. Skivka. Effect of intracranial 

catheter placement on microglia metabolic profile of rats. Biotechnologia Acta. 

2018; 11(4): 84-90. 

3. Гурмач Є., Рудик М., Святецька В., Сківка Л. Функціональні 

характеристики циркулюючих фагоцитів щурів із гліомою С6. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. 

2018; 2(76): 12-17. 

4. Larysa M. Skivka, Svitlana V. Prylutska, Mariia P. Rudyk, Nataliia M. 

Khranovska, Ievgeniia V. Opeida, Vasyl V. Hurmach, et al. C60 fullerene and its 

nanocomplexes with anticancer drugs modulate circulating phagocyte functions 

and dramatically increase ROS generation in transformed monocytes. Cancer Nano 

[Internet]. 2018; 9(8). doi: https://doi.org/10.1186/s12645-017-0034-0. 

5. Є.В. Гурмач, М.П. Рудик, В.М. Святецька, О.В. Скачкова, Л.М. Сківка. 

Функціональний профіль фагоцитів щурів різної локалізації за росту гліоми 

С6. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2018; 3-4(74): 110-119. 

6. Y. Hurmach, M. Rudyk, V. Svyatetska, N. Senchylo, O. Skachkova, D. 

Pjanova, et al. The effect of intranasally administered TLR3 agonist Larifan on 

metabolic profile of microglial cells in rat with C6 glioma. Ukr. Biochem. J. 2018; 

90(6): 110-119. 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1186/s12645-017-0034-0


10 

 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ             13 

ВСТУП                  15 

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ              21 

1.1.  Епідеміологія, етіологія та принципи лікування злоякісних гліом        21 

1.2. Походження та фізіологічні функції мікроглії           25 

1.3. Метаболічна поляризація мікроглії/макрофагів           29 

1.4. Імуносупресія в умовах розвитку гліом. Функціональні характеристики 

гліома-асоційованої мікроглії              33 

1.5. Модуляція функції мікрогліальних клітин як терапевтична стратегія. 

Агоністи толл-подібних рецепторів у таргетній імунотерапії раку        40 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ          45 

2.1. Дослідні тварини                45 

2.2. Модель пухлинного росту              47 

2.3. Дослідження розподілу пухлинних клітин за фазами клітинного  

циклу                  48 

2.4. Імуногістохімічне дослідження мікроглії            48 

2.5. Отримання суспензії клітин мікроглії            49 

2.6. Виділення перитонеальних макрофагів            50 

2.7. Виділення лімфоїдних органів              50  

2.8. Дослідження внутрішньоклітинної продукції реактивних форм  

кисню                  51 

2.9. Дослідження фагоцитарної активності            51 

2.10. Дослідження продукції нітритів (реакція Гріса)           52 

2.11. Дослідження аргіназної активності             53 

2.12. Дослідження експресії фенотипових маркерів фагоцитів         54 

2.13. Схема дослідження впливу агоністів патерн-розпізнавальних рецепторів 

на метаболічні характеристики фагоцитів            54 



11 

 

2.14. Схема дослідження впливу гіпоксії на метаболічний профіль макрофагів 

in vitro                  55 

2.15. Схема дослідження впливу агоніста ТПР 3 на метаболічний профіль 

гіпоксичних макрофагів in vitro              55 

2.16. Схема дослідження впливу інтрацеребрального введення агоніста TПР 3 

на метаболічний профіль мікроглії щурів з гліомою С6          56 

2.17. Схема дослідження впливу інтраназального введення агоніста TПР 3 на 

метаболічний профіль мікроглії щурів з гліомою С6           58 

2.18. Статистичний аналіз результатів             58 

РОЗДІЛ 3. ЛІГАНД-ОПОСЕРЕДКОВАНА ТА ГОМЕОСТАТИЧНА 

МЕТАБОЛІЧНА АКТИВАЦІЯ МІКРОГЛІАЛЬНИХ КЛІТИН IN VITRO      59 

3.1. Фенотипово-функціональні характеристики мікроглії за дії агоністів 

патерн-розпізнавальних рецепторів              60  

3.2. Фенотипово-функціональні характеристики мікроглії в умовах гіпоксії та 

їх корекція агоністом ТПР 3 in vitro             63 

3.2.1. Вплив гіпоксії на метаболічний профіль мікрогліальних клітин  

in vitro                  65 

3.2.2. Зміна функціонального профілю гіпоксичних мікрогліальних клітин 

після обробки агоністом ТПР 3              71 

РОЗДІЛ 4. ФЕНОТИПОВО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МІКРОГЛІЇ ТА МАКРОФАГІВ ІНШОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ РОСТУ 

ГЛІОМИ С6                 79 

4.1. Функціональний профіль мікроглії щурів за росту гліоми С6         79 

4.2. Функціональний профіль перитонеальних макрофагів за росту  

гліоми С6                  87 

4.3. Функціональний профіль циркулюючих фагоцитів за росту гліоми  

С6                   92 

4.4. Реакція лімфоїдних органів на ріст гліоми С6 у щурів          98 

РОЗДІЛ 5. ВПЛИВ ІНТРАЦЕРЕБРАЛЬНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО 

ВВЕДЕННЯ АГОНІСТА ТПР3 НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



12 

 

МІКРОГЛІЇ ЩУРІВ З ГЛІОМОЮ С6            102 

5.1. Вплив інтрацеребрального введення агоніста ТПР 3 на функціональний 

профіль мікрогліальних клітин             102 

5.2. Вплив інтраназального введення агоніста ТПР 3 на функціональний 

профіль мікрогліальних клітин            111 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ            124 

ВИСНОВКИ               134 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ             136 

ДОДАТОК 1               165

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ГАМ - гліома-асоційована мікроглія/макрофаги  

ГЕБ - гемато-енцефалічний барєр  

ГМ-КСФ - гранулоцитарно-макрофагально колонієстимулювальний фактор 

ДХФ-ДА - дихлородигідрофлуоресцеїн диацетату  

ЗФР - забуферений фізіологічний розчин  

ІФНγ - інтерферон гамма  

ЛПС - ліпополісахарид 

М-КСФ - макрофагально колонієстимулювальний фактор 

МСК - мієлоїдні-супресорні клітини  

НСК – нейрональні стовбурові клітини 

ПАМ - пухлиноасоційовані макрофаги 

РФК - реактивні форми кисню 

ТПР - толл-подібні рецептори 

ТФР-β - трансформуючий фактор росту β 

ФНП-α - фактор некрозу пухлини-α 

ФБР - фосфатний буферний розчин  

ЦНС -  центральна нервова система 

Arg-1 - arginase-1 -  аргіназа-1 

CCL - chemokine (C-C motif) ligand - хемокін (C-C мотив) ліганд 

CD - cluster of differentiation - кластер диференціації 

HIF - hypoxia-inducible factor - індукований гіпоксією фактор 

Iba-1 - ionized calcium binding adaptor molecule - лектин-зв'язувальний білок 

для зв'язування кальцію 

IL - interleukin - інтерлейкін 

MALT - Mucosa Associated Lymphoid Tissue - лімфоїдна тканина, асоційована 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Гліоми є найпоширенішими первинними 

пухлинами головного мозку. Найбільш злоякісною формою гліом є 

мультиформна гліобластома, яка складає 60 % усіх первинних злоякісних 

новоутворень цієї локалізації у дорослих [1-3]. Незважаючи на значні 

досягнення у хірургічному лікуванні, радіо- та хіміотерапії злоякісна гліома 

залишається невиліковною хворобою з високим рівнем смертності, що 

свідчить про неефективність терапевтичних підходів, спрямованих проти 

пухлинних клітин, зумовлену високим рівнем їх генетичної нестабільності і 

формуванням лікарської резистентності [4-6]. Відмітними особливостями 

росту злоякісних гліом є інтенсивна інфільтрація пухлинної тканини 

клітинами імунної системи з формуванням імуносупресивного пухлинного 

мікрооточення, а також системна імуносупресія [7,8]. До 30 % стромальних 

клітин у складі пухлинної тканини злоякісних гліом складають мікрогліальні 

клітини (фагоцити мозку), котрі концентруються у гіпоксичних ділянках 

злоякісного новоутворення. В умовах пухлино-асоційованої гіпоксії та 

паракринної дії продукованих пухлинними клітинами біологічно активних 

медіаторів мікрогліальні клітини набувають активаційного функціонального 

стану, котрий сприяє росту злоякісного новоутворення: посилює інвазивні 

властивості пухлинних клітин, сприяє формуванню популяції стовбурових 

пухлинних клітин, сприяє неоваскуляризації пухлинної тканини і забезпечує 

формування локальної і системної імуносупресії [9-12]. На відміну від 

пухлинних клітин, стромальні клітини у пухлинному мікрооточенні є 

генетично стабільними і являють собою привабливу мішень для розробки 

тарґетних методів лікування злоякісної гліоми. На сьогоднішній день існує 

два типи терапевтичних підходів до лікування гліом, спрямованих на 

мікрогліальні клітини. Перший з них передбачає фізичну елімінацію 

мікрогліальних клітин у пухлинному мікрооточенні з метою мінімізації їх 

про-пухлинного впливу [13,14]. Однак, не всі мікрогліальні клітини 
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характеризуються про-пухлинним активаційним статусом, частина з них є 

дієвими учасниками протипухлинних імунних реакцій. З огляду на це більш 

перспективним методичним підходом до імунотерапії злоякісних гліом, 

спрямованим на мікроглію, є відновлення протипухлинної активності цих 

клітин [15,16]. Одними з чинників, які можуть бути використані з цією 

метою, є агоністи патерн-розпізнавальних рецепторів, зокрема толл-подібних 

рецепторів, лігування яких спричиняє набуття мікрогліальними клітинами 

протипухлинних властивостей з посиленням синтезу цитотоксичних сполук 

та прозапальних медіаторів [17-19]. Розробка методів імунотерапії злоякісних 

гліом, спрямованих на корекцію функціонального профілю мікрогліальних 

клітин, зумовлює необхідність поглибленого вивчення їх фенотипово-

функціональних характеристик в умовах росту злоякісного новоутворення. 

На сьогоднішній день не існує єдиної думки щодо характеристики 

метаболічного профілю мікроглії в умовах пухлинного росту. Згідно даних 

дослідників Mieczkowski et al. (2015) [20] гліома-асоційована мікроглія має 

протизапальний пропухлинний метаболічний профіль, а згідно Szulzewsky et 

al. (2016) [21], мікроглія в умовах росту гліом має змішаний 

прозапальний/пропухлинний метаболічний профіль.  

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

Робота виконувалась в межах науково-дослідних тем «Механізми реалізації 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних 

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

метаболічних процесів в організмі за умов розвитку патологічних станів» 

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

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було дослідити 

функціональні характеристики мікроглії та фагоцитів позамозкової 

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

профіль мікроглії. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 
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1. Визначити метаболічні характеристики мікрогліальних клітин щурів за 

впливу лігандів патерн-розпізнавальних рецепторів (ТПР4 та ТПР3) та 

гіпоксії in vitro. 

2. Вивчити вплив агоніста ТПР3 на метаболічні характеристики 

нормоксичних та гіпоксичних мікрогліальних клітин. 

3. Визначити фенотипові характеристики мікроглії та фагоцитів 

позамозкової локалізації у щурів з гліомою С6. 

4. Провести дослідження метаболічних характеристик (синтез 

реактивних форм кисню, фагоцитарна та аргіназна активність, синтез 

нітритів) мікроглії та фагоцитів позамозкової локалізації у щурів з 

гліомою С6. 

5. Дослідити вплив інтрацеребрального введення агоніста ТПР3 на 

функціональні характеристики мікроглії у щурів з гліомою С6. 

6. Дослідити вплив інтраназального введення агоніста ТПР3 на 

функціональні характеристики мікроглії у щурів з гліомою С6. 

Об’єкт дослідження: функціональні характеристики клітин мікроглії 

та периферичних фагоцитів в умовах росту гліоми С6 та їх корекція 

агоністом ТПР3. 

Предмет дослідження: експресія фенотипових маркерів про- та 

протизапальної поляризації мікроглії, активність аргінази, синтез нітритів та 

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

агоніста ТПР3. 

Методи дослідження: для виконання поставлених завдань у роботі 

використано методи експериментальної онкології, імунологічні, 

цитофлуориметричні (визначення поглинальної активності, продукції РФК та 

експресії фенотипових маркерів функціональної зрілості фагоцитами), 

біохімічні та спектрофотометричні (визначення аргіназної активності та 

продукції оксиду азоту), культуральні (культивування фагоцитів в умовах 

нормоксії та гіпоксії) та статистичні методи, хірургічне видалення тканини з 



18 

 

пухлиною проводили із застосуванням кетамінового наркозу та анальгетиків. 

Евтаназію тварин проводили шляхом цервікальної дислокації. 

Наукова новизна отриманих результатів. Розширено існуючі 

уявлення стосовно характеру активації мікроглії за впливу агоністів патерн-

розпізнавальних рецепторів та гомеостатичних чинників. Показано, що 

агоністи ТПР4 і ТПР3 спричиняють різну метаболічну активацію 

мікрогліальних клітин in vitro: агоністи ТПР4 викликають зсув метаболізму 

аргініну у бік посилення NO-синтазної активності, а агоністи ТПР3 - не 

впливають на метаболізм аргініну і помірно посилюють експресію CD206. 

24-годинна експозиція гіпоксією спричиняє протизапальну метаболічну 

активацію мікрогліальних клітин. 

Отримано нові дані стосовно метаболічного стану мікрогліальних 

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

Показано, що фенотипово-функціональні характеристики мікроглії в умовах 

пухлинного росту відрізняються від таких, властивих класичній або 

альтернативній функціональній поляризації. Ріст гліоми С6 супроводжується 

змінами функціональних характеристик фагоцитів позамозкової локалізації 

(макрофагів у межах лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовими 

оболонками, та циркулюючих клітин) з набуттям ними ознак протизапальної 

метаболічної активації.  

Вперше показано, що агоніст ТПР3 здатний викликати функціональну 

реверсію гіпоксичних альтернативно поляризованих мікрогліальних клітин 

до прозапального метаболічного профілю in vitro, а також гальмування 

пропухлинних властивостей комплексної популяції мікроглії у щурів з 

гліомою С6, що супроводжується зниженням проліферативного потенціалу 

пухлинних клітин in vivo.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати 

дисертаційного дослідження експериментально обґрунтовують 

перспективність застосування інтраназального введення агоністів ТПР3 у 
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комплексній терапії злоякісних гліом з метою відновлення протипухлинних 

властивостей гліома-асоційованої мікроглії. 

Результи роботи виявили модуляторний вплив пристрою для 

інтрацеребральної доставки лікарських засобів на функції мікроглії, що може 

негативно впливати на результати локальної імунотерапії пухлин головного 

мозку. 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються в учбовому 

процесі кафедри мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та 

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

студентів імунологів освітнього рівня магістр). 

Особистий внесок здобувача. Спільно з науковим керівником д.б.н., 

професором Л.М._Сківкою розроблено концепцію дисертаційної роботи,  

сформульовано мету та завдання дисертаційного дослідження. Автором 

самостійно проведено аналіз тематичної літератури, що стосується 

проблематики дисертаційної роботи, виконано усі експериментальні 

дослідження, передбачені метою та завданнями, проведено статистичний 

аналіз одержаних результатів, їх систематизацію та узагальнення, 

сформульовано висновки дисертаційного дослідження. Підготовка до друку 

наукових праць за темою дисертації здійснювалася у співпраці з науковим 

керівником. Автор вдячний за консультативну підтримку та допомогу у 

виконанні досліджень колегам, співучасть яких у виконанні роботи 

засвідчена у спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень були 

представлені і доповідались на XI Міжнародній конференції молодих 

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

Міжнародній науково-практичній конференції  «Сучасні проблеми біології, 

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

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

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

Італія, 2017), 5th Annual Conference ―Modern Aspects of Biochemistry and 
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Biotechnology‖ and 2nd Conference for Young Scientists of the Division of 

Biochemistry, Physiology and Molecular Biology, National Academy of Sciences 

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

патології: VIII Міжнародній науковій конференції, присвяченої 175-річчю 

кафедри анатомії людини та тварин Київського національного університету 

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

(Амстердам, Нідерланди, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 

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

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

доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

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

розділів результатів дослідження, розділу їх узагальнення, висновків, списку 

використаних літературних джерел та додатку 1. Загальний обсяг дисертації 

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

Робота ілюстрована 15 таблицями та 28 рисунками. Перелік використаних 

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

латиницею - 283. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Епідеміологія, етіологія та принципи лікування злоякісних 

гліом 

  

Епідеміологія гліом. Гліоми - пухлини центральної нервової системи 

(ЦНС) - являють собою гетерогенну групу новоутворень, що мають 

нейроектодермальне походження. Гліоми - найпоширеніші первинні пухлини 

головного мозку і складають близько 80 % усіх злоякісних новоутворень цієї 

локалізації [23].  

За статистикою, частота захворюваності на пухлини головного мозку у 

світі у cередньому складає 10,82 на 100 тис. населення, в Україні за 2017 рік 

проліковано  6848 пацієнтів  з пухлинами головного мозку [24].  

Злоякісні гліоми можуть проявлятися у будь-якому віці, найвища 

захворюваність зустрічається у дорослих у віці за 40 років, також відмічено, 

що чоловіки частіше хворіють, ніж жінки. До нинішнього часу було визнано 

два фактори, що впливають на збільшення ризику виникнення гліоми: 

фактори навколишнього середовища та успадковані генетичні мутації [25]. 

Мета-аналіз, проведений у 2007 році, показав, що у людей, які страждають на 

алергію, рівень розвитку гліоми зменшується до 40 % [26]. Існують родинні 

гліоми, що є свідченням генетичної схильності серед членів родини, але 

нажаль на сьогодні ген сприйнятливості ще не визначений [27]. Рідкісні 

генетичні розлади,  нейрофіброматози та туберкульоз  пов'язані зі 

збільшенням захворюваності на гліоми [27,28]. 

Класифікація та етіологія гліом. Гліоми розрізняються за ступенем 

злоякісності, гістологічними ознаками, здатністю до інвазії та пухлинної 

прогресії.  
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Гістологічна класифікація пухлин нервової системи була створена 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у 1979 році. Згідно з 

останньою класифікацією (2016), злоякісні гліоми за гістологічною ознакою 

поділяються на три класи: дифузні астроцитоми та олігодендрогліоми, 

епендимоми різного ступеня злоякісності [29]. Слід відмітити, що в 

переглянутому четвертому виданні ВООЗ принципово змінилася 

класифікація дифузних пухлин ЦНС: вперше велика частка цих пухлин 

визначається за наявністю чи відсутністю мутації в гені IDH та делеції в 

ділянці 1p/19q.  

За шкалою агресивності росту ВООЗ гліоми поділяють на пухлини, що 

ростуть повільно (low-grade), та пухлини, що ростуть швидко (high-grade). 

Згідно гістологічної градації розрізняють гліоми IV ступенів. I ступінь - 

пілоцитарна гліома, пухлина з відносно обмеженою швидкістю проліферації, 

найпоширеніша гліома у дітей. Пухлинам першого ступеня злоякісності 

відповідають пухлини з низьким інвазивним потенціалом і виживаністю 

хворих більше 5 років. Пухлини II ступені включають астроцитоми, 

олігодендрогліоми та олігоастроцитоми. Вони також характеризуються 

повільним темпом росту та високим ступенем клітинної диференціації, але на 

відміну від пілоцитарних астроцитом, ці пухлини схильні до злоякісного 

прогресування. Другому ступеню злоякісності відповідають дифузні гліоми, 

які часто рецидивують після видалення і характеризуються виживаністю 

пацієнта менше 5 років. Пухлини III ступені включають анапластичну 

астроцитому, анапластичну олігодендрогліому та анапластичну 

олігоастроцитому, які характеризуються більш високою клітинною 

щільністю. Третя ступінь злоякісності пухлини характеризується атипією 

клітинних ядер та високою мітотичною активністю, резистентністю до 

лікування і виживаністю хворих 2-3 роки. Пухлини IV ступені є найбільш 

злоякісними і включають гліобластому та гліосаркому. Ці пухлини 

харатеризуються високою швидкістю проліферації і низьким ступенем 

диференціювання пухлинних клітин [30-32]. Окремо виділяють 
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мультиформну гліобластому, що є найбільш злоякісною формою і становить 

понад 60 % всіх пухлин головного мозку у дорослих людей [33]. Четверта 

ступінь злоякісності поєднує в собі всі перераховані ознаки та відрізняється 

наявністю великої кількості некрозів. До такого ступеня злоякісності 

відносять мультиформну гліобластому людини. Вона найчастіше 

зустрічається у пацієнтів похилого віку (62 роки) [34,35]. Мультиформна 

гліобластома є найбільш злоякісною формою і становить понад 60 % всіх 

пухлин головного мозку у дорослих людей [33].  

Походження гліом досі залишається суперечливим питанням. Загально 

визнаним вважається гліальне походження клітин гліоми, оскільки вони 

експресують численні маркери нормальних гліальних клітин. Тривалий час, 

до відкриття нейрональних стовбурових клітин (НСК) у головному мозку 

дорослого організму, вважалося, що астроцити є єдиними клітинами 

дорослого мозку, здатними до поділу [36]. Цей факт у сукупності з 

експресією клітинами гліоми астроцитарного маркера GFAP дозволив 

зробити припущення щодо астроцитарного походження цих пухлин. 

Впродовж останніх десятиріч багатьмя науковими групами висловлюється 

припущення, що клітини злоякісних гліом походять з НСК. Численні 

експериментальні дослідження доводять, що саме НСК є найбільш 

чутливими до хімічного та вірус-індукованого гліомагенезу [37,38]. Існує 

також припущення щодо походження клітин гліом з попередників 

олігодендроцитів - основної популяції клітин дорослого головного мозку, що 

діляться і дають початок олігодендроцитам [39]. 

Експериментальні моделі злоякісних гліом. На початку 1970-х років 

з’явилися повідомлення, що пухлини центральної нервової системи можуть 

бути індуковано відтворені у щурів, яким тиждень внутрішньовенно вводити 

N-нітро-метилсечовину, або шляхом одноразової дози N,N-нітро-

етилсечовини. Ці дослідження стали важливими для розробки ряду моделей 

пухлин головного мозку на щурах [40]. 
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Гліоми C6, 9L та T9 можна індуковати шляхом повторних ін'єкцій N-

нітро-метилсечовини дорослим щурам. Дослідження гліосаркоми 9L надали 

важливу інформацію щодо біології та терапії пухлин головного мозку. 

Гліома T9 не така загальноприйнята, як 9L. Обидві ці пухлини можна 

викликати у щурів лінії Фішера та вони можуть бути сингенно 

імуногенними, що слід враховувати при застосуванні в терапії, особливо 

якщо виживання є кінцевою метою дослідження [41]. Гліоми RG2 та F98 

можна хімічно індукувати введенням N,N-нітро-етилсечовини вагітним 

щурам, потомство яких розвине пухлини головного мозку, які згодом можна 

культивувати in vitro. Вони або слабко імуногенні, або неімуногенні, мають 

інвазивний закономірний ріст і помірну летальність, що робить їх особливо 

привабливими для тестування нових терапевтичних агентів та методів [42]. 

Гліома CNS-1 індукується введенням N-нітро-метилсечовини у щурів Л'юїса. 

Характеризується інфільтративним ростом і слабкою імуногенністю [43].  

Гліома мозку щурів С6, отримана Benda у 1968 році у результаті 

хімічної індукції N-нітро-метилсечовиною у дорослих щурів [44]. Вона 

характеризується низькою васкуляризацією, високоінвазивним ростом та 

відсутністю метастазів поза межами ЦНС. С6 вважають моделлю, яка є 

найбільш близькою до гліобластоми людини [45,46], тому ця лінія у якості 

модельної застосовується для проведення доклінічних досліджень нових 

хіміопрепаратів, рекомендованих при пухлинах мозку. 

Лікування гліом. Незважаючи на значний розвиток у хірургії, 

лікуванні радіо- та хіміотерапією злоякісні гліоми залишаються 

невиліковними [47]. Це обумовлено їх стійкістю до всіх традиційних методів 

лікування та дифузної інфільтративної природи росту пухлини, що робить її 

повну резекцію неможливою.  

Прогнозування розвитку гліоми та подальший вибір лікування 

залежать від стану пухлини. Хірургія є основним способом лікуванням 

більшості гліом. Нинішній стандарт лікування з діагнозом гліобластома - 

хірургічна резекція у поєднанні зі щоденною хіміотерапією, наприклад 
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темозоломідом та променевою терапією [48,49]. Навіть після лікування, 

середня виживаність пацієнтів з гліобластомою становить лише 12-15 місяців 

[50]. Саме тому, проблема лікування пацієнтів з гліомами різного ступеню 

злоякісності наразі є однією з найгостріших у клінічній онкології.  

 

1.2. Походження та фізіологічні функції мікроглії  

 

Близько 50 % клітин центральної нервової системи складають 

нейрогліальні клітини та інші типи підтримуючих клітин. Вважається, що 

гліальні клітини підтримують мікрооточення мозку разом з ендотеліальними 

клітинами. Гліальні клітини виконують багато важливих функцій для 

підтримання балансу ЦНС, таких як синтез нейротрансмітерів, іонний 

гомеостаз, детоксикація, організація інформаційної мережі, вивільнення 

нейропептидів та регулювання нейрогенезу [51,52].  

Основними типами гліальних клітин у ЦНС є астроцити, мікроглія та 

олігодендроцити. Загалом, мікроглія це імунокомпетентні клітини в ЦНС, які 

виконують функції подібні до резидентних тканинних макрофагів на 

периферії [53]. Інший тип спеціалізованих гліальних клітин - епендимальні 

клітини, що розташовані на межі між паренхімою мозку та порожнинами 

шлуночків. Окрім забезпечення бар'єру між мозком і спинномозковою 

рідиною, епендимальні клітини, забезпечують секрецію, абсорбцію та 

транспорт численних молекул і виведення шкідливих речовин [54]. 

Астроцити зустрічаються по всій паренхімі мозку і складають 

найбільшу популяцію серед гліальних клітин. Традиційно вони розділені на 

фіброзні і плазматичні. Фіброзні астроцити розташовуються між тілом 

нейрона і кровоносною судиною, а плазматичні - між нервовими волокнами. 

Функціонально, на відміну від фібробластів сполучної тканини, де ті 

відіграють основну роль у формуванні рубців, астроцити відіграють роль у 

формуванні рубця ЦНС після травми. Астроцити активуються  у відповідь на 
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травми ЦНС або захворювання, що супроводжується порушенням кровообігу  

та підвищеною судинною проникністю [55].  

Олігодендроцити - це третя основна популяція глії. У білій речовині 

олігодендроцити продукують мієлінові мембрани, які забезпечують швидку 

провідність нервового імпульсу. У сірій речовині олігодендроцити можуть 

надавати трофічні сигнали поблизу нейронів і синтезувати фактори росту 

[56]. 

Мікроглія - резидентні макрофаги ЦНС, що рівномірно розподілені по 

всій паренхімі головного та спинному мозку [57]. Щільність резидентної 

мікроглії залежить від регіонів мозку. Найбільша щільність спостерігається в 

сірій речовині, максимальна відносна кількість - у гіпокампі та substantia 

nigra у середньому мозку [58,59]. Мікроглія складається приблизно з 10-15 % 

гліальних клітин. Їх функції мають вирішальне значення для підтримки 

гомеостазу ЦНС як при нормальних, так і при патологічних станах [60,61]. 

Незважаючи на фенотипову схожість з периферичними 

моноцитами/макрофагами, клітини мікроглії мають унікальні властивості. 

Вони походять з попередників макрофагів, що розвиваються під час 

онтогенезу у жовтковому мішку [62,63]. Ці попередники заселяють мозок на 

дуже ранніх етапах ембріогенезу і після закриття гемато-енцефалічного 

бар'єру (ГЕБ) підтримують свою популяцію за рахунок проліферації. Такі 

відмінності між мікроглією та макрофагами іншої тканинної локалізації 

підкреслюють функціональну унікальність цих клітин [64,65].  

Мікроглільні клітини визначають нормальний розвиток мозку та 

гомеостаз ЦНС. Сьогодні існують докази багатофункціональності цих клітин 

у численних фізіологічних процесах [66]. Мікроглія відіграє вирішальну роль 

у видаленні апоптичних нейронів як під час розвитку ЦНС, так і пізніше у 

дорослому віці [67]. Більш того, підтримує нейрогенез під час розвитку, 

виробляючи нейротрофічні фактори. Вони необхідні для правильної збірки 

нейронних мереж та допомагають створювати сприятливі умови для 

розвитку і регенерації нейронів шляхом секреції нейротрофінів та інших 
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нейротрофічних факторів росту [68,69]. Однією з найбільш інтригуючих 

функцій мікроглії є "синаптична обрізка". Під час розвитку центральної 

нервової системи аксональні зв'язки з синапсами перевищують необхідні, їх 

нормалізація відбувається за участі мікроглії [70]. Відмічена важлива участь 

мікроглії в синаптичній пластичності, процесі видалення пошкоджених 

нейронів для сприяння відростанню нових [71]. Відомо, що у ЦНС може 

розвиватись імунна відповідь, як вроджена, так і адаптивна, яка є подібною  з 

імунною відповіддю у периферичних ділянках організму. Мікроглії властиві 

реакції, пов'язані з такими сигнальними молекулами, як прозапальні 

цитокіни, оксид азоту (NO), реактивні форми кисню (РФК) тощо [68]. 

Мікрогліальні клітини підтримують розвиток судинної системи в ЦНС. Вони 

полегшують ангіогенні проростання під час індивідуального розвитку та 

сприяють злиттю сусідніх кров'яних судин [72]. Крім виживання нейронів, 

мікроглія також сприяє виживанню олігодендроцитів та їх дозріванню. 

Мікрогліальні клітини пригнічують апоптоз олігодендроцитів, виділяють 

тромбоцитарний фактор росту (PDGF) та індукують експресію 

транскрипційного фактора NF-kB p65. Є дані, за якими мікроглію вважають 

потенційними стовбуровими клітинами, які можуть диференціюватися на 

нейрони, астроцити та олігодендроцити [73]. Як вже згадувалося, мікроглія є 

резидентними макрофагами ЦНС. Вона захищає головний мозок від 

патогенів і відіграють важливу роль в імунному нагляді у ЦНС [74]. 

Зв’язок імунної системи головного мозку з периферичними 

організованими лімфоїдними структурами. ЦНС вважається імунологічно 

«забар’єрним» органом, імунопривілейованою ділянкою через існування 

гемато-енцефалічного фізичного бар'єру, недостатню кількість 

антигенпрезентувальних клітин. На сьогодні частіше визнається, що імунна 

привілейованість підтримується тільки за рахунок імунорегуляторних 

резидентних клітин ЦНС та їх мікрооточення. Також є дані, що свідчать про 

активну взаємодію ЦНС з периферійними імунними клітинами [75]. Як 

правило, в нормальній тканині антигени поглинаються 
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антигенпрезентувальними клітинами і потім переносяться в лімфатичні 

вузли. В ЦНС, дендритні клітини, як вважають, не присутні в нормальній 

паренхіматозній  тканині або периваскулярному просторі, хоча вони присутні 

в мозкових оболонках [76]. Таким чином, ЦНС обмежена у своїй здатності 

доставляти антигени до локальних лімфатичних вузлів і викликати активацію 

Т-клітин [77]. Хоча в ЦНС не існує звичайної лімфатичної системи, було 

виявлено функціональну так звану ―глімфатичну систему‖ (―glymphatic 

system‖), яка використовує унікальну систему периваскулярних тунелей, 

утворених астрогліальними клітинами, для сприяння ефективного виведення 

розчинних білків та метаболітів з центральної нервової системи на 

периферію [78]. Багато взаємодій між нервовою та імунною системами, які 

активні як при фізіологічних, так при патологічних станах, наразі стали 

більш чітко окресленими виявленням цієї менінгіальної лімфатичної 

системи, здатної переносити рідину, імунні клітини та макромолекули з ЦНС 

через дренаж слизової носа до глибоких шийних лімфатичних вузлів. Точна 

локалізація менінгіальної лімфатичної судинної системи та шлях дренажу з 

ЦНС до лімфатичних утворів ще не до кінця зрозумілі [79]. Є дві основні 

позаклітинні рідини - спинномозкова рідина у шлуночках та 

субарахноїдальному просторі та інтерстиціальна рідина у позаклітинному 

просторі паренхіми головного мозку і спинного мозку, які можуть доставляти 

антиген до регіональних лімфатичних вузлів. Спинномозкова рідина разом з 

антигенпрезентувальними клітинами проходить через субарахноїдальний 

простір через систему тунелей поряд з нюховими нервами, далі через слизову 

носа та зливається до шийних лімфатичних вузлів. Спинномозкова рідина 

також витікає через дюральні лімфатичні шляхи до глибоких шийних 

лімфатичних вузлів [80]. Прогрес у сонографії, комп'ютерній томографії 

може дати корисну інформацію про фізіологію шийних лімфатичних вузлів. 

Новітні візуалізатори можуть допомогти відобразити транспортування 

розчинних сполук із мозку вздовж  периваскулярних дренажних шляхів до 

лімфатичних вузлів. Це стане корисним для дослідженнь щодо транспорту 
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клітин і розчинних антигенів з паренхіми головного мозку та спинномозкової 

речовини при нейродегенеративних розладах. 

 

1.3. Метаболічна поляризація мікроглії/макрофагів 

 

Мікроглія та резидентні мононуклеарні фагоцити, котрі виявляються у 

багатьох периферичних тканинах, у процесі розвитку мають зовсім різні 

джерела походження. На відміну від мікроглії, котра, як зазнечено вище 

походить з попередників жовткового мішка, багато резидентних ктанинних 

макрофагів мають моноцитарне походження. Моноцити розвиваються з 

гемопоетичних стовбурових клітин у кістковому мозку. Після цього 

новоутворені моноцити потрапляють у кров’яне русло і мігрують у різні 

тканини. Період півжиття моноцитів у циркулюючій крові становить близько 

трьох діб. Під впливом хемокінів і хоумінг-факторів циркулюючі моноцити 

селективно прямують в різноманітні тканини завдяки адгезії до судинного 

ендотелію. Адгезія макрофагів моноцитарного походження до ендотелію 

судин опосередковується взаємодією лігандів на поверхні моноцитів (LFA-1) 

і молекулами міжклітинної адгезії (ICAM-1, E- і P-селектини) на поверхні 

ендотеліоцитів [81]. Після екстравазації моноцити мігрують у тканину, під 

впливом мікрооточення тканини, якою вони диференціюються. Їх кількість в 

організмі залежить від віку організму та типу тканини [82]. Кількість 

макрофагів моноцитарного походження збільшується під час запалення. 

Активовані макрофаги під час проникнення антигенів мають підвищені 

протипухлинні та бактерицидні властивості по відношенню до різноманітних 

мікроорганізмів, індукується синтез і секреція прозапальних розчинних 

медіаторів [83].  

Деякі макрофаги периферичних тканин, подібно до мікроглії, 

утворюються з еритромієлоїдних попередників жовткового мішка та 

ембріональної печінки і заселяють тканини на різних стадіях ембріогенезу. 

Такі макрофаги ембріонального походження, як і мікроглія, набувають 
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тканиноспецифічних властивостей і підтримують свою кількість за рахунок 

проліферації in situ, залишаються у тканині впродовж 30-90 діб, після чого 

гинуть або мігрують у регіональні лімфовузли. До таких довгоживучих 

макрофагів відносяться клітини Купфера печінки, альвеолярні макрофаги, 

перитонеальні макрофаги, клітини Лангерганса шкіри, макрофаги червоної 

пульпи селезінки [83].  

Захисні функції макрофагів реалізуються завдяки їх здатності до 

активної міграції, а також до фагоцитозу та генерації РФК. Окрім захисних 

функцій, макрофаги беруть активну участь у регенерації ушкоджених тканин. 

Це можливо за рахунок їх здатності синтезувати пластичні фактори 

(наприклад, поліаміни, сперміни та спермідини), проангіогенні фактори 

(VEGF, HGF) та за рахунок здатності реконструювати позаклітинний матрикс 

синтезом матриксних металопротеїназ (MMP7, MMP9) [84,85].  

Активаційні стани мікроглії/макрофагів. Мононуклеарні фагоцити, 

до яких належать макрофаги і мікроглія, характеризуються надзвичайною 

пластичністю метаболізму. Залежно від активаційних стимулів вони можуть 

набувати діаметрально протилежного метаболічного профілю або 

функціональної поляризації. Відповідно до Th1/Th2 дихотомії імунної 

відповіді існує, щонайменше, два типи спрямованої активації макрофагів: 

класична (M1) та альтернативна (M2) поляризація. Клітинам з М1-фенотипом 

властива участь в активації протипухлинного імунітету. Клітини з М2-

фенотипом сприяють пухлинній прогресії. При взаємодії макрофагів з 

індукторами запалення, такими як патоген-асоційовані мікробні структури 

або прозапальні цитокіни (наприклад ІФНγ), відбувається поляризація клітин 

до прозапального (класичного, М1) фенотипу. Його ознаками є збільшення 

продукції прозапальних цитокінів (IL-1β, IL-6, IL-12, ІФНγ, ФНП-α), 

реактивних форм кисню (РФК), оксиду азоту активація анаеробного 

гліколітичного шляху, який необхідний для швидкого вивільнення енергії. 

Клітини з М1-фенотипом характеризуються високою 

антигенпрезентувальною здатністю [86,87]. У сукупності така активація 
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макрофагів призводить до розвитку запального процесу та індукування 

адаптивної імунної відповіді Th1-типу. 

Взаємодія з апоптичними клітинами, дія протизапальних цитокінів та 

деякі інші тригери ініціюють альтернативну (протизапальну, М2) 

поляризацію метаболізму мононуклеарних фагоцитів. Альтернативна 

активація макрофагів призводить до розвитку адаптивної імунної відповіді 

Th2-типу. Класична та альтернативна активація макрофагів відрізняються 

спрямованістю метаболізму аргініну. Як зазнечено вище, за класичної 

активації NO-синтаза метаболізує аргінін з утворенням оксиду азоту (NO). За 

альтернативної спрямованості активації індукується аргіназа Arg-1, котра 

опосередковує перетворення аргініну на сечовину та орнітин, попередники 

поліамінів і проліну відповідно. Поліаміни залучені у процеси клітинного 

росту, а пролін є ключовим компонентом колагену. Потужним чинником 

активації альтернативної поляризації макрофагів є мікрооточення 

злоякісного новоутворення. Поляризація фагоцитів у бік М2-фенотипу 

обумовлена продукцією пухлинними клітинами або клітинами пухлинного 

мікрооточення макрофагального колонієстимулювального фактору (М-КСФ), 

IL-10 і ТФР-β. Пухлиноасоційовані макрофаги (ПАМ) характеризуються 

імуносупресивною дією. Імуносупресивна активність ПАМ може бути 

пов’язана із проапоптогенною активністю цих клітин, обумовленою 

підвищеною експресією B7-H4 під дією IL-6 і IL-10 [88].  

На сьогодні описано кілька альтернативних активаційних станів 

макрофагів: M2a (активація Th2 адаптивної імунної відповіді, кілінг 

патогенних мікроорганізмів, алергія), M2b (активація Th2 адаптивної імунної 

відповіді, імунорегуляція) та M2c (імунорегуляція, репарація тканин) [86].  

Клітинам мікроглії також властиве набуття різних за метаболічною 

спрямованістю активаційних станів. Питання характеристики активаційних 

профілів цих клітин є предметом досліджень численних наукових груп. 

Однак, єдиної думки щодо функціональних і фенотипових характеристик 

різних активаційних станів мікроглії поки що не існує. Імовірно, це може 
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обумовлюватися різними методичними підходами, котрі застосовуються 

дослідниками. Зокрема відомо, що за дії різних стимулів in vitro 

мікрогліальні клітини можуть набувати активаційних профілів, подібних до 

таких для інших макрофагів: М1 та М2. Поляризація мікрогліальних клітин 

до прозапального стану індукується послідовною обробкою гранулоцитарно-

макрофагальним колонієстимулювальним фактором (ГМ-КСФ), потім 

ІФНγ/ЛПС. Тоді як активація до протизапального стану індукується 

обробкою клітин макрофагальним колонієстимулювальним фактором (М-

КСФ), а потім IL-4/IL-13. Високий рівень експресії рецепторів Arg-1, CCL17, 

CCL22, манози, протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10 і ТФР-β), а також 

низький рівень IL-12 та NO характерні для альтернативно активованої 

мікроглії/макрофагів in vitro [89,90]. Під час гострої фази ураження 

головного мозку мікроглія активується, в основному, до прозапального 

фенотипу, якому властива індукція синтезу оксиду азоту, реактивних форм 

кисню та прозапальних цитокінів (IL-1β, IL-12, ФНП-α, IL-6) [91]. M2-

активована мікроглія сприяє ангіогенезу та реконструкції тканин, що 

опосередковується вивільненням матриксних металопротеїназ та посиленням 

фагоцитозу апоптичних клітин або позаклітинного матриксу. Посилення 

фагоцитозу може бути опосередковане, принаймні частково, шляхом 

збільшення експресії scavenger-рецепторів [87,92]. Крім того, M2-активована 

мікроглія сприяє резолюції запалення шляхом синтезу протизапальних 

молекул, таких як ТФР-β, IL-10, IL-1RA, Arg-1 та характеризується низькою 

антигенпрезентувальною здатністю [86,93]. 

Фенотипи M1 та M2 являють собою перспективні системи для 

вивчення активації фагоцитів, у тому числі й мікроглії, в умовах розвитку 

запальних процесів. Однак, зараз стає все більш очевидним, що ці 

"екстремальні" активаційні стани in vitro лише показують дуже неповну 

картину динамічних властивостей активації фагоцитів і комплексної 

взаємодії тисячі сигнальних молекул, присутніх in vivo [94,95]. Це 
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підкреслює, що активація макрофагів є набагато складнішою, ніж раніше 

було визнано, та потребує більш детального вивчення. 

 

1.4. Імуносупресія в умовах розвитку гліом. Функціональні 

характеристики гліома-асоційованої мікроглії 

 

Локальна та системна гліома-асоційована імуносупресія. В умовах 

розвитку злоякісної гліоми в організмі формується глибока локальна і 

генералізована імуносупресія, котра є відмітною характеристикою цього 

захворювання. Причинами локальної (в межах головного мозку) 

імуносупресії за умов розвитку гліоми вважають паракринну дію 

синтезованих пухлинними клітинами імуносупресивних цитокінів та 

простагландинів, котрі викликають функціональну поляризацію пухлино-

асоційованих імуноцитів до протизапального, пропухлинного фенотипу. 

Одним з таких медіаторів є трансформуючий фактор росту β2 (ТФР-β2). 

Вперше виявлений як метаболіт, секретований клітинами гліобластоми in 

vitro, він отримав назву гліобластомного фактору супресії Т-клітин [96,97]. 

Клітини злоякісної гліоми синтезують і секретують дві ізоформи цього 

імуносупресивного цитокіну. Імуносупресивна дія ТФР-β2 полягає у 

послабленні активації Т-лімфоцитів і моноцитів, а також у сприянні 

диференціюванню регуляторних Т-клітин. Клітинам гліобластоми властива 

надекспресія циклооксигенази-2 (COX-2), наслідком чого є посилена 

продукція простагландину Е2 (PGE2). Цей простагландин сприяє синтезу 

дендритними клітинами IL-10, що викликає диференціювання активованих 

ними наївних Т-клітин на регуляторні Т-клітини [98]. Клітини імунної 

системи з таким функціональним профілем сприяють пухлинному 

ангіогенезу, підтримують життєздатність стовбурових пухлинних клітин, 

забезпечують формування лікарської резистентності злоякісного 

новоутворення. Крім того, існує низка мембранних імуносупресивних 

лігандів, експресованих клітинами гліоми: Fas-L (CD95), PD-L1, та 
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некласичні форми молекул гістосумісності, зв’язування яких з відповідними 

рецепторами активованих Т-клітин спричиняє їх функціональний параліч 

(анергію) або апоптоз [99]. Тригерні механізми і характер системної 

імуносупресії в умовах розвитку гліоми практично не досліджені, оскільки 

цитокіновий профіль сироватки крові за розвитку гліом найчастіше не 

відрізняється від такого у здоровому організмі. Встановлено значні 

порушення кількісних і функціональних характеристик Т-клітинної ланки 

імунореактивності: відносна кількість циркулюючих CD4+ Т-лімфоцитів 

знижена до показників, властивих хворим з набутим імунодефіцитом, а серед 

субпопуляцій значну частку складають регуляторні Т-клітини [100,101]. Ще 

одним типовим критерієм системної імуносупресії за розвитку гліом є 

нейтрофілія. Збільшена частка циркулюючих нейтрофілів вважається 

ознакою негативного прогнозу у розвитку цього захворювання [102]. Однак, 

функціональні властивості циркулюючих нейтрофілів за умов розвитку гліом 

не охарактеризовані. Істотних змін за розвитку гліом зазнають також 

кількісні характеристики циркулюючих моноцитів. Саме збільшення частки 

циркулюючих мононуклеарних фагоцитів з фенотипом незрілих клітин 

вважають однією з причин зростання кількості регуляторних Т-лімфоцитів, 

особливо на пізніх стадіях розвитку гліоми [103]. При цьому дані стосовно 

функціонального профілю моноцитів периферичної крові в організмі з 

гліомою в літературі практично відсутні. 

Інфільтрація гліоми клітинами імунної системи. Клітини гліоми 

виділяють численні хемокіни, цитокіни та фактори росту. Вони сприяють 

інфільтрації пухлинної тканини різними клітинами: астроцитами, 

перицитами, ендотеліальними клітинами, циркулюючими клітинами-

попередниками та рядом імунних клітин, таких як мікроглія, периферичні 

мононуклеарні фагоцити, мієлоїдні супресорні клітини (МСК), CD4+ Т-

клітини та Т-регуляторні клітини [104-106].  

Відмітною характеристикою росту гліом є пухлинний неоангіогенез з 

високим рівнем мікросудинної проліферації. Пухлинна судинна система 
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утворюється шляхом взаємодії ендотеліальних клітин, астроцитів та 

перицитів. Вона з'єднує пухлину з кровоносною системою та постачає їй 

поживні речовини та кисень. Пухлинні клітини та клітини їх мікрооточення 

синтезують і секретують численні проангіогенні медіатори [107]. Судинна 

система пухлинної тканини створює спеціалізовану нішу для стовбурових 

пухлинних клітин, так звану периваскулярну нішу [108]. Крім того, судинна 

сітка гліоми забезпечує міграцію моноцитів крові, а також 

регуляторних/супресорних лімфоцитів та інших лейкоцитів у пухлинну 

тканину [109-111]. Сформоване у такий спосіб мікрооточення пухлини 

сприяє її росту, метастазуванню та формуванню лікарської резистентності.  

Асоційовані з гліомою макрофаги сприяють інфільтрації пухлинної 

тканини нейрональними стовбуровими клітинами [112]. Мієлоїдні супресорні 

клітини підтримують опосередкований гліомою локальний 

імуносупресивний стан [113,114]. Нормальні моноцити під впливом інших 

клітин мікрооточення гліоми набувають властивостей, схожих з 

властивостями МСК. NK-клітини зі зміненими в умовах такого 

мікрооточення властивостями також беруть участь в  опосередкуванні 

пухлинної імуносупресії [115]. 

Астроцити відіграють важливу роль у мікрооточенні пухлини. У 

здоровому мозку астроцити мають різні функції: структурна та трофічна 

підтримка нейронів, роль у формуванні гемато-енцефалічного бар'єру тощо. 

При пошкодженні гемато-енцефалічного бар’єру та збільшенні проникності 

судин астроцити стають реактивними. Активовані астроцити можуть 

виділяти різні фактори, які сприяють росту гліоми. Наприклад, астроцити 

виробляють стромальний фактор 1 (SDF1), який спричиняє збільшення 

проліферації клітин гліоми та оперередковує інвазію пухлинних клітин 

шляхом активації синтезу матриксної металопротеїнази MMP-9 [116]. 

Гліома-асоційована мікроглія/макрофаги. ПАМ складають значну 

частку мікрооточення усіх солідних пухлин [117,118]. Загально визнаним є 

той факт, що ці клітини сприяють прогресуванню пухлинного процесу, 



36 

 

посилюють метастатичний потенціал пухлинних клітин, підтримують 

життєдіяльність стовбурових пухлинних клітин, сприяють пухлинному 

ангіогенезу і є ключовими ефекторними клітинами, котрі забезпечують 

локальну імуносупресію у пухлинній тканині [118]. Донедавна вважалося, що 

відмітною рисою ПАМ є їх альтернативна метаболічна поляризація. Однак, 

нещодавні дані про функції ПАМ свідчать про те, що їх функціональну 

спрямованість більш доцільно характеризувати як про- або протипухлинну, а 

не як суто фенотипи M1 або М2 [119,120]. Комплексний аналіз експресії 

генів ПАМ, ізольованих з різних пухлин, став причиною дивного висновку. 

ПАМ, виділені з пухлинної тканини раку товстої кишки, мають ознаки 

класичного активаційного фенотипу. Тоді як макрофаги пухлин, що 

розвиваються з відносно низьким рівнем запалення (пухлини молочної 

залози, голови та шиї), мають характеристики альтернативного фенотипу. 

Однак, усі вони характеризуються пропухлинною активністю і сприяють 

пухлинній прогресії [121,122]. 

Найбільша увага серед клітин імунної системи у мікрооточенні 

злоякісних гліом також приділяється мононуклеарним фагоцитам. 

Мононуклеарні фагоцити у мікрооточенні гліоми можуть складати до 30 % 

усієї маси пухлини і є найбільш впливовими гліома-асоційованими 

імуноцитами. Гліома-асоційовані мононуклеарні фагоцити являють собою 

комплексну популяцію клітин, основну частку яких складають резидентні 

мікрогліальні клітини, решту - рекрутовані з периферії циркулюючі 

моноцити, котрі диференціюють на пухлино-асоційовані макрофаги під 

впливом мікрооточення гліом. Ця комплексна популяція мононуклеарних 

фагоцитів за деякими джерелами носить назву гліома-асоційованої 

мікроглії/макрофагів - ГАМ (від англ. GAM - gliоma-associated 

microglia/macrophages).  

Одним з найважливіших хемоаттрактанів, необхідних для рекрутингу 

ГАМ, є моноцитарний хемоаттрактантний білок MCP-1 (альтернативне 

найменування: мотив ліганду 2 CC (CCL2)). Його синтез клітинами 
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астроцитоми та гліобластоми доведено у дослідженнях in vitro та in vivo 

[123]. Експерименти на мишах показали, що MCP-1 гліоми збільшує її масу 

шляхом інфільтрації ПАМ. Крім того, рівень експресії MCP-1 пов'язаний зі 

ступенем злоякісності гліоми, сприяє неоангіогенезу, проліферації 

пухлинних клітин, інвазії та інфільтрації пухлини Т-регуляторними 

клітинами [124]. Sielska та співавт. продемонстровали, що гранулоцитарно-

макрофагальний колонієстимулювальний фактор (ГМ-КСФ) також 

секретується клітинами гліоми і забезпечує рекрутинг ГАМ. Вони показали 

це на експериментальній моделі GL261, де нокдаун гену ГМ-КСФ в клітинах 

лінії гліоми GL261 призвів до зменшення кількості ГАМ і ступеню інвазії 

пухлини. Крім того, блокування ГМ-КСФ на моделі астроцитоми миші також 

спричиняло зменшення інфільтрації пухлини мікроглією. Збільшення 

продукції ГМ-КСФ може стимулювати додаткове залучення у пухлинну 

тканину також мієлоїдних супресорних клітин [125].  

Антиген CD11b (інтегрин альфа, рецептор комплементу CR3A) 

використовують як загальний маркер мікроглії у більшості досліджень 

тканин людини. Макрофаги кісткового мозку та мієлоїдні-супресорні клітини 

(МСК) також експресують CD11b. Як правило, маркерами, що 

використовуються для ідентифікації мікроглії/макрофагів є CD163, CD200, 

CD204, CD68 та Iba-1 (лектин-зв'язувальний білок). Досі не визначені 

маркери, які дозволяють віддиференіювати резидентні мікрогліальні клітини 

та макрофаги, що мігрували з периферії. Так практично неможливо оцінити 

чи клітини CD11b+, виявлені  при патологічних станах, є резидентною 

мікроглією ЦНС, чи вони частково походять з інших джерел, таких як кров 

або кістковий мозок  [126]. 

ГАМ, грає основну роль у зростанні маси пухлини та ініціюванні 

пухлинного ангіогенезу [127,128]. Цитокіни та інші розчинні медіатори 

спрямовують розвиток пропухлинного фенотипу цих клітин [129]. Важливим 

чинником функціональної поляризації ГАМ є пухлино-асоційована гіпоксія. 

Пухлино-асоційована гіпоксія - один з визначальних чинників 



38 

 

функціональної поляризації усіх ПАМ. Вона формується, коли 

неконтрольована проліферація пухлинних клітин значно випереджає 

васкуляризацію пухлинної тканини, наслідком чого є зниження трофічного 

забезпечення і зниження вмісту кисню у пухлинній тканині. У відповідь на 

гіпоксичні умови пухлина ініціює програму відновлення киснезабезпечення. 

Ця програма включає індукцію ангіогенезу, метаболічне репрограмування 

пухлинних клітин, активацію аутофагії та багато інших механізмів. 

Основними транскрипційними факторами, котрі опосередковують відповідь 

пухлинної тканини на гіпоксію є індуковані гіпоксією транскрипційні 

фактори 1α та 2α (HIF1α, HIF2α). Надекспресія цих транскрипційних 

факторів ПАМ в умовах пухлино-асоційованої гіпоксії спричиняє їх 

альтернативну метаболічну активацію [130]. Розвиток злоякісних гліом 

також супроводжується формуванням пухлино-асоційованої гіпоксії. Існує 

низка робіт, у яких доведено поляризаційну дію гіпоксичних умов на 

метаболізм мікрогліальних клітин за розвитку гліом та в умовах інших 

патологічних станів. Зокрема, показано,  що в ішемічних умовах амебоїдна 

мікроглія (мікрогліальні клітини амебоїдної морфології, що перебувають у 

стані спокою) активується до прозапальної метаболічної програми і здатна 

чинити деструктивну дію у мозковій тканині [131]. У гіпоскичних умовах 

значно зростає загибель мікрогліальних клітин шляхом активації 

аутофагічної програми. Це вважають одним з механізмів патогенезу 

нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, 

паркінсонізм тощо [132]. ГАМ концентрується саме у гіпоксичних ділянках 

тканини гліоми і сприяє підтримці життєдіяльності зосереджених у цьому 

регіоні стовбурових пухлинних клітин [133,134]. Вважається, що саме 

гіпоксичні умови сприяють рекрутингу мікроглії у пухлинну тканину і 

набуттю нею статусу ГАМ [135,136]. Більше того, існує припущення про те, 

що саме пухлино-асоційована гіпоксія є визначальним чинником 

метаболічного зсуву ГАМ. Однак, функціональний профіль гіпоксичної 

мікроглії залишається неохарактеризованим. Опубліковані дані про те, що 
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мікрогліальні клітини у гіпоксичних ділянках гліоми мають імуносупресивні 

властивості [137]. 

В цілому, незважаючи на інтенсивні дослідження метаболічної 

поляризації ГАМ досі складно однозначно визначити активаційний статус 

цих клітин. Аналіз імунних функцій ГАМ (CD11b/c+ CD45+ клітин) зі зразків 

видалених пухлин людини показав, що ці клітини здатні до фагоцитозу,  вони 

експресують значну кількість толл-подібних рецепторів (ТПР), але не 

продукують прозапальні цитокіни IL-1β, IL-6, ФНП-α після стимуляції ТПР. 

Крім того, незважаючи на експресію молекул MHC II класу на цих 

CD11b/c+CD45+клітинах, експресія костимуляторних молекул, таких як 

CD86, CD80 і CD40, знижена, і ці клітини виявилися менш здатними 

опосередковувати цитотоксичність щодо пухлини порівняно з мікроглією, 

ізольованою з нормального мозку [138]. 

У недавньому дослідженні Gabrusiewicz зі співавторами клітин з 

гліобластоми було виявлено значну інфільтрацію пухлинної тканини 

моноцитами, функціональний стан яких охарактеризували як M0, у той час 

як мікроглія/макрофаги тієї ж локалізації були поляризовані до M1 та M2с 

функціональних станів. В цілому, зразки тканин пацієнтів з гліобластомами 

мали збільшену кількість моноцитів у тканині мозку у порівнянні зі 

здоровими донорами. Серед CD11b+ клітин, клітини з фенотиповими  

маркерами мікроглії та мієлоїдних супресорних клітин (МСК) складали 

найбільшу частку. Проточна цитометрія показала вищі рівні експресії MHC II 

та CD86 (B7-2) на МСК, ніж на мікроглії та макрофагах. Також CD80 (B7-1) 

був більш експресований на МСК та макрофагах, ніж на мікроглії. Рівні 

експресії CD163 і CD206 (маркер M2 активації) були вищі на МСК та 

макрофагах. А ось протизапальні цитокіни, ТФР-β та IL-10, були характерні 

для всіх типів клітин. Автори прийшли до висновку, що ГАМ демонструють 

чіткі імунологічні функції і їх фенотипово-функціональний профіль у 

сукупності схожий на такий у неполяризованих M0-макрофагів [139].  
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На тваринних моделях гліоми показано, що CD11b+ 

мікроглія/макрофаги підтримують ріст пухлини, а виснаження CD11b+ 

клітин мишей призводить до тривалішого виживання тварин [140]. 

Збільшення ефекторних CD8+ Т-клітин у тканині пухлини позитивно 

корелюється зі тривалішою виживаністю пацієнтів [141]. У низці досліджень 

показана здатність ГАМ до пригнічення активації, міграції та прояву 

цитотоксичних ефектів клітинами набутого імунітету. Зокрема, досліджено їх 

здатність викликати толерантність у наївних Т-лімфоцитів та індукувати 

загибель лімфоцитів (шляхом секреції лігандів смерті FasL), сприяючи 

уникненню пухлинних клітин від імунного нагляду [142]. 

На даний час відомо, що блокування інфільтрації пухлинної тканини 

моноцитами у результаті нокауту генів ГМ-КСФ ріст пухлини 

сповільнюється через потужну активацію протипухлинного імунітету [143]. 

Отже, ГАМ складають значну частку у мікрооточенні пухлини і 

відіграють унікальну роль у пухлинному рості. ГАМ, як і всі інші клітини 

мікрооточення пухлини, генетично стабільні, на відміну від пухлинних 

клітин, що робить їх привабливими терапевтичними мішенями без ризику 

розвитку лікарської резистентності і рецидиву пухлинного росту. Це 

актуалізує необхідність більш детального дослідження фенотипово-

функціональних властивостей ГАМ, характеристики їх метаболічної 

активації в умовах дії чинників, асоційованих з пухлинним ростом, таких як 

гіпоксія, а також можливостей і методології відновлення (реконституції) 

протипухлинних властивостей цих клітин.  

 

1.5. Модуляція функції мікрогліальних клітин як терапевтична 

стратегія. Агоністи толл-подібних рецепторів у таргетній імунотерапії 

раку 

 

Методологічні підходи в лікуванні гліоми, спрямовані на ГАМ. Як 

зазначено вище, стандартне лікування гліом включає в себе хірургічну 
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резекцію пухлини, хіміотерапію та променеву терапію. Проте навіть при 

застосуванні всього комплексу цих методичних підходів повне 

виліковування гліоми неможливе.  [144,145]. У зв’язку з цим зацікавленість 

спеціалістів як експериментальної, так і клінічної онкології викликають 

терапевтичні методології, мішенню яких є ГАМ. На сьогоднішній день існує 

два основних підходи до імунотерапії злоякісних новоутворень, у т.ч. й 

гліом, спрямовані на ПАМ. Перший з них полягає у фізичному видаленні 

ПАМ і у такий спосіб мінімізації її пропухлинної дії [146,147]. Однак, не всі 

клітини у складі ПАМ і ГАМ мають пропухлинний функціональний профіль. 

Комплексна популяція ПАМ і ГАМ містить і клітини з протипухлинною 

активністю. Отже видалення усієї популяції є небажаним, оскільки позбавляє 

можливості ініціювати/відновити локальні реакції протипухлинного 

імунітету. Другий методичний підхід базується на реполяризації ПАМ і ГАМ 

- зміні пропухлинного метаболічного профілю цих клітин на 

протипухлинний [148-150].  

Пухлинне мікрооточення (ФНП-α, IL-1β, оксид азоту) спрямовує 

поляризацію мікроглії до імуносупресивного фенотипу. Секретовані фактори 

пошкоджених нейронів або активованих астроцитів є перемикачами 

мікрогліальних фенотипів, індукованих пухлинним ростом. Крім того, багато 

внутрішньоклітинних молекул беруть участь у контролі поляризації 

мікроглії/макрофагів. Ядерні рецептори (PPARγ, PPARδ) та окисно-

сироваткові сигнальні молекули (NOX2, HIF-1α), NF-κB сигнальні молекули 

контролюють перемикання фенотипу мікроглії/макрофагів [151]. 

Потенційний вплив на ці молекули може бути перспективним способом 

розробки нових лікарських засобів для лікування гліом. 

Вивчається кілька терапевтичних підходів для перемикання фенотипу 

мікроглії з імуносупресивного на протипухлинний. Одним з таких підходів є 

стимуляція синтезу IL-12 шляхом активації експресії TRAIL [152]. Іншою 

мішенню для терапевтичного впливу може слугувати рецептор 

колонієстимулювального фактора КСФ-1, який відповідає за рекрутування 
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макрофагів в пухлину і за їх М2-поляризацію. Дослідження показало, що 

блокада рецептора КСФ-1 призводить до зниження експресії М2 

асоційованих генів мікрогліальних клітин і гальмування росту гліобластоми 

[153]. Але при цьому необхідно відзначити, що повного переключення 

фенотипу ГАМ на протипухлинний не відбувається, як і не відзначається 

одночасного збільшення експресії М1-асоційованих генів. Відповідно, 

залишається відкритим питання, чи достатньо лише супресіїї М2-фенотипу 

без подальшого відновлення М1-метаболічної активації мікроглії/макрофагів 

та інших фагоцитів, асоційованих з тканиною гліоми. 

Характеристика та імуномодуляторні властивості агоністів толл-

подібних рецепторів при лікуванні раку. Толл-подібні рецептори (ТПР) -  

група патерн-розпізнавальних рецепторів, залучених у стимуляцію 

вродженого та адаптивного імунітету. ТПР відіграють критичну роль у 

захисті від патогенних мікроорганізмів та також беруть участь у інших 

патологічних процесах, таких як онкогенез [154]. З огляду на це, агоністи 

ТПР мають великий потенціал імунотерапевтичних засобів або допоміжних 

вакцин для лікування інфекційних захворювань, пухлинних та аутоімунних 

захворювань.  

Агоністи ТПР 3, 4, 7/8 та 9 є перспективними онкологічними 

імунотерапевтичними засобами та включені Національним онкологічним 

інститутом в список терапевтичних агентів з найвищим потенціалом для 

лікування онкологічних захворювань [155]. Вони забезпечують найважливіші 

аспекти до ініціювання Т-клітинного імунітету: захоплення антигенів, їх 

обробка та презентація антигенпрезентувальними клітинами, дозрівання та 

активація Т-клітин. ТПР-опосередкована активація дендритних клітин 

призводить до посилення фагоцитозу, дозрівання MHC та костимуляторних 

молекул (CD80, CD86 та CD40), підвищення регуляції CCR7 та міграції до 

лімфатичних вузлів [156].  

Однією з основних проблем імунотерапії при лікуванні раку є 

імуносупресія при пухлинному рості. Пухлинні клітини виділяють розчинні 
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фактори, які сприяють перемикання імунних клітин з протипухлинного 

фенотипу на пропухлинний. Серед клітин, залучених до росту пухлини та 

імуносупресії за рахунок індукції регуляторних Т-клітин, виділяють 

мієлоїдні супресорні клітини [157]. Агоністи ТПР 3 та 9 здатні викликати 

потужну індукцію ІФНγ та позбавляти МСК здатності до імуносупресивних 

властивостей, на відміну від агоністів ТПР 4, які навпаки підримують 

імуносупресивні функції МСК [158]. 

Ларифан - це фармацевтичний продукт природного походження з 

клітин E. coli, інфікованих бактеріофагом, та містить dsRNA із середньою 

масою 500 кДа. Ларифан відомий в основному як індуктор ІФНγ при герпесі, 

папіломі та інших вірусних інфекціях [159]. Однак Ларифан також має 

потенційне застосування в онкології, оскільки він демонструє 

протипухлинний ефект у кількох попередніх експериментальних клінічних 

дослідженнях з онкологічними хворими та експериментальними моделями 

пухлин, у тому числі саркомою Молоні, лейкемією Раушера, лімфатичним 

лейкозом. Було також відзначено, що Ларифан викликає помірний 

лімфоцитоз, індукує активацію Т-лімфоцитів та їх цитотоксичну активність, а 

також залучає NK-клітини, коли застосовується локально [159]. Хоча 

Ларифан застосовується клінічно, специфічні механізми, що входять до 

модуляції імунної відповіді, в повній мірі не були охарактеризовані. 

Незважаючи на досить високу експресію толл-подібних рецепторів на 

клітинах мікроглії, їх функціональна активність знижена за росту пухлини. 

Це перш за все проявляється зменшенням синтезу прозапальних цитокінів. 

Мікроглія, ізольована з тканини гліоми, здатна підтримувати ріст і інвазію 

пухлинних клітин. Найбільшою проблемою для імунотерапії є подолання 

потужного локального імуносупресивного оточення пухлини.  

Були зроблені спроби стимуляції функції ТПР при розвитку пухлини. 

ТФР-β, що секретується пухлинними клітинами, є одним з найбільш 

важливих і широко вивчених факторів, що сприяє імунній супресії [160]. 

ТФР-β дозволяє пухлині ефективно ухилятися від імунного нагляду, 
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супресуючи дозрівання і функції дендритних клітин, що призводить до 

зменшення презентації антигену та імунній відповіді. Використання R848 

(агоніст ТПР7/8) в коктейлі з ФНП-α, IL-1β сприяло індукованому ІФНγ 

дозріванню ДК і продукуванню IL-12 [161]. Іміквімод (агоніст ТПР7), 

схвалений до застосування при шкірних пухлинах, сприяв збільшенню 

виживаності тварин з гліобластомою. Це супроводжувалося генералізованою 

лімфопенією і зменшенням кількості Т-регуляторних клітин як в 

периферичній крові, так і в тканині пухлини з одночасним збільшенням 

інфільтрації пухлини ефекторними CD4+/CD8+-лімфоцитами і дендритними 

клітинами [162]. Після впливу polyI:C (агоніст ТПР3) клітини мікроглії 

змінювали свій фенотип і набували цитотоксичних властивостей [163]. 

Важливо, що дані ефекти мали пухлино-специфічний характер, тобто клітини 

мікроглії не пошкоджували нейрони і непухлинні астроцити. Агоніст ТПР9 

CpG-ODN при одноразовому інтрапухлинному введенні ефективно блокував 

зростання гліоми у 80 % піддослідних тварин [164]. У порівнянні з деякими 

іншими агоністами ТПР цей препарат надавав найбільш виражену 

протипухлинну дію, для максимальної реалізації якого була необхідна 

експресія ТПР9 на оточуючих непухлинних клітинах [165].  

Отже, агоністи толл-подібних рецепторів можуть бути в цілому 

класифіковані як «безпечні» для використання в боротьбі з гліомою, так як 

відповідю на застосування  в основному є супресія пухлини. Проте, слід 

пам’ятати, що ТПР широко поширені серед усіх типів клітин і можуть 

викликати абсолютно різні відповіді в залежності від клітини і 

мікрооточення. Визначення характеру комбінованого ефекту ТПР і агоністів 

ТПР є необхідним для більш повного розуміння їх функцій в імунотерапії 

проти гліом. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Дослідні тварини  

 

В експериментальних дослідженнях були використані білі нелінійні 

щури (самці) масою 40-50 г (1 міс.) та масою 200-250 г (3 міс.) розведення 

віварію ННЦ «Інституту біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка 

(табл.2.1). Усі маніпуляції з тваринами проводили у відповідності до вимог 

комітету з біоетики Навчально-наукового центру «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 4 від 10.10.2018) та з урахуванням «Загальних принципів 

експериментів на тваринах», прийнятих I–III Національними конгресами з 

біоетики (Київ, 2001–2007 рр.) і узгоджених з положеннями директиви Ради 

Європейського Союзу 86/609/ЕС «Про зближення законів, постанов та 

адміністративних положень держав ЄС з питань захисту тварин, що 

використовуються для експериментів та інших наукових цілей» від 24 

листопада 1986 р. 

 

Таблиця 2.1. 

Характеристика дослідних тварин, використаних в експериментах in 

vitro та in vivo 

Досліди 
Характеристика 

тварин 

Загальна 

кількість тварин 

Дослідження фенотипово-

функціональних характеристик 

мікроглії та перитонеальних 

нелінійні щури, 

самці, 3міс, 200-

230 г 

10 
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макрофагів за дії нормоксії 

Дослідження фенотипово-

функціональних характеристик 

мікроглії та перитонеальних 

макрофагів за дії гіпоксії 

нелінійні щури, 

самці, 3 міс, 200-

230 г 

10 

Дослідження зміни функціонального 

профілю нормоксичних мікроглії та 

перитонеальних макрофагів після 

обробки агоністом ТПР3 

нелінійні щури, 

самці, 3 міс, 200-

230 г 

10 

Дослідження зміни функціонального 

профілю гіпоксичних мікроглії та 

перитонеальних макрофагів після 

обробки агоністом ТПР3 

нелінійні щури, 

самці, 200-230 г 
10 

Дослідження фенотипово-

функціональних характеристик 

мікроглії та макрофагів іншої 

локалізації в умовах росту гліоми С6  

нелінійні щури, 

самці, 3 міс. 200-

230 г та 1 міс. 40-

50 г 

18 

Дослідження впливу 

інтрацеребрального введення 

агоніста ТПР3 на фенотипово-

функціональні характеристики 

мікроглії та макрофагів іншої 

локалізації 

нелінійні щури, 

самці, 3 міс, 200-

230 г 

8 

Дослідження впливу 

інтраназального введення агоніста 

ТПР3 на фенотипово-функціональні 

характеристики мікроглії та 

макрофагів іншої локалізації 

нелінійні щури, 

самці, 1 міс, 40-50 

г 

10 
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2.2. Модель пухлинного росту 

 

 

Клітинна лінія гліоми С6. У роботі використовували гліому мозку 

щурів С6, отриману Benda у 1968 році у результаті хімічної індукції N,N-

нітро-метилсечовиною [40,45]. Вона характеризується низькою 

васкуляризацією, високоінвазивним ростом та відсутністю метастазів поза 

межами ЦНС. С6 вважають моделю, яка є найбільш близькою до 

гліобластоми людини [46], тому ця лінія у якості модельної застосовується 

для проведення доклінічних досліджень нових хіміопрепаратів, 

рекомендованих при пухлинах мозку. Культуру клітин гліоми щурів С6 було 

отримано з Національного банку клітинних ліній людини та тварин при 

ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України. 

Клітини лінії гліоми щурів С6 культивували у культуральному пластику 

(«Sarsted», Німеччина) у повному культуральному середовищі DMEM у CO2-

інкубаторі за 37 °С. При пересівах клітини знімали трипсинізацією (0,1 % 

розчин трипсину). Для перещеплення тваринам брали клітини з третього 

пасажу на період настання половини від конфлюенту (фаза експоненційного 

росту культури). 

Моделювання пухлинного росту. Перещеплення гліоми С6 щурам 

проводили після загальної анестезії із застосуванням в/ч кетаміна (0,1 мг/г 

тварини) і седазина (0,02 мг/г тварини) за допомогою пристрою методом 

інтрацеребральної інокуляції 50 мкл клітинної суспензії (всього 600 тис. 

клітин на тварину) у ліву тім’яну зону (передній ріг лівого бокового 

шлуночка) або простої інокуляції 50 мкл клітинної суспензії (500 тис. клітин 

на тварину) у праву тім’яну зону на відстані 3 мм від sinus sagittalis для 

уникнення інтракраніальної кровотечі. Тваринам також безпосередньо перед 

операцією вводили 0,25 % маркаіну в обсязі близько 0,1 мл/25 г для 

полегшення болю від накладення швів протягом 6-8 годин. Контроль 

пухлинного росту здійснювали за показниками смертності тварин та їх 
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вагою, а також за оцінкою проліферативного індексу пухлинних клітин, 

вилучених з пухлинної тканини. 

 

 

2.3. Дослідження розподілу пухлинних клітин за фазами клітинного 

циклу  

 

 

Аналіз розподілу клітин за фазами мітотичного циклу визначали 

методом проточної цитометрії [166]. Клітини, виділені з тканини пухлинної 

та нормальної (>10
5
 клітин), промивали двічі у фосфатному буферному 

розчині (ФБР). Після цього клітини ресуспендували в суміші: 1 мл розчину 

пропідію йодиду (5 мкг/мл) / 0,1 % Tritоn X-100 / 0,2 мг/мл РНКази А та 

інкубували 30 хв при кімнатній температурі в темряві. Потім вміст ДНК та 

розподіл за фазами циклу (G1/0, S, G2+M) аналізували за допомогою 

проточної цитометрії  на приладі FACS Сalibur («BectonDickinson» США). 

Гістограми розподілу обробляли за допомогою спеціалізованої математичної  

програми ModFit LT 2.0. Проліферативний індекс визначали для 

представлення активності клітинної проліферації в відсотках як сума (%) = S 

+ G2 + M. 

 

 

2.4. Імуногістохімічне дослідження мікроглії 

 

 

Проводили імуногістохімічне дослідження експресії маркеру активації 

мікроглії/макрофагів Iba-1 у пухлинних та здорових півкулях головного 

мозку щурів. Як первинні антитіла використовували моноклональні антитіла, 

специфічні до Iba-1 («Abcam», Великобританія) у розведеннях відповідно до 

інструкції виробника. За позитивну експресію Iba-1 вважали кількість 
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імунопозитивних пухлинних клітин більше 10 %. Для візуалізації результатів 

всіх імуногістохімічних реакцій використовували набір реактивів EnVision 

system («Dako LSAB2 system», Данія) відповідно до рекомендацій виробника, 

гістологічні зрізи забарвлювали гематоксиліном Майєра. Результати 

імуногістохімічних реакцій аналізували з використанням оптичного 

мікроскопу XSP-137-BP фірми JNOEC при збільшеннях х100- х400.  

 

 

2.5. Отримання суспензії клітин мікроглії  

 

 

Для отримання суспензії клітин мікроглії [167], після евтаназії щурів 

шляхом цервікальної дислокації виділену мозкову тканину поміщали на лід у 

чашки Петрі у 0,9 % розчин NaCl з додаванням 0,2 % глюкози з подальшим 

гомогенізуванням у гомогенізаторі Поттера у 0,9 % розчині NaCl протягом 15 

хв за кімнатної температури. Отриманий гомогенат пропускали крізь 40 мкм 

клітинний фільтр («BD Biosciences Discovery», США) для вилучення 

клітинних конгломератів.  Гомогенат переносили у пробірку і 

центрифугували при 350 g протягом 10 хв за кімнатної температури. 

Утворений осад суспендували в 1 мл 70 % ізотонічного розчину Перколу 

(«GE Healthcare», США) і переносили в нову пробірку. 2 мл 50 % 

ізотонічного розчину Перколу обережно нашаровували поверх 70 % шару. 

Поверх шару 50 % Перколу м'яко додавали 1 мл фосфатного буферу і 

центрифугували 40 хв при 1200 g.  Після центрифугування отримували два 

шари з клітинами. Верхній шар, локалізований на межі між фосфатним 

буфером і 50 % ізотонічною фазою Перколу, містить всі елементи 

центральної нервової системи (ЦНС), крім мікроглії. Нижній шар на межі 

розділу між 70 і 50 % ізотонічними фазами Перколу містить мікроглію, 

позбавлену інших макрофагів ЦНС. Виділені клітини промивали у 10 мл 

фосфатного буферу центрифугуванням впродовж 5 хв за кімнатної 



50 

 

температури та ресуспендували клітини у середовищі RPMI-1640 для 

подальшої оцінки функціональних показників. Чистоту виділеної популяції 

мікроглії досліджували методом проточної цитометрії за експресією CD11b, 

вона повинна складати не менше 90 %. Життєздатність клітин визначали за 

фарбуванням трипановим синім. 

 

 

2.6. Виділення перитонеальних макрофагів 

 

 

Резидентні перитонеальні макрофаги отримували стерильно з черевної 

порожнини щурів згідно  протоколу Zhang et al. [168]. Для цього у черевну 

порожнину тварин вводили 20 мл холодного розчину ФБР (рН 7,2–7,4) і 

проводили масаж передньої стінки черевної порожнини протягом 10 хв. 

Потім відбирали суспензію клітин змиву, що утворилася, і ще двічі 

промивали черевну порожнину свіжими порціями холодного розчину ФБР. 

Далі зразки двічі відмивали ФБР та ресуспендували клітини у середовищі 

RPMI-1640 для подальшої оцінки функціональних параметрів отриманих 

клітин. 

 

 

2.7. Виділення лімфоїдних органів  

 

 

Після евтаназії тварин препарували та видаляли реґіонарні лімфовузли, 

селезінку, тимус та печінку. Органи зважували на торсійнних вагах та 

гомогенізували шляхом механічної гомогенізації з наступним осмотичним 

лізисом еритроцитів. Отриманий гомогенат фільтрували через нейлоновий 

фільтр для отримання однорідної клітинної суспензії. Суспензію 

центрифугували 7 хв при 1500 об./хв., надосадову рідину видаляли та 
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ресуспендували клітини в 5 мл середовища RPMI-1640. Підраховували 

кількість клітин в 1 мл за допомогою камери Горяєва. Клітинність органу 

визначали за формулою: кількість клітин в 1мл х об’єм середовища (в якому 

ресуспендували) / масу селезінки. 

Реакцію органів імунної системи щурів: регіонарних (по відношенню 

до місця введення пухлинних клітин) шийних лімфовузлів, селезінки, 

тимусу, а також печінки оцінювали за відносною масою органу (ваговим 

індексом), котрий розраховували за формулою: маса органу / загальна маса 

тварини, а також за  відносною клітинністю органу (відносною кількістю 

каріоцитів), який визначали за формулою: абсолютна клітинність / маса 

органу [169].  

 

 

2.8. Дослідження внутрішньоклітинної продукції реактивних форм 

кисню  

 

Продукцію реактивних форм кисню (РФК) визначали за допомогою 

дихлородигідрофлуоресцеїн диацетату (ДХФ-ДА) («Sigma Aldrich», USA) 

[170]. Для дослідження 2х10
5
 клітин інкубували з ФБР, який містив 10 мкМ 

ДХФ-ДА протягом 30 хв при 37 °С. Після інкубації зразки тричі відмивали 

ФБР та фіксували у 0,4 % формаліні для подальшої оцінки методом 

проточної цитометрії. Оцінювали інтенсивність флюоресценції мічених 

ДХФ-ДА клітин без стимулювання (спонтанна реакція) до киснезалежного 

метаболізму. 

 

2.9. Дослідження фагоцитарної активності 

 

Фагоцитарну активність фагоцитів досліджували згідно методу 

Cantinieaux B. et al. з незначними модифікаціями [171]. Як об’єкт фагоцитозу 

використовували інактивовані нагріванням, мічені FITC, клітини добової 
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культури S. aureus Cowan I (колекція кафедри мікробіології та імунології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) в концентрації 

1х10
7 

кл/мл. У цитометричні пробірки вносили 70 мкл суспензії клітин, 

додавали 30 мкл суспензії міченого FITC S. Аureus та змішували 

пікетуванням. У пробу негативного контролю замість мічених 

мікроорганізмів додавали ЗФР. Клітини інкубували 30 хв у CO2-інкубаторі за 

37 °С. Після цього для зупинки реакції та для лізису еритроцитів (у випадку 

зразків периферичної крові чи перитонеальних макрофагів) додавали 

холодний лізуючий розчин (8,3 г/л NH4Cl, 3,6 г/л EДТА, 1 г/л К2СО3, рН = 7,2 

- 7,4) та інкубували 10 хв при кімнатній температурі. Після цього клітини 

двічі відмивали центрифугуванням (7 хв, 1500 об./хв) в забуференому 

фізрозчині та ресуспендували в 400 мкл 0,4 % розчину формаліну. Зразки 

аналізували на проточному цитометрі FACSCalibur («Becton Dickinson», 

США). Визначали показник інтенсивності флюоресценції клітин, що 

характеризує кількість поглинутих ними бактерій (фагоцитарий індекс) та 

загальну кількість фагоцитуючих клітин (індекс коефіцієнт фагоцитозу). 

 

 

2.10. Дослідження продукції нітритів (реакція Гріса) 

 

 

Рівень продукції нітритів вимірювали у супернатанті фагоцитів за 

допомогою реакції Гріса [172]. Для приготування реактиву Гріса змішували 

однакові об’єми 2 % сульфаніламіду у 10 % фосфорній кислоті і 0,2 % 

нафтилетилендиамінгідрохлориду («Sigma-Aldrich», США). 100 мкл реактиву 

Гріса додавали до 100 мкл середовища культивування клітин. Суміш 

інкубували протягом 30 хв за кімнатної температури в темряві. Облік 

результатів проводили спектрофотометричним методом на планшетному 

фотометрі Ascent («Labsystems», Фінляндія) при довжині хвилі 540 нм. 

Рівень нітритів визначали за допомогою калібрувальної кривої, побудованої з 
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використанням стандартних розчинів нітриту натрію. Проби ставили у трьох 

повторах для кожного варіанту досліду. Значення ділили на кількість живих 

клітин у зразку. Рівень нітритів представляли для 10
6
 клітин. 

 

 

2.11. Дослідження аргіназної активності 

 

Для оцінки аргіназної активності в клітинних лізатах використовували 

методику Classen et al. [172]. До досліджуваної популяції клітин послідовно 

додавали 100 мкл 0,1 % Triton X-100 («Sigma-Aldrich», США), 100 мкл 50 

ммоль Tris-HCl (pH 7,5; «Sigma-Aldrich», США), що містив 10 ммоль MnCl2. 

Суміш нагрівали при 56 °C протягом 7 хв для активації аргіназної активності. 

Реакцію гідролізу L-аргініну проводили шляхом інкубації суміші, що містила 

попередньо активовану аргіназу, зі 100 мкл L-аргініну (0,5 моль; pH 9,7; 

«SigmaAldrich», США) при 37 °C протягом 2 год. Для зупинення реакції до 

зразків додавали 800 мкл суміші кислот (H2SO4 : H3PO4 : H2O = 1 : 3 : 7). 

Колориметричне виявлення сечовини відбувалося за рахунок додавання до 

суміші α-ізонітрозопропіофенону (40 мкл, 6 % в етанолі, «Sigma-Aldrich», 

США) та інкубації при 95 °C 30 хв, а потім при 4 °C упродовж 30 хв. 

Концентрацію сечовини вимірювали спектрофотометрично при 545 нм. 

Значення оптичної густини переводили у мікрограми сечовини, 

використовуючи калібрувальну криву, побудовану по стандартним розчинам 

сечовини відомої концентрації. Аналізували дані, використовуючи наступну 

формулу: мкг сечовини / 60 (ММ сечовини) х 50 (фактор розведення) / t 

(хвилини інкубування з аргініном) = одиниць аргінази на 1×10
6
 клітин; 1 

одиниця = кількості ферменту, яка необхідна для гідролізу 1 мкМ аргініну за 

хвилину. 
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2.12. Дослідження експресії фенотипових маркерів фагоцитів  

 

 

Для визначення рівня експресії фенотипових маркерів макрофагів 

використовувалися наступні антитіла: анти-CD11b (FITC, «Bio-Rad 

Laboratories», США), анти-CD206 (Alexa Fluor 647, «BD Biosciences», 

Канада), анти-CD80 (PE, «BioLegend», США). Клітини інкубувалися з 

антитілами протягом 30 хвилин при температурі 4 
○
C у темряві. По 

закінченню інкубації зразки фіксували у ФБР з додаванням 0,04 % 

параформальдегіду та аналізували за допомогою проточного цитометра. 

 

 

2.13. Схема дослідження впливу агоністів патерн-розпізнавальних 

рецепторів на метаболічні характеристики фагоцитів 

 

 

Для дослідження впливу агоністів патерн-розпізнавальних рецепторів 

на метаболічні властивості фагоцитів використовували бактеріальний ЛПС 

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

Латвія, 200 мкг/мл) - агоніст ТПР3 та фулерен С60 (водний колоїдний розчин, 

0,15 мг/мл) - агоніст ТПР4 [173]. Як клітини використовували мікроглію, 

перитонеальні макрофаги дорослих щурів та циркулюючі фагоцити. Обробку 

ЛПС та препаратом Ларифан проводили впродовж 18 год. Обробку 

фулереном -впродовж 24 год. Як метаболічні характеристики досліджували 

аргіназну активність, синтез NO, генерацію реактивних форм кисню та 

фагоцитарну активність цих клітин. 
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2.14. Схема дослідження впливу гіпоксії на метаболічний профіль 

макрофагів in vitro    

 

 

Перитонеальні макрофаги та клітини мікроглії отримували, як описано 

у розділах 2.5 та 2.6. Клітини мікроглії та перитонеальні макрофаги 

інкубували  у середовищі DMEM з додаванням 10 % ембріональної телячої 

сироватки і 40 мкг/мл гентаміцину в лунках 96-лункового планшету в умовах 

нормоксії (21 % O
2
) у вологій атмосфері у присутності 5% CO

2
 чи в умовах 

гіпоксії (3 % O
2
) упродовж часових періодів, зазначених нижче. Гіпоксію 

контролювали за допомогою попереднього насичення середовища DMEM 

гіпоксичною газовою сумішшю (3 % O
2 

/ 5 % CO
2
/ баланс N

2
) упродовж 30 

хв. Інкубацію проводили у гіпоксичній установці у вологій атмосфері у 

присутності зазначеної вище газової суміші протягом 24 год. Гіпоксичні 

умови контролювали за парціальним тиском кисню. Після інкубації протягом 

зазначеного періоду часу клітини, що утримувалися в умовах нормоксії, 

тричі відмивали у холодному Са
-
Mg

-
 ФБР. Для клітин, інкубованих у 

гіпоксичних умовах, ці процедури проводилися в камері з постійною 

підтримкою зазначеної газової суміші. Аналізували функціональні 

(оксидативний метаболізм, фагоцитарна та аргіназна активність, синтез 

нітритів) та фенотипові (експресія CD206) характеристики фагоцитів. 

 

 

2.15. Схема дослідження впливу агоніста ТПР3 на метаболічний 

профіль гіпоксичних макрофагів in vitro   

  

 

Для оцінки впливу агоніста ТПР 3 на метаболічний профіль 

нормоксичних та гіпоксичних макрофагів (перитонеальних макрофагів та 

мікроглії), клітини обробляли препаратом Ларифан («Larifan», Латвія, 200 
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мкг/мл) протягом 18 год. Для аналізу метаболічного профілю клітин 

проводили дослідження їх оксидативного метаболізму, фагоцитарної 

активності, аргіназної активності, синтезу нітритів та експресію CD206 

маркеру.  

 

 

2.16. Схема дослідження впливу інтрацеребрального введення 

агоніста TПР 3 на метаболічний профіль мікроглії щурів з гліомою С6 

 

 

Для внутрішньомозкової інокуляції пухлинних клітин та локальної 

імунотерапії було використано розроблений пристрій для багатократних 

внутрішньомозкових експериментальних досліджень (рис.2.1), що містить 

інтракраніальний катетер (№ заявки на винахід a2016 07307 від 05.07.2016). 

Пристрій являє собою бобишку, яка має зовнішню втулку діаметром 6 мм з 

елементами фіксації для спец-викрутки та самонарізну двухзаходну конусну 

різьбу діаметром 4,5 мм, яка дозволяє вкручувати та кріпити бобишку у 

трепанаційний отвір у черепній  кістці. Внутрішній діаметр бобишки, через 

який проводяться всі діагностичні та терапевтичні маніпуляції, дорівнює 2,4 

мм. Внутрішній отвір катетера закривається заглушкою. Трепанаційний отвір 

виконується свердлом у формі тризуба для забезпечення виконання 

трепанаційного отвору у заданих координатах. Робочий діаметр свердла 3,4 

мм, відповідає діаметру отвору що забезпечує надійну фіксацію різьбової 

частини бобишки у черепній  кістці. Перед встановленням пристрою 

проводили наркоз тваринам каліпсоветом, після чого здійснювали розріз 

шкіри голови у проекції встановлення пристрою, розширювали розріз, 

промивали перекисом водню і звільнювали поверхню черепа від сполучної 

тканини. Далі висушували поверхню черепа і робили трепанаційний отвір 

діаметром 3,4 мм з використанням свердла, що комплектується з пристроєм. 

Бобишку за допомогою спец-викрутки вкручували та кріпили у 
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трепанаційний отвір в черепній  кістці. Шкіру зшивали таким чином, щоб 

катетер залишався зовні. Тваринам контрольної групи проводили всі описані 

маніпуляції без встановлення катетера. 

 

.  

Рис. 2.1. Інтракраніальний катетер для багатократних 

внутрішньомозкових експериментальних досліджень. 1 – зовнішня 

втулка; 2 – самонарізна конусна різьба; 3 – внутрішній отвір.  

 

Для дослідження впливу агоніста ТПР на метаболічний профіль 

фагоцитів щурів був використаний препарат Ларифан. Препарат Ларифан є 

фармацевтичним продуктом, отриманим з клітин E.coli, інфікованих фагом, і 

містить гетерогенний пул dsRNA з молекулярною масою 500 кДа [174]. 

Препарат вводили інтрацеребрально у дозі 200 мкг/тварину в об’ємі 50 

мкл 7 разів через кожні 2 дня, починаючи з наступного для після інокуляції 

пухлинних клітин (добова доза 1 мкг/г). Тваринам контрольної групи зі 

встановленим катетером проводили всі описані маніпуляції зі стерильним 

фізрозчином. Для характеристики метаболічного профілю фагоцитів 

досліджували їх аргіназну активність, синтез нітритів, оксидативний 

метаболізм, фагоцитарну активність та експресію CD206 фенотипового 

маркера наприкінці періоду дослідження (21 доба після трансплантації 

пухлинних клітин). 

 

 



58 

 

2.17. Схема дослідження впливу інтраназального введення агоніста 

TПР 3 на метаболічний профіль мікроглії щурів з гліомою С6  

 

 

Тваринам з гліомою С6 вводили інтраназально препарат Ларифан у  

дозі 50 мкг/тварину в об’ємі 50 мкл щоденно впродовж 23 діб, починаючи з 

наступного дня після інокуляції пухлинних клітин (добова доза 1мкг/г). Для 

характеристики метаболічного профілю фагоцитів досліджували їх аргіназну 

активність, синтез нітритів, оксидативний метаболізм, фагоцитарну 

активність, експресію CD206 та CD80 фенотипових маркерів на 14 та 24 дні 

проведення експерименту. 

 

 

2.18. Статистичний аналіз результатів 

 

 

Статистичну обробку результатів проводили методами варіаційної 

статистики з розрахунком середнього значення (М) та стандартного 

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

перевіряли за допомогою W-критерію Шапіро-Вілка та застосовували 

параметричний t-критерій Стьюдента. Достовірною вважали різницю між 

порівнянними показниками при p<0,05 [175].  
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РОЗДІЛ 3 

 

 

ЛІГАНД-ОПОСЕРЕДКОВАНА ТА ГОМЕОСТАТИЧНА 

МЕТАБОЛІЧНА АКТИВАЦІЯ МІКРОГЛІАЛЬНИХ КЛІТИН IN VITRO 

 

 

Мікрогліальні клітини мають повний спектр рецепторних структур, 

властивих тканинним фагоцитам іншої локалізації: експресують мембранні 

та внутрішньоклітинні патерн-розпізнавальні рецептори, рецептори 

очищення, рецептори трансміттерів тощо [68,176]. З літератури відомо, що 

активація мікрогліальних клітин агоністами ТПР 2, 4 та 9 спричиняє їх 

прозапальну метаболічну активацію, подібну до такої у макрофагів іншої 

тканинної локалізації [177,178]. Значно менше відомо про наслідки активації 

мікрогліальних клітин агоністами ТПР 3. Matsui et al.  показали, що агоніст 

ТПР 3 poly(I:C) здатний спричиняти посилення синтезу мікрогліальними 

клітинами інтерферону та NO [179]. Jeong et al.  виявили здатність poly(I:C) 

посилювати експресію ТПР 3 мікрогліальними клітинами, а також викликати 

синтез IL6 [180]. Група Alvarez-Carbonell зареєстрували унікальний 

сигнальний шлях реалізації впливу агоністів ТПР3 poly(I:C) в клітинах 

мікроглії, на відміну від макрофагів іншої тканинної локалізації [181]. 

Літературні дані стосовно наслідків активації мікрогліальних ТПР 3 іншими 

його лігандами практично відсутні. Надзвичайно мало відомо також і про 

наслідки для активаційного стану мікроглії експозиції гомеостатичними 

чинниками, такими як гіпоксія. Як зазначено в огляді літератури, пухлино-

асоційована гіпоксія є одним з визначальних чинників набуття 

мікрогліальними клітинами пропухлинного метаболічного стану в умовах 

росту злоякісних гліом. Одними з дієвих чинників, котрі застосовуютсья для 

відновлення протипухлинних властивостей пухлино-асоційованих фагоцитів 

(macrophage re-education), є агоністи патерн-розпізнавальних рецепторів, у 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvarez-Carbonell%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28166799
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тому числі й ТПР. З огляду на це завданням першого етапу роботи було 

дослідити вплив агоністів ТПР та гіпоксії на фенотипово-функціональні 

характеристики мікроглії in vitro. 

 

 

3.1. Фенотипово-функціональні характеристики мікроглії за дії 

агоністів патерн-розпізнавальних рецепторів 

 

 

Задачею цієї частини роботи було дослідження впливу різних агоністів 

ТПР на метаболічний стан мікрогліальних клітин. Як агоністи патерн-

розпізнавальних рецепторів нами було застосовано бактеріальний ЛПС 

(агоніст ТПР 4) та препарат Ларифан (агоніст ТПР 3). Для оцінки 

метаболічного профілю мікроглії досліджували аргіназну активність, синтез 

NO, генерацію РФК та фагоцитарну активність клітин. Як клітини 

порівняння використовували фагоцити позамозкової локалізації 

(перитонеальні макрофаги та циркулюючі мононуклеарні фагоцити. Як 

видно з таблиці 3.1, обробка мікрогліальних клітин агоністами різних ТПР 

спричиняла різні зміни їх метаболічних показників. Обробка агоністом ТПР4 

викликала зсув метаболізму аргініну у мікрогліальних клітинах у бік 

посилення синтезу NO, що є функціональним маркером прозапальної 

метаболічної активації цих клітин. Генерація РФК мікрогліальними 

клітинами за дії цього агоніста ТПР знижувалася в 1,2 раза, а фагоцитарна 

активність вірогідно не змінювалася. Реакція мікроглії на цей агоніст ТПР 

була відмінною від такої у фагоцитів позамозкової локалізації 

(перитонеальних макрофагів),  які у відповідь на обробку ЛПС практично не 

змінювали метаболізм аргініну. Натомість синтез РФК значно зростала у цих 

клітин. 
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Таблиця 3.1. 

Порівняльна характеристика метаболічних характеристик мікроглії та 

фагоцитів позамозкової локалізації за впливу агоністів патерн-

розпізнавальних рецепторів 

Варіанти 

досліду 

Аргіназна 

активність, 

мг 

сечовини/год

*10
^
6 

Продукція 

NO, mM 

Генерація РФК, 

середня 

флюоресценція, 

MFI 

Фагоцитарна 

активність, 

фагоцитарний 

індекс, MFI 

Мікрогліальні клітини 

Необроблені 

клітини 
0,35±0,007 10,56±1,09 350,5±65,7 260,1±12,9 

Агоніст ТПР4 

(ЛПС) 
0,20±0,005* 16,91±1,11* 292,1±55,5 258,6±15,7 

Агоніст ТПР3 

(Ларифан) 
0,36±0,005 10,99±1,78 255,7±46,8 196,82±20,9 

Фагоцити позамозкової локалізації (перитонеальні макрофаги) 

Необроблені 

клітини 
0,98±0,17 21,91±2,11 578,32±33,03 389,23±117,9 

Агоніст ТПР4 

(ЛПС) 
0,88±0,19 19,83±2,24 803,86±15,3* 318,17±75,6 

Агоніст ТПР3 

(Ларифан) 
0,92±0,08 19,88±1,99 525,75±27,4 265,77±73,7* 

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

 

Зовсім іншою була реакція мікрогліальних клітин на агоніст ТПР 3. 

Метаболізм аргініну після обробки dsRNA не змінювався, синтез РФК та 

фагоцитарна активність - помірно знижувалися (табл.3.1). Реакція на цей 

агоніст ТПР 3 у фагоцитів позамозкової локалізації (перитонеальних 

макрофагів) була відмінною від такої у мікрогліальних клітин: 
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спостерігалося незначне зниження аргіназної, фагоцитарної активності та 

генерації РФК без істотних змін решти метаболічних характеристик.  

 

Таблиця 3.2. 

Порівняльна характеристика метаболічних характеристик мікроглії та 

фагоцитів позамозкової локалізації за впливу фулерену С60 

Варіанти 

досліду 

Аргіназна 

активність, мг 

сечовини/год*1

0
^
6 

Продукція 

NO, mM 

Генерація РФК, 

середня 

флюоресценція, 

MFI 

Фагоцитарна 

активність, 

фагоцитарний 

індекс, MFI 

Мікрогліальні клітини 

Необроблені 

клітини 
0,35±0,007 10,56±1,09 350,5±65,7 260,1±12,9 

Фулерен С60 0,28±0,003 4,32±0,72* 344,8±49,9 251,1±11,5 

Фагоцити позамозкової локалізації (циркулюючі моноцити) 

Необроблені 

клітини 
0,067±0,005 23±4 43,2±4,66 229,2±1,13 

Фулерен С60 0,061±0,003 11,6±1,6* 864,19±* 355,5±13,98* 

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

 

На додачу до обробки фагоцитів агоністами ТПР бактеріального 

походження ми провели інкубацію цих клітин у присутності небактеріальних 

агоністів ТПР - вуглецевих наночасточок фуллерену С60. Turabekova et al. 

показали, що ці вуглецеві наночасточки розпізнаються ТПР 4 [182]. За 

даними інших акторів, С60 володіють імуномодуляторними властивостями і 

здатні викликати прозапальну метаболічну активацію фагоцитів з 

посиленням синтезу ними РФК та NO, збільшенням експресії МНС та 

синтезом прозапальних цитокінів [183,184]. Дані стосовно впливу цих 

наночасточок на фагоцити головного мозку в літературі практично відсутні. 

Як клітини порівняння у цих дослідженнях застосовано фагоцити 

позамозкової локалізації (циркулюючі фагоцити). Як матеріал для 
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дослідження циркулюючих фагоцитів використовували мононуклеарні 

лейкоцити. Диференціювання моно- та поліморфнонуклеарних фагоцитів при 

дослідженні генерації РФК та фагоцитарної активності методом проточної 

цитометрії здійснювали шляхом гейтування. За результатами наших 

досліджень обробка мікрогліальних клітин С60 викликала істотне (вдвічі) 

зниження синтезу NO і незначне зниження аргіназної активності, не впливала 

вірогідно на генерацію РФК та фагоцитарну активність (табл.3.2) [185]. Така 

реакція мікрогліальних клітин на обробку фулеренами відрізнялася від 

реакції та ці агоністи ТПР4 фагоцитів позамозкової локалізації. Обробка 

моноцитів С60 спричиняла потужний респіраторний вибух у циркулюючих 

мононуклеарних фагоцитах, істотне (вдвічі) зниження синтезу NO та помірне 

посилення фагоцитарної активності. 

Таким чином, характер метаболічної активації мікрогліальних клітин у 

відповідь на експозицію агоністами різних ТПР відрізняється: прозапальний 

функціональний зсув зареєстровано лише у відповідь на обробку 

бактеріальним агоністом ТПР4. Слід також відзначити, що характер 

метаболічної активації мікрогліальних клітин у відповідь на дію агоністів 

патерн-розпізнавальних рецепторів відрізняється від такого у фагоцитів 

позамозкової локалізації.  

 

 

3.2. Фенотипово-функціональні характеристики мікроглії в умовах 

гіпоксії та їх корекція агоністом ТПР 3 in vitro 

 

 

Доступність кисню значною мірою впливає на життєздатність, 

диференціювання і функції клітин, у тому числі й фагоцитів. У здоровій 

нормальній тканині вміст кисню коливається в межах 2,5-9 %. Зниження 

рівня кисню до ≤1 % характеризує гіпоксичні умови. Гіпоксичні умови 

властиві деяким фізіологічним (гемопоез, процеси морфогенезу під час 
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ембріонального розвитку) та патологічним (запалення, загоєння ран, гострий 

інфаркт міокарда, атеросклероз тощо) процесам [186-188]. Гіпоксія є 

важливим чинником поляризації метаболічної активації фагоцитів. 

Гіпоксичні умови спричиняють переключення клітинного метаболізму на 

анаеробний гліколіз для синтезу АТФ, а також індукують експресію 

чинників, котрі збільшують подачу кисню і поживних речовин, що істотно 

змінює метаболічну програму цих клітин [189,190]. Накопичення фагоцитів у 

гіпоксичних ділянках та їх відповідь на гіпоксію може мати різну 

спрямованість, залежно від тканинного мікрооточення, а також біологічних 

властивостей фагоцитів. Зокрема, макрофаги у гіпоксичних умовах, 

асоційованих з інфекційним процесом, викликаним позаклітинними 

патогенами, активують мікробіцидні метаболічні програми прозапальної 

(М1) спрямованості: посилюють фагоцитарну активність, синтез 

прозапальних цитокінів і реактивних форм кисню. Макрофаги в умовах 

інфекційного процесу, викликаного внутрішньоклітинними патогенами 

(збудниками туберкульозу), накопичують ліпідні гранули і характеризуються 

протизапальною (М2) спрямованістю метаболізму. Макрофаги в умовах 

гіпоксії, котра супроводжує розвиток запалення в артрозному суглобі, це 

клітини М1 метаболічного профілю. Натомість, макрофаги в умовах 

ішемічної гіпоксії характеризуються репаративним М2 метаболічним 

профілем [191,192]. 

Метаболічна відповідь макрофагів на гіпоксію значною мірою 

залежить від походження цих клітин. На сьогоднішній день спростовано 

теорію походження тканинних макрофагів з кістковомозкових попередників 

дорослого організму, які дають початок циркулюючим моноцитам, котрі, у 

свою чергу, оселяються у тканинах і набувають статусу резидентних 

макрофагів. Відомо, що переважна більшість тканинних макрофагів походять 

із ранніх гемопоетичних клітин-попередників зародку і оселяються у 

тканинах під час ембріогенезу. Кількість їх у тканині дорослого організму 

підтримується за рахунок самовідновлення, котре забезпечується існуванням 
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відповідних транскрипційних факторів [193,194]. Прикладом таких 

макрофагів є резидентні макрофаги перитонеальної порожнини. Метаболічні 

зміни у відповідь на гіпоксію, у тому числі й пухлино-асоційовану, 

досліджені саме на таких клітинах [195]. Мікрогліальні клітини 

відрізняються від більшості резидентних тканинних макрофагів своїм 

унікальним походженням, про що зазначено в огляді літератури. Як 

згадувалося раніше, мікрогліальні клітини, на відміну від більшості 

тканинних резидентних мононуклеарних фагоцитів, походять з найбільш 

ранніх попередників, котрі локалізуються у жовтковому мішку. Пухлино-

асоційована гіпоксія є одним з визначальних чинників, котрі впливають на 

метаболічну поляризацію мікроглії в умовах росту злоякісних гліом. У роботі 

Leblond et al. показано, що гліоми, ріст яких асоційований з формуванням 

обширних гіпоксичних ділянок, характеризуються максимальною 

інфільтрацією мікрогліальними клітинами. Метаболічний профіль таких 

мікрогліальних клітин, згідно даних цієї дослідницької групи, є 

пропухлинним (М2) і сприяє прогресуванню злоякісного новоутворення 

[196]. Зміна метаболічного профілю мікроглії розглядається як 

перспективний методичний підхід у лікуванні раку, у тому числі й 

злоякісних гліом [197]. Як зазначено раніше, агоністи ТПР розглядаються 

багатьма дослідницькими групами як перспективні агенти для застосування у 

терапії раку з метою зміни метаболічного профілю (репрограмування) 

пухлино-асоційованих макрофагів. Задачею цієї частини роботи було 

дослідити фенотипово-функціональні характеристики мікрогліальних клітин 

щурів в умовах гіпоксії in vitro, а також вивчити вплив агоніста ТПР 3 - 

препарату Ларифан - на метаболічний профіль гіпоксичних мікрогліальних 

клітин. 
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3.2.1. Вплив гіпоксії на метаболічний профіль мікрогліальних 

клітин in vitro 

 

Для виявлення особливостей фенотипово-функціональних 

характеристик мікрогліальних клітин в умовах дії гіпоксії у порівнянні з 

іншими резидентними тканинними макрофагами як клітини порівняння ми 

використовували перитонеальні макрофаги. 

24-годинна гіпоксія спричиняла зсув метаболізму аргініну як у 

перитонеальних макрофагів, так і у мікрогліальних клітин. Однак, слід 

відмітити деякі відмінності у характері зміни цієї метаболічної 

характеристики у порівнюваних популяціях клітин (табл.3.3).  

 

Таблиця 3.3.   

Аргіназна активність та синтез NO клітинами мікроглії  та 

перитонеальними макрофагами за дії гіпоксії in vitro 

 Аргіназна активність, 

мг сечовини/годину*10
^
6 

Рівень NO, mM 

Мікрогліальні клітини 

Нормоксія 0,35±0,007 10,56±1,09 

Гіпоксія 0,38±0,003* 5,21±1,22* 

Перитонеальні макрофаги 

Нормоксія 0,98±0,17 21,91±2,11 

Гіпоксія 1,38±0,25* 9,42±1,08* 

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

 

Показники  як аргіназної, так і NO-синтазної активності мікрогліальних 

клітин були нижчими за аналогічні показники перитонеальних макрофагів. 
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Після перебування у гіпоксичних умовах аргіназна активність мікрогліальних 

клітин посилювалася лише незначно, у той час як аналогічний показник 

перитонеальних макрофагів зростав після обробки гіпоксією майже у півтора 

рази. Синтез NO зазнавав більш істотних змін у гіпоксичних умовах, ніж 

аргіназна активність, як в клітинах мікроглії, так і у перитонеальних 

макрофагів і знижувався в середньому у 2 рази у клітин обох популяцій. 

З літератури відомо, що гіпоксичні умови спричиняють посилення 

синтезу макрофагами РФК [198]. За результатами наших досліджень 

показники оксидативного метаболізму у мікрогліальних і перитонеальних 

фагоцитів були порівняними. Синтез РФК посилювався за перебування у 

гіпоксичних умовах як у мікрогліальних клітин, так і у перитонеальних 

макрофагів (рис.3.1). У клітин гіпоксичної мікроглії цей показник був вищим 

ніж у нормоксичних клітин майже втричі (рис.3.1А), а у гіпоксичних 

перитонеальних макрофагів - в 8 разів порівняно з відповідними 

нормоксичними клітинами (рис.3.1Б). Посилення генерації РФК може бути 

однією з причин зниження активності NO-синтази гіпоксичними клітинами 

мікроглії, оскільки оксидативний стрес є негативним регулятором NFκB-

залежного синтезу реактивних форм азоту [199]. 
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Рис. 3.1. Продукція реактивних форм кисню клітинами мікроглії 

(А) та перитонеальними макрофагами (Б) після 24-годиної гіпоксії in 

vitro. 

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

 

Як зазначено вище, посилення фагоцитарної активності - ознака 

макрофагів в умовах гіпоксії різного походження. У наших дослідженнях 24-

годинна гіпоксія спричиняла посилення фагоцитарної активності як 

мікрогліальних клітин, так і перитонеальних макрофагів. Показники 

ендоцитарної активності порівнюваних популяцій фагоцитів в умовах 

нормоксії і після експозиції гіпоксією були приблизно однаковими (рис.3.2). 
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Рис. 3.2. Фагоцитарний індекс клітин мікроглії (А) та 

перитонеальних макрофагів (Б) після 24-годинної гіпоксії in vitro. 

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

 

Як зазначено в огляді літератури, рецептор манози СD206 є маркером 

альтернативної, протизапальної (М2) метаболічної поляризації фагоцитів 

[86]. Більшість авторів вважають посилення експресії CD206 ознакою 

протизапального імуносупресивного метаболічного зсуву мікрогліальних 

клітин, у тому числі й в умовах росту злоякісних пухлин головного мозку 

[90,200,201]. За результатами наших досліджень рівень експресії CD206 

(який є пропорційним інтенсивності флюоресценції клітини, міченої анти-

CD206 антитілами) нормоксичними мікрогліальними клітинами був втричі 
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нижчим за аналогічний показник нормоксичних перитонеальних макрофагів 

(рис.3.3). 24-годинна гіпоксія викликала посилення експресії цього маркера 

перитонеальними і мікрогліальними фагоцитами майже вдвічі. 

 

Рис. 3.3. Експресія CD206 клітинами мікроглії (А) та 

перитонеальними макрофагами (Б) після 24-годинної гіпоксії in vitro. 

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

 

Таким чином, експозиція гіпоксією впродовж 24 годин викликала зсув 

функціонального профілю мікрогліальних клітин у бік протизапального 

фенотипу з вірогідним збільшенням експресії рецептору CD206 одночасно зі 

зниженням синтезу оксиду азоту, посиленням генерації РФК та ендоцитарної 

активності. Істотних відмінностей у характері зміни фенотипово-
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функціональних характеристик мікроглії в умовах гіпоксії порівняно з 

такими у перитонеальних макрофагів нами не зареєстровано. 

 

 

3.2.2. Зміна функціонального профілю гіпоксичних мікрогліальних 

клітин після обробки агоністом ТПР 3 

 

 

Як зазначено в огляді літератури, великі гіпоксичні ділянки у тканині  

гліом сприяють формуванню високо злоякісного фенотипу та лікарської 

резистентності цих пухлин. Саме у гіпоксичних ділянках концентруються 

стовбурові пухлинні клітини, які опосередковують ступінь злоякісності і 

терапевтичну резистентність гліом [202].  Мікрогліальні клітини, котрі 

інфільтрують пухлинну тканину, підтримують життєздатність стовбурових 

пухлинних клітин і, за даними кількох дослідницьких груп, 

характеризуються протизапальним (М2) метаболічним профілем, також 

концентруються у гіпоксичних ділянках пухлинної тканини [203,204]. 

Однією з функціональних змін, які відбуваються з фагоцитами в умовах 

гіпоксії, є посилення експресії патерн-розпізнавальних рецепторів, у тому 

числі й толл-подібних рецепторів [191]. Ця обставина є однією з мотивацій 

застосування агоністів толл-подібних рецепторів для відновлення 

протипухлинного метаболічного профілю пухлино-асоційованих фагоцитів 

[205].  

Рецептори родини ТПР розпізнають широкий спектр сигналів 

небезпеки і здатні активувати різні запальні сигнальні каскади, у тому числі й 

у клітинах мікроглії [206]. Агоністи ТПР беруть участь у поляризації 

фагоцитів до M1 функціонального стану або шляхом індукування NFκB-

залежного сигналінгу, що, у свою чергу, викликає синтез прозапальних 

цитокінів (ФНПα, IL-12, SOCS3), або шляхом активації IRF-3, одного з 
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основних регуляторів транскрипції, котрий ініціює поляризацію фагоцитів до 

M1 профілю із залученням STAT1 [207].   

Як зазначено в огляді літератури, агоніст ТПР 3 препарат Ларифан є 

фармацевтичним продуктом, отриманим з клітин E.coli, інфікованих фагом, і 

містить гетерогенний пул dsRNA з молекулярною масою 500 кДа [174]. З 

літератури відомо, що обробка гліома-асоційованої мікроглії, вилученої з 

гіпоксичних ділянок пухлинної тканини, агоністами ТПР 3 in vitro спричиняє 

функціональну реверсію цих клітин до протипухлинного метаболічного 

профілю [163]. Наступним завданням роботи було дослідити 18-годинний 

вплив препарату Ларифан на фенотипово-функціональні характеристики 

гіпоксичних мікрогліальних клітин. Як клітини порівняння у цих 

дослідженнях використовували перитонеальні макрофаги.  

 

Таблиця 3.4.   

Метаболізм аргініну гіпоксичними клітинами мікроглії  та 

перитонеальними макрофагами після обробки Ларифаном in vitro  

 
Аргіназна активність, 

мг сечовини/годину*10
^
6 

Рівень NO, Mm 

Мікрогліальні клітини 

Нормоксичні 

необроблені 

клітини 

0,35±0,007 10,56±1,09 

Нормоксичні 

клітини+Ларифан 
0,36±0,005 10,99±1,78 

Гіпоксичні 

необроблені 

клітини 

0,38±0,003* 5,21±1,22* 

Гіпоксичні 

клітини+Ларифан 
0,42±0,008 6,27±1,67 

Перитонеальні макрофаги 
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Нормоксичні 

необроблені 

клітини 

0,98±0,17 21,91±2,11 

Нормоксичні 

клітини+Ларифан 
0,92±0,08 19,88±1,99 

Гіпоксичні 

необроблені 

клітини 

1,38±0,25* 9,42±1,08* 

Гіпоксичні 

клітини+Ларифан 
1,47±0,34 9,29±1,06 

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

 

Як видно з таблиці 3.4, обробка нормоксичних перитонеальних 

макрофагів препаратом Ларифан спричиняла незначне зниження їх аргіназної 

активності без змін активності NO-синтази і не впливала на метаболізм 

аргініну нормоксичних мікрогліальних клітин. Обробка гіпоксичних 

перитонеальних макрофагів та мікрогліальних клітин препаратом Ларифан 

викликала незначне посилення їх аргіназної активності і не впливала на 

синтез ними реактивних форм азоту. 

Обробка нормоксичних перитонеальних макрофагів та мікрогліальних 

клітин препаратом Ларифан не впливала на синтез ними реактивних форм 

кисню (рис.3.4). Натомість, синтез реактивних форм кисню гіпоксичними 

перитонеальними макрофагами та мікрогліальними клітинами статистично 

достовірно збільшувався на 20 та 30 % відповідно у порівнянні з 

необробленими клітинами. Згідно літературних даних, інший агоніст ТПР 3 - 

поліінозинова:поліцитидилова кислота - здатний зменшувати генерацію РФК 

клітинами ЦНС в умовах гіпоксії, тим самим сприяючи нейропротективним 

властивостям цих клітин [208-210]. Але у цитованих роботах 

нейропротекторна дія була відмічена тільки при довготривалій обробці (48 

годин), бо процеси гіпоксії-реперфузії  тривали протягом 24-48 годин. У 
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нашому випадку гіпоксичні клітини піддавалися обробці Ларифаном 

впродовж 18 годин. Крім того, у нашій модельній системі не застосовували 

гіпоксію і реперфузію, що чергуються. Імовірно саме ці методичні 

відмінності у сукупності стали однією з причин відмінного впливу агоністів 

ТПР 3 на оксидативний метаболізм мікроглії . 

 

 

Рис. 3.4. Продукція реактивних форм кисню гіпоксичними 

клітинами мікроглії (А) та перитонеальними макрофагами (Б) після 

обробки Ларифаном in vitro. 

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

# - р<0,05 відносно показників відповідних необроблених клітин. 
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Зазвичай посилення фагоцитозу розглядається як ознака 

альтернативної (М2) поляризації клітин  та є однією з типових метаболічних 

характеристик гіпоксичних макрофагів [211]. Обробка мікрогліальних та 

перитонеальних макрофагів, як нормоксичних, так і гіпоксичних, агоністом 

ТПР 3 спричиняла зменшення їх фагоцитарної активності (рис.3.5). Однак, 

статистичне достовірне зменшення фагоцитарної активності спостерігалося 

лише у перитонеальних макрофагів (рис.3.5Б). 

Як зазначено вище, 24-годинна гіпоксія викликала посилення експресії 

CD206 як мікрогліальними, так і перитонеальними макрофагами (рис.3.3). 

Показники експресії CD206 мікроглією та перитонеальними макрофагами в 

умовах нормоксії і гіпоксії після обробки агоністом ТПР 3 Ларифаном були 

порівняними (рис.3.6).  
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Рис. 3.5. Фагоцитарний індекс гіпоксичних клітин мікроглії (А) та 

перитонеальних макрофагів (Б) після обробки Ларифаном in vitro. 

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

# - р<0,05 відносно показників відповідних необроблених клітин. 

 

Як видно з рис.3.6А обробка Ларифаном нормоксичної мікроглії 

викликала незначне, на рівні тенденції, підвищення рівня експресії CD206. 

Обробка гіпоксичних перитонеальних макрофагів та мікроглії агоністом ТПР 

3 спричиняла зниження експресії CD206 в 1,5 та 1,8 раза, відповідно. Слід 

відмітити, що обробка гіпоксичної мікроглії Ларифаном знижувала 

експресію CD206 до рівня такого у нормоксичної мікроглії (рис.3.6А). 
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Рис. 3.6. Експресія CD206 клітинами гіпоксичної мікроглії (А) та 

гіпоксичними перитонеальними макрофагами (Б) після обробки 

Ларифаном in vitro. 

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

# - р<0,05 відносно показників відповідних необроблених клітин. 

 

Таким чином, обробка агоністом толл-подібного рецептора 3 - 

препаратом Ларифан - викликала зміни у метаболічному профілі гіпоксичних 

мікрогліальних клітин, що відображалося зменшенням ендоцитарної 

активності і експресії рецептору CD206 одночасно зі збільшенням генерації 

РФК. Це дало підстави в подальших дослідженнях in vivo дослідити 
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можливість використання препарату Ларифан для стимуляції функціональної 

реверсії цих клітин до протипухлинного метаболічного профілю. 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ФЕНОТИПОВО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІКРОГЛІЇ 

ТА МАКРОФАГІВ ІНШОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ РОСТУ 

ГЛІОМИ С6  

 

 

4.1. Функціональний профіль мікроглії щурів за росту гліоми С6 

 

 

Серед усіх існуючих моделей пухлин головного мозку гліома С6 має 

найбільше біологічних властивостей, подібних до таких у гліобластом 

людини: високий мітотичний індекс, паренхімну інвазію, неоангіогенез тощо. 

Як зазначено в огляді літератури, дані щодо фенотипово-функціональних 

характеристик цих клітин в динаміці розвитку захворювання нечисленні і 

носять суперечливий характер [91]. З огляду на це, завданням даного розділу 

роботи було дослідження метаболічних характеристик мікроглії в динаміці 

росту гліоми С6 у щурів. Згідно даних літератури, на пізніх термінах росту 

гліоми С6 in vivo відбувається інвазія пухлини у паренхіму і розвиваються 

розлади моторної функції у тварин [40,45,212]. За результатами наших 

досліджень, ріст гліоми С6 супроводжувався зниженням маси дослідних 

тварин, починаючи з 14 доби після інокуляції пухлинних клітин (табл.4.1). 

На момент закінчення експерименту маса тварин з пухлинами була на 22 %  

нижчою за масу контрольних щурів. Спостерігалося також зниження 

активності тварин, що може бути свідченням розвитку пухлино-асоційованої 

кахексії. Усі тварини на 14 добу після трансплантації пухлинних клітин мали 

проблеми з ходою,  защемлення в кон’юктиві ока, що є ознаками швидкого 

росту гліоми С6.  
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Таблиця 4.1.   

Вага щурів (г) в динаміці росту гліоми С6  

Група тварин 
Термін після перещеплення пухлини, доба 

1 7 14 20 24 

Інтактні 

тварини, n=10 
46,6±1,4 56,7±1,7 73, 5±2,2 92, 4±2,2 105,2±2,1 

Тварини з 

гліомою С6, 

n=10 

44,3±1,2 49,4±1,4* 59,6±2,0* 80,1±2,2* 82,8±3,3* 

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

 

При гістологічному дослідженні пухлинна тканина характеризувалася 

поширеними ділянками некрозу, у яких, згідно літературних даних, 

концентрується гліома-асоційована мікроглія (рис.4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Морфологія головного мозку щурів на 24 добу після 

перещеплення гліоми С6.  А -  препарат нормального мозку. Б – ділянка 

некрозу (коло) у препараті мозку щурів з пухлиною. Фарбування 

гематоксилін-еозином, ×100. 

 

Імуногістохімічний аналіз тканини головного мозку у ділянці росту 

пухлини  проводили з використанням антитіл проти Iba-1. Iba-1 – 

фенотиповий маркер активованої мікроглії, який широко застосовується для 

характеристики локалізації мікрогліальних клітин у тканинах головного 
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мозку. Рівень його експресії пропорційний ступеню активації мікрогліальних 

клітин [213]. Результати проведених нами імуногістохімічних досліджень 

виявили значну інфільтрацію ділянки мозку щурів у місці перещеплення 

гліоми С6 Iba-1+ мікрогліальними клітинами на 24 добу після ініціювання 

пухлинного росту (рис.4.2). 

                            

Рис. 4.2. Імуногістохімічне дослідження маркеру активації 

мікроглії Iba-1 у ділянці мозку щурів, де було проведено перещеплення 

гліоми С6 на 24 добу після інокуляції пухлинних клітин. Додаткове 

фарбування гематоксиліном Майєра, ×200.  

 

Клітини мікроглії є істотним компонентом пухлинного мікрооточення і 

тісним чином взаємодіють з клітинами гліоми. Цитокіни та інші біологічно 

активні речовини, продуковані пухлинними клітинами, викликають 

активацію мікрогліальних клітин і зміну їх метаболізму, перетворюючи 

резидентні макрофаги головного мозку на пухлино-асоційовані макрофаги, 

котрі сприяють життєздатності, проліферації та інвазії злоякісно 

трансформованих клітин [108]. Ці макрофаги традиційно характеризуються 

як фагоцити альтернативної (М2) функціональної спрямованості. Та 

вирізняються здатністю продукувати протизапальні цитокіни та ростові 

фактори, котрі підтримують життєздатність пухлинних клітин і стимулюють 

пухлинний ангіогенез [214]. Однак, єдиної думки щодо функціонального 

профілю мікроглії тварин з пухлиною на сьогодні не існує. Згідно даних 

деяких дослідницьких груп мікрогліальні клітини, виділені у тварин-
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пухлиноносіїв також сприять неоваскуляризації і прогресуванню злоякісної 

гліоми, однак мають змішаний M1/M2 фенотип [9,215,216].  

У наших дослідженнях функціональний профіль мікроглії 

характеризували за традиційними метаболічними (аргіназною активністю, 

синтезом нітритів та генерацією РФК) та фенотиповими (CD206) маркерами 

поляризації фагоцитів.  

Спрямованість метаболізму аргініну є ключовим метаболічним 

маркером функціональної поляризації фагоцитів. Класично активовані 

фагоцити характеризуються підвищеним рівнем експресії ферменту NO-

синтази, який метаболізує аргінін з утворенням реактивних форм азоту та 

цитруліну. Реактивні форми азоту чинять цитотоксичну дію на пухлинні 

клітини і є важливими сигнальними молекулами, що активують реакції 

протипухлинного імунтету. Альтернативно активовані фагоцити 

характеризуються надекспресією фермента аргінази, який гідролізує аргінін 

до орнітину та сечовини. Цей метаболічний шлях обмежує доступ аргініну 

для NO-cинтази і залучений  у посилення інвазії пухлинних клітин [217]. 

 

Таблиця 4.2.  

Метаболізм аргініну клітинами мікроглії на 24 добу після 

перещеплення гліоми С6 

Група тварин 
Аргіназна активність, мг 

сечовини/годину*10
^
6 

Рівень NO, mM 

Інтактні 

тварини, n=10 
0,099868±0,0038 3,853±0,059 

Тварини з 

гліомою С6, 

n=10 

0,083808±0,0041* 6,02±0,067* 

* - р<0,05 відносно показників інтактних щурів.  
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Згідно результатів наших досліджень, аргіназна активність 

мікрогліальних клітин на 24 добу після інокуляції пухлинних клітин була 

нижчою порівняно з показником інтактних тварин (табл.4.2). Водночас, нами 

було зареєстровано статистично вірогідне посилення NO-синтазної 

активності мікрогліальних клітин тварин з пухлинами у цій часовій точці. У 

сукупності ці дані свідчать про прозапальний зсув метаболізму мікроглії.  

Посилення киснезалежного метаболізму найчастіше асоціюють з 

класичним (прозапальним та протипухлинним) активаційним профілем 

фагоцитів [218]. У той же час генерація РФК є одним з ключових 

імуносупресивних механізмів дії мієлоїдних супресорних клітин. Збільшення 

генерації РФК в мієлоїдних супресорних клітинах є результатом підвищеної 

регуляції активності НАДФ-оксидази в цих клітинах [219]. Крім того, 

підвищення синтезу РФК у популяції пухлино-асоційованих фагоцитів 

необхідне для їх перетворення на альтернативно активовані клітини з 

пропухлинним метаболічним профілем [220].  

Об’єктом дослідження у нашій роботі була комплексна популяція 

мікроглії, яка, згідно літературних даних, може включати кілька 

субпопуляцій фагоцитів: резидентні мікрогліальні клітини, рекрутовані з 

циркуляції мононуклеарні фагоцити (моноцити та диференційовані in situ 

макрофаги), а також мієлоїдні супресорні клітини [109,221,222]. У наших 

експериментах генерація РФК мікрогліальним клітинами була незначно 

підвищена у щурів з гліомою С6, порівняно з інтактними тваринами, у 

відсутності статистичної вірогідності відмінності (рис.4.3) [223].  
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Рис. 4.3. Продукція реактивних форм кисню мікрогліальними 

клітинами щурів на 24 добу після перещеплення гліоми С6 (n=10 у всіх 

групах).   

 

Ендоцитарна функція – одна з основних функцій фагоцитів, яка 

реалізується із залученням різних рецепторів, залежно від ендоцитованого 

матеріалу. Відомо, що фагоцитоз, пов’язаний з мікробіцидною активністю 

макрофагів, посилюється в умовах їх класичної функціональної поляризації. 

У той час, як фагоцитоз, опосередкований рецепторами очищення, 

знижується у клітин з таким функціональним профілем. Посилення 

фагоцитозу із залученням скавенджер-рецепторів властиве репаративним 

процесам і альтернативній поляризації фагоцитів з пропухлинною 

активністю [224,225]. Результати проведених нами досліджень показали 

відсутність статистично вірогідних змін інтенсивності фагоцитозу бактерій 

мікрогліальними клітинами щурів з гліомою С6 порівняно з інтактними 

тваринами (рис.4.4).  
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Рис. 4.4. Фагоцитарний індекс мікроглії щурів на 24 добу після 

перещеплення гліоми С6 (n=10 у всіх групах).   

 

Експресію мікрогліальними клітинами рецептора манози CD206, 

котрий є одним з рецепторів очищення і розглядається як фенотиповий 

маркер альтернативної (пропухлинної) функціональної поляризації фагоцитів 

[226], досліджували на різних термінах після перещеплення гліоми С6 

(рис.4.5). На пізніх термінах росту гліоми С6 не виявлено статистично 

вірогідних змін у рівні експресії мікрогліальними  клітинами цього 

рецептора. Однак, на 14 добу після перещеплення пухлини нами 

зареєстровано статистично вірогідно вищий рівень експресії CD206 у тварин 

з пухлинами порівняно з аналогічним показником мікрогліальних клітин 

інтактних тварин.  
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Рис. 4.5. Експресія CD206 мікроглії щурів на 14 (А) та 24 добу (Б) 

після перещеплення гліоми С6 (n=10 у всіх групах).   

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

 

Таким чином, функціональні характеристики мікроглії щурів з гліомою 

С6 на пізніх термінах росту пухлини відрізнялися від таких, властивих як 

класичній, так і альтернативній поляризації фагоцитів. Зсув метаболізму 

аргініну у бік посилення NO-синтазної активності, який є ознакою класичної 

метаболічної активації, супроводжувався підвищенням рівня генерації РФК і 

відсутністю змін у показниках фагоцитарної активності. Виявлені нами, а 

також іншими авторами нетипові метаболічні характеристики мікрогліальних 

клітин можуть бути наслідком комплексного складу дослідженої популяції 

фагоцитів, до якої можуть входити як типові пухлино-асоційовані макрофаги, 
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так і мієлоїдні супресорні клітини, які мають різні фенотипово-

функціональні характеристики. 

 

 

4.2. Функціональний профіль перитонеальних макрофагів за росту 

гліоми С6 

 

 

Як зазначено в огляді літератури, у пацієнтів з гліомою розвивається 

глибока локальна і генералізована імуносупресія, котра є відмітною 

характеристикою цього захворювання. Причинами локальної (в межах 

головного мозку) імуносупресії за умов розвитку гліоми вважають пухлино-

асоційовану гіпоксію, а також паракринну дію синтезованих пухлинними 

клітинами імуносупресивних цитокінів та простагландинів, котрі викликають 

функціональну поляризацію пухлино-асоційованих фагоцитів до 

протизапального, пропухлинного фенотипу. Як зазначено раніше, клітини 

імунної системи з таким функціональним профілем сприяють пухлинному 

ангіогенезу, підтримують життєздатність стовбурових пухлинних клітин, 

забезпечують формування лікарської резистентності злоякісного 

новоутворення [227]. Причини і масштаб розвитку системної імуносупресії в 

умовах росту злоякісних гліом залишаються досі  нез’ясованими. У першу 

чергу це зумовлено тим, що центральна нервова система (ЦНС) історично 

вважалася імунологічно привілейованим органом тіла через існування 

гематоенцефалічного бар'єру, відсутність традиційної лімфатичної системи 

та недостатню кількість антигенпрезентувальних клітин у тканинах 

головного мозку [228]. У світлі відкриттів останніх років відбувся 

кардинальний перегляд імунології головного мозку. У ЦНС виявлено 

функціональну ―глімфатичну систему‖ (―glymphatic system‖), яка 

використовує унікальні периваскулярні тунелі, утворені астрогліальними 

клітинами, для виведення з тканин мозку клітинного дебрису та метаболітів 
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[78]. На додачу до глімфатичної системи виявлено менінгіальні лімфатичні 

судини, залучені у транспортування клітин імунної системи та розчинних 

медіаторів з головного мозку до дренуючих назальних та шийних 

організованих лімфоїдних утворів, де відбувається презентація антигенів 

головного мозку у випадку активації імунної відповіді, спричиненої 

розвитком патологічних процесів, таких як ріст злоякісних пухлин. При 

цьому лімфатична система слизової оболонки носу є основним компонентом 

дренажу цереброспінальної рідини [229,230]. Слизові оболонки носу є 

складовою частиною лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовими 

оболонками (Mucosa Associated Lymphoid Tissue, MALT), структурні 

компоненти якої перебувають у тісному функціональному взаємозв’язку 

[231,232]. Однак, функціональний стан фагоцитів у периферичних 

структурах MALT за умов розвитку гліоми С6 практично не досліджений. З 

огляду на це завданням даного підрозділу роботи було вивчення в умовах 

росту гліоми С6 фенотипово-функціональних характеристик перитонеальних 

макрофагів, які входять до складу MALT. Для проведення дослідження 

більшості показників було обрано дві часові точки: 14 та 24 добу після 

трансплантації пухлинних клітин. Проведення досліджень на 14 добу 

дозволяло створити уявлення про фенотипово-функціональні характеристики 

позамозкових фагоцитів, локалізованих у MALT, на ранніх термінах росту 

злоякісного новоутворення, на 24 добу – на пізніх. 

Перитонеальні макрофаги тварин з пухлинами мали спрямованість 

метаболізму аргініну, відмінну від такої у клітин мікроглії: аргіназну 

активність на рівні показника інтактних щурів (табл.4.3) одночасно зі 

статистично вірогідно зниженою NO-синтазною активністю. Це вказує на 

протизапальну спрямованість метаболізму фагоцитів цієї локалізації за умов 

пухлинного росту. 
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Таблиця 4.3.   

Метаболізм аргініну перитонеальними макрофагами щурів на 24 

добу після перещеплення гліоми С6  

Група тварин Аргіназна активність, мг 

сечовини/годину*10
^
6 

Рівень NO, mM 

Інтактні 

тварини, n=10 
0,0426±0,0012 7,5±0,21 

Тварини з 

гліомою С6, 

n=10 

0,0452±0,0022* 3,4±0,39* 

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

 

Показник киснезалежного метаболізму перитонеальних макрофагів 

щурів з гліомою С6 вивчали у двох часових точках. На 14 добу після 

перещеплення пухлини рівень продукції РФК перитонеальними макрофагами 

тварин з пухлинами не відрізнявся від такого у інтактних тварин (рис.4.6А), а 

на 24 добу був статистично достовірно знижений порівняно з аналогічним 

показником контрольних щурів. 
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Рис. 4.6. Продукція реактивних форм кисню перитонеальними 

макрофагами щурів на 14 (А) та 24 (Б) добу після перещеплення гліоми 

С6 (n=10 у всіх групах).   

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

 

Показник фагоцитозу перитонеальними клітинами щурів з гліомою С6 

S. aureus Cowan змінювався в динаміці росту пухлини. На 14 добу нами не 

зареєстровано відмінності цієї метаболічної характеристики у тварин з 

пухлинами порівняно з контрльними тваринами (рис.4.6А). На 24 добу 

показник фагоцитозу у тварин з пухлинами був майже вдвічі нижчим за 

аналогічний показник контрольних тварин (рис.4.6Б). Послаблення здатності 

фагоцитів ендоцитувати мікробні клітини є ознакою їх протизапального 

метаболічного зсуву [223]. 
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Рис. 4.6. Фагоцитарний індекс перитонеальними макрофагами 

щурів на 14 (А) та 24 (Б) добу після перещеплення гліоми С6 (n=10 у всіх 

групах).   

 

 

     

Рис. 4.7. Експресія CD206 перитонеальними макрофагами щурів на 

14 (А) та 24 (Б) добу після перещеплення гліоми С6 (n=10 у всіх групах).   

 

0

20

40

60

80

100

інтактні тварини гліома С6 

Ф
аг

о
ц

и
то

з,
 с

ер
ед

н
я 

ф
л

ю
о

р
ес

ц
ен

ц
ія

 

А 

0

20

40

60

80

100

120

інтактні тварини гліома С6 

Ф
аг

о
ц

и
то

з,
 с

ер
ед

н
я 

ф
л

ю
о

р
ес

ц
ен

ц
ія

 

* 

Б 

0

200

400

600

800

інтактні тварини гліома С6 

С
ер

ед
н

я 
ф

л
ю

о
р

ес
ц

ен
ц

ія
, 

C
D

2
0

6
 

А 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

інтактні тварини гліома С6 

С
ер

ед
н

я 
ф

л
ю

о
р

ес
ц

ен
ц

ія
, 

C
D

2
0

6
 Б 



92 

 

Натомість, рівень експресії перитонеальними фагоцитами маркера 

альтернативної поляризації CD206 був збільшений у щурів з пухлинами в 

обох досліджених часових точках. На 14 добу після перещеплення пухлини 

майже у півтора раза перевищував аналогічний показник у інтактних тварин 

(рис.4.7А). 

Таким чином, ріст гліоми С6 у щурів супроводжувався змінами 

функціональних характеристик не лише резидентних макрофагів головного 

мозку - мікрогліальних клітин , а й резидентних макрофагів у межах MALT - 

перитонеальних фагоцитів. Перитонеальні макрофаги щурів з гліомою С6 

характеризувалися типовим профілем альтернативно поляризованих 

фагоцитів із зсувом метаболізму аргініну у бік зниження NO-синтазної 

активності, зниженням оксидативного метаболізму і фагоцитозу 

бактеріальних клітин, одночасно з посиленням експресії рецептора очищення 

CD206.  

 

 

 

4.3. Функціональний профіль циркулюючих фагоцитів за росту 

гліоми С6 

 

 

Системна імуносупресія, котра супроводжує ріст злоякісних гліом, 

асоційована зі змінами численних показників імунограми, котрі 

відображують кількісні і функціональні характеристики циркулюючих клітин 

імунної системи. Причини таких змін наразі невідомі, оскільки цитокіновий 

профіль сироватки крові за розвитку цих злоякісних новоутворень 

найчастіше не відрізняється від такого у здоровому організмі. Встановлено 

значні порушення кількісних і функціональних характеристик Т-клітинної 

ланки імунореактивності: відносна кількість циркулюючих CD4+ Т-

лімфоцитів знижена до показників, властивих хворим з набутим 
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імунодефіцитом, а серед субпопуляцій значну частку складають регуляторні 

Т-клітини [100]. Ще одним типовим критерієм системної імуносупресії за 

розвитку гліом є нейтрофілія. Збільшена частка циркулюючих нейтрофілів, а 

також збільшення кількісного співвідношення циркулюючих нейтрофілів і 

лімфоцитів (≥4) вважаються негативними прогностичними критеріями 

розвитку цього захворювання [102,233]. Однак, функціональні властивості 

циркулюючих нейтрофілів за умов розвитку гліом не охарактеризовані. 

Істотних змін зазнають також кількісні характеристики циркулюючих 

моноцитів. Саме збільшення частки циркулюючих мононуклеарних 

фагоцитів з фенотипом незрілих клітин вважають однією з причин зростання 

кількості регуляторних Т-лімфоцитів, особливо на пізніх стадіях розвитку 

гліом [103]. При цьому дані стосовно функціонального профілю моноцитів 

периферичної крові в організмі з гліомою в літературі практично відсутні. 

Встановлено, що співкультивування моноцитів з клітинами гліоми in vitro 

спричиняє їх диференціювання на мієлоїдні супресорні клітини. Зважаючи на 

відсутність змін цитокінового профілю у сироватці крові в умовах росту 

гліом, висловлюється припущення, що на ранніх стадіях росту злоякісного 

новоутворення циркулюючі фагоцити рекрутуються у ділянку пухлинного 

росту, де під впливом екзосом, що виділяються стовбуровими пухлинними 

клітинами, набувають пропухлинного функціонального профілю і далі 

повертаються у циркуляцію й ініціюють системну імуносупресію [103,234]. З 

огляду на вище зазначене завданням цього підрозділу було дослідити 

фенотипово-функціональні характеристики циркулюючих фагоцитів у 

тварин з гліомою С6. Для визначення функціональних характеристик цих 

клітин ми вивчали продукцію ними РФК, фагоцитарну активність та 

експресію рецептора манози CD206.  

Посилення генерації РФК є однією з функціональних характеристик 

класично активованих фагоцитів (як моно- так і поліморфнонуклеарних), які 

є дієвими ефекторними клітинами протипухлинного імунітету. Зниження 

рівня продукції РФК властиве протизапальному пропухлинному зсуву 
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метаболізму фагоцитів [235]. З іншого боку, продукція РФК є одним з 

ключових імуносупресивних механізмів МСК. Однак, при цьому активація 

синтезу РФК МСК, як правило, асоційована з протизапальним зсувом 

метаболізму цих клітин, наприклад, з посиленням синтезу аргінази І, яка має 

імуносупресивні властивості [219]. З огляду на те, що згідно літературних 

даних РФК-продукуючі МСК та інші пухлино-асоційовані фагоцити 

з’являються у циркуляції організму з гліомою по мірі росту злоякісного 

новоутворення, ми дослідили оксидативний метаболізм моно- та 

поліморфнонуклеарних фагоцитів периферичної крові щурів в динаміці 

росту гліоми С6 (на 14 та 24 добу після інокуляції пухлинних клітин). 

За результатами наших досліджень на 14 добу пухлинного росту 

показник оксидативного метаболізму циркулюючих гранулоцитів у щурів з 

гліомою був незначно підвищений порівняно з інтактними тваринами 

(рис.4.8). Рівень синтезу РФК мононуклеарними фагоцитами периферичної 

крові тварин-пухлиноносіїв не відрізнявся від такого у інтактних тварин. На 

більш пізній стадії росту пухлини ми зареєстрували статистично вірогідне 

зниження рівня генерації РФК як гранулоцитами, так і моноцитами 

периферичної крові щурів з гліомою [236]. Таким чином, істотні зміни 

функціональних характеристик циркулючих фагоцитів спостерігаються на 

пізніх стадіях росту гліоми С6. 
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Рис. 4.8. Продукція реактивних форм кисню циркулюючими 

фагоцитами щурів на 14 добу (А) та 24 добу (Б) після перещеплення 

гліоми С6 (n=10 у всіх групах).  

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

 

Фагоцитарна активність є однією з найважливіших функцій як 

моноцитів, так і гранулоцитів. Ендоцитоз властивий моно- та 

поліморфноядерним фагоцитам прозапальної функціональної спрямованості і 

клітинам з протизапальним метаболічним профілем [237]. Слід також 

зазначити, що у циркуляції перебувають фагоцити з низьким ступенем 

функціональної зрілості, для яких посилення фагоцитозу може бути ознакою 

функціонального дозрівання. 

За результатами наших досліджень, на 24 добу пухлинного росту 
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спостерігалося статистично вірогідне збільшення частки фагоцитуючих 

поліморфно- та мононуклеарних мієлоїдних клітин у периферичній крові 

щурів з гліомою С6 (рис.4.9). Вірогідно підвищеною була й інтенсивність 

фагоцитозу циркулюючих моноцитів і гранулоцитів щурів з гліомою С6 

порівняно з інтактними тваринами. 

 

 

Рис. 4.9. Коефіцієнт фагоцитозу (А) та фагоцитарний індекс (Б) 

циркулюючих фагоцитів щурів на 24 добу після перещеплення гліоми 

С6 (n=10 у всіх групах).   

* - р<0,05 відносно показників інтактних щурів.  
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Як зазначалося вище, одним із загально визнаних фенотипових маркерів 

альтернативної (пропухлинної) метаболічної поляризації фагоцитів різних 

популяцій є рецептор манози CD206. Крім того, підвищена експресія CD206 

властива МСК [238]. Згідно результатів наших досліджень рівень експресії 

CD206 циркулюючими фагоцитами щурів з гліомою С6 на 24 добу 

пухлинного росту статистично вірогідно перевищував аналогічний показник 

у інтактних тварин (рис.4.10). 

 

 

Рис. 4.10. Експресія CD206 циркулюючими фагоцитами щурів на 

24 добу після перещеплення гліоми С6 (n=10 у всіх групах).   

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

 

Таким чином, пізні стадії розвитку гліоми С6 у щурів асоціюються зі 

змінами функціональних характеристик моно- та поліморфнонуклеарних 

фагоцитів периферичної крові: зниженням оксидативного метаболізму, 

посиленням фагоцитарної активності у поєднанні зі збільшенням експресії 

фенотипового маркера альтернативної (пропухлинної) поляризації CD206. У 

сукупності зазначені характеристики властиві альтернативно поляризованим 

фагоцитам, які можуть бути основним джерелом формування системної 

імуносупресії за розвитку злоякісних гліом. 
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4.4. Реакція лімфоїдних органів на ріст гліоми С6 у щурів 

 

 

Додатковим свідченням залучення позамозкових структур імунної 

системи у зміни імунної реактивності за умов росту гліоми С6 стали зміни 

вагових індексів і клітинності центральних і периферичних лімфоїдних 

органів у тварин з пухлинами. Реакція організованих лімфоїдних структур  на 

присутність злоякісної пухлини у мозку є важливим питанням 

фундаментальної і прикладної імунології. Оцінка вагових та клітинних 

показників лімфоїдних органів відображає загальний стан імунної 

реактивності на рівні організму та її генералізовану реакцію на пухлинний 

ріст в імунологічно привілейованому компартменті [239]. Крім того, 

вивчення феномену презентації антигенів пухлин головного мозку у 

периферичних організованих лімфоїдних структурах відкриває перспективи 

застосування імунотерапевтичних підходів до лікування цього захворювання, 

спрямованих на активацію презентації пухлинних антигенів поза зоною 

росту пухлини.  

Доведено, що розвиток гліом супроводжується порушенням гомеостазу 

тимусу - лімфоїдного органу, який має виключне значення у 

протипухлинному захисті організму [229]. Поруч з тимусом, важливу роль у 

протипухлинній резистентності відіграють також селезінка і печінка. 

Селезінка є осередком активації антитілогенезу у відповідь на Т-залежні 

антигени, основним джерелом природних кілерних клітин у мишей і щурів. 

Печінка є основним органом екстратимічного дозрівання Т-лімфоцитів у 

випадку порушення тимічного гомеостазу, а також органом, що регулює 

локальні і системні запальні імунні реакції. Крім того, селезінка і печінка є 

осередками екстрамедулярного гемопоезу, активація якого властива 

пухлинному росту та асоційованому з ним паранеопластичному синдрому і 
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супроводжується гепато- і спленомегалією. Реакція печінки і селезінки в 

умовах росту пухлин головного мозку практично не досліджена. 

Порівняльний аналіз вагових показників і клітинності лімфоїдних 

органів у контрольних тварин і тварин з гліомою С6 показав наступне. Вагові 

індекси дренуючих шийних лімфовузлів у тварин з пухлиною не відрізнялися 

достовірно від аналогічних показників контрольних щурів (табл.4.4). Однак, 

кількість каріоцитів у реґіонарних  по відношенню до зони пухлинного росту 

лімфовузлах була достовірно вищою у тварин з пухлинами, що вказує на 

імовірну презентацію пухлинних антигенів у цьому організованому 

лімфоїдному утворі.  

Функції тимусу полягають у регуляторному впливі на рівень як 

клітинного, так і гуморального імунітету шляхом експорту на периферію 

ефекторних та регуляторних клітин.  У наших дослідженнях відносна вага 

тимусу у щурів з гліомою С6 не відрізнялася від такої у контрольних тварин.  

 

Таблиця 4.4. 

Вагові індекси і відносна клітинність шийних лімфовузлів,  тимусу, 

селезінки та печінки у щурів з гліомою С6 (n=8 у всіх групах) 

Показник Інтактні тварини 
Тварини з гліомою 

С6 

Ваговий індекс лімфовузлів 

(ум.од.) 
2,52±0,54×10

-4
 2,30±0,6×10

-4
 

Клітинність лімфовузлів 

(кількість каріоцитів/г ваги 

органу) 

60,64±13,6×10
7
 113,16±14,1×10

7
 

Ваговий індекс тимуса (ум.од.) 14,59±1,28×10
-4

 13,03±1,06×10
-4

 

Клітинність тимусу (кількість 

каріоцитів/г ваги органу) 
29,95±5,61×10

7
 13,75±4,99×10

7
 

Ваговий індекс селезінки 

(ум.од.) 
67,22±6,86×10

-4
 49,91±7,05×10

-4
* 

Клітинність селезінки 

(кількість каріоцитів/г ваги 

органу) 

78,13±4,08×10
7
 52,53±4,48×10

7
 

Ваговий індекс печінки 

(ум.од.) 
41,14±0,21×10

-4
 36,47±1,5×10

-4
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Клітинність печінки(кількість 

каріоцитів/г ваги органу) 
122,33±5,6×10

7
 151,66±6,3×10

7
 

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

 

Зареєстровано статистично вірогідне зменшення кількості тимоцитів, 

що вказує на негативний вплив росту гліом на гомеостаз тимусу і 

узгоджується з даними інших дослідницьких груп [229].  

Мікрооточення селезінки сприяє міжклітинним контактам і генерації 

імунної відповіді. Головні події, які відбуваються в селезінці - індукція Т-

залежної В-клітинної імунної відповіді, генерація антитілопродукуючих В-

лімфоцитів і проліферація СD8+ Т-лімфоцитів [240]. За результатами наших 

досліджень відмічено зниження вагового індексу та достовірне зниження 

кількості каріоцитів у щурів з гліомою С6 порівняно з показниками 

контрольних інтактних тварин (табл.4.4) [241]. Можна припустити, що 

зареєстрована гіпоспленія є наслідком загальної кахексії, притаманної 

агресивному перебігу пухлинного процесу за росту гліом. Крім того, однією з 

причин зменшення показника клітинності селезінки може бути нещодавно 

описаний експорт селезінкових мієлоїдних супресорних клітин у зону 

пухлинного росту [242].  

Зареєстровано зменшення вагового індексу печінки і значне 

підвищення відносної кількості печінкових каріоцитів у щурів з пухлиною, 

що вказує на наявність запалення у супроводі деструктивно-дегенеративних 

процесів в органі (табл.4.4). Загальну інтоксикацію організму з явищем 

кахексії зареєстровано також у тварин з гліомою іншими дослідницькими 

групами [243]. 

Таким чином, ріст гліоми С6 супроводжувався зміною клітинності 

органів лімфатичної системи, залучених у презентацію антигену і генерацію 

адаптивної імунної відповіді. Зареєстровані зміни вказують на імовірність 

презентації антигенів гліоми С6 у периферичних організованих лімфоїдних 
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утворах в межах MALT, а також на негативний вплив росту гліоми С6 на 

гомеостаз тимусу і селезінки.  
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РОЗДІЛ 5 

 

 

ВПЛИВ ІНТРАЦЕРЕБРАЛЬНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО 

ВВЕДЕННЯ АГОНІСТА ТПР 3 НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МІКРОГЛІЇ ЩУРІВ З ГЛІОМОЮ С6 

 

 

5.1. Вплив інтрацеребрального введення агоніста ТПР 3 на 

функціональний профіль мікрогліальних клітин 

 

 

Ефективна доставка лікарських засобів у структури головного мозку 

для лікування нейродегенеративних захворювань, онкопатології являє собою 

серйозну проблему для медичної і біологічної науки. Найбільш популярні 

підходи включають системне введення терапевтичних агентів перорально або 

внутрішньовенно. Однак, велика кількість системно введених ліків володіють 

дуже обмеженою здатністю долати гемато-енцефалічний бар’єр, що значно 

обмежує їх терапевтичну ефективність. Крім того, системне введення 

лікарських засобів передбачає збільшення їх однократної та сумарної доз для 

оптимізації дозового навантаження тканини-мішені у головному мозку. 

Збільшення дози терапевтичних агентів, особливо препаратів для 

хіміотерапії, пов’язане з їх значною системною токсичністю і розвитком 

побічних ефектів [244-246]. Наразі розроблено і досліджено численні 

біотехнологічні стратегії для полегшення доставки терапевтичних агентів у 

мозок [247-249]. Нами було розроблено пристрій для багатократних 

експериментальних досліджень (див. розділ «Матеріали і методи»), що 

містить інтракраніальний катетер, який було використано для реалізації 

завдання цього розділу – дослідити вплив інтрацеребрального введення 

агоніста толл-подібного рецептора 3 на функціональні характеристики 
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мікроглії у щурів з гліомою С6. Підставою для виконання цієї частини 

роботи була виявлена нами здатність препарату Ларифан змінювати 

функціоналні показники гіпоксичних клітин мікроглії зі зниженням експресії 

маркеру їх альтернативної пропухлинної поляризації CD206, а також 

літературні дані стосовно здатності агоністів ТПР 3, у тому числі й dsRNA, 

стимулювати реакції протипухлинного імунітету і чинити безпосередню 

апоптогенну дію на пухлинні клітини [250-252]. Як зазначено у розділі 

матеріалів і методів, інтракраніальний катетер було встановлено тваринам 

трьох груп: інтактним тваринам, тваринам, яким перещеплювали гліому С6, 

та тваринам з пухлиною, котрим локально вводили препарат Ларифан.  

Ріст гліоми С6 супроводжувався зниженням маси дослідних тварин, 

починаючи з 10 доби після інокуляції пухлинних клітин (табл.5.1). На 

момент закінчення експерименту маса тварин з пухлинами була майже у 

півтора раза нижчою за масу контрольних щурів. Слід зазначити, що 

встановлення пристрою для багатократних внутрішньомозкових 

експериментальних досліджень не впливало на масу дослідних тварин. 

Інтрацеребральне введення тваринам агоніста ТПР3 не викликало 

покращення у вазі тварин, порівняно с групою тварин з пухлиною. 

 

Таблиця 5.1. 

Вага щурів після перещеплення пухлини (г) 

Групи тварин 
Термін після перещеплення пухлини, доба 

1 4 7 10 13 16 21 

Інтактні тварини, 

n=8 

231,8± 

13,28  

247± 

9,56  

265± 

10,11  

275,8± 

9,76  

282,4± 

11,7 

295,2± 

10,4  

305,5± 

14,58 

Інтакт. тварини з 

інтракраніальним 

катетером, n=8 

233,4± 

8,98 

244,5± 

10,36 

256,25± 

4,73 

278,75± 

9,91 

290,5± 

10,4 

302± 

12,36 

317± 

11,48 
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Тварини з 

гліомою С6, n=8 

235,6± 

9,68  

238,5± 

7,21  

245,25± 

6,96  

244,5± 

17,09  

239± 

15,54  

222,6± 

31,6# 

225± 

17,21*# 

Тварини з 

гліомою 

С6+Ларифан, n=8 

232,26±

10,49 

238,14±

7,46 

242,14±

9,03*# 

240,96±

17,47 

230,89±

12,03*# 

225,12±

15,44*# 

222,26±

13,2*# 

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

# - р<0,05 відносно показників інтактних щурів з катетером.  

 

Тривалість життя тварин з гліомою на момент закінчення експерименту 

(21 доба після трансплантації пухлинних клітин) була на 15 % меншою за 

аналогічний показник інтактних тварин (рис.5.1). Виживаність інтактних 

неоперованих тварин та тварин з інтракраніальним катетером на момент 

закінчення експерименту достовірно не відрізнялися. Не виявлено також 

достовірної різниці між показником виживаності на момент завершення 

експерименту між тваринами з пухлинами та тваринами-пухлиноносіями, які 

отримували Ларифан. 

 

Рис. 5.1. Виживаність тварин на 21 добу після перещеплення 

гліоми С6 (n=8 у всіх групах).  

* - р<0,05 відносно показників інтактних щурів  

# - р<0,05 відносно показників інтактних щурів з катетером.  
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Аналіз стану ДНК у клітинах гліоми C6 на момент завершення 

експерименту показав, що введення тваринам Ларифану пов'язане зі 

зменшенням індексу проліферації (ІП) пухлинних клітин у 1,6 раза і 

збільшенням частки клітин у G0/G1 фазі (табл.5.2, рис.5.2). 

 

Таблиця 5.2. 

Вплив інтрацеребрального введення препарату Ларифан на 

клітинний цикл гліоми С6 у щурів  

Групи тварин Кількість клітин у фазі циклу, % 

G0/G1 G2/M S S+G2/M  

Тварини з 

гліомою С6, 

n=8 

73,31±1,77 4,93±0,82 21,76±0,89 26,69±1,54 

Тварини з 

гліомою С6 + 

Ларифан, n=8 

83,37±1,06* 5,31±0,89 11,32±0,38* 16,63±1,12* 

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

 

Рис. 5.2. Репрезентативні гістограми впливу препарату Ларифан на 

стан ДНК клітин гліоми щурів. А – контрольні тварини з пухлинами, Б – 

тварини після інтрацеребрального введення препарату Ларифан.  
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Зменшення проліферативної активності клітин гліоми С6 у щурів, яким 

інтрацеребрально вводили препарат Ларифан, було асоційоване зі змінами 

метаболічного профілю мікроглії. Слід також відзначити, що істотні зміни 

фенотипово-функціональних характеристик мікроглії зареєстровано нами у 

інтактних тварин, яким було імплантовано катетер. Як зазначалося раніше, 

існує декілька критеріїв оцінки метаболічного активаційного профілю 

фагоцитів, у тому числі клітин мікроглії. Ключове значення для 

характеристики функціональної поляризації фагоцитів відіграє оцінка 

метаболізму аргініну. Класична (М1) та альтернативна (М2) активація 

фагоцитів супроводжується різною спрямованістю метаболізму аргініну. За 

класичної активації NO-синтаза метаболізує аргінін з утворенням 

цитотоксичних реактивних форм азоту, тоді як за альтернативної активації 

індукується аргіназа Arg-1, котра метаболізує аргінін до сечовини та 

орнітину, попередника поліамінів і проліну. Біогенні поліаміни (путресцин, 

спермін і спермідин) залучені у процеси клітинного росту, а також здатні 

інгібували Т-клітинну імунну відповідь. Посилення синтезу пролінів 

фагоцитами спосрерігається у мікрооточенні злоякісної пухлини [253,254].  

За результати наших досліджень, встановлення інтракраніального 

катетера не викликало статистично вірогідних змін аргіназної активності 

клітин мікроглії (табл.5.3) [252]. Однак, рівень продукції NO 

мікрогліальними клітинами тварин з пухлиною цієї групи був знижений 

порівняно з показником інтактних неоперованих тварин втричі. Зсув 

метаболізму аргініну у бік зниження активності NO-синтази є ознакою 

альтернативної або протизапальної метаболічної активації фагоцитів, у тому 

числі мікроглії. У випадку встановлення катетера така реакція мікроглії може 

бути наслідком активації репаративних процесів у віддалені терміни після 

встановлення пристрою [256]. 
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Таблиця  5.3. 

Вплив інтрацеребрального введення препарату Ларифан на 

метаболізм аргініну мікрогліальними клітинами щурів з гліомою С6 

Група тварин 
Аргіназна активність, мг 

сечовини/годину*10
^
6 

Рівень NO, mM 

Інтактні тварини, 

n=8 

0,335±0,0134 

 
17,706±0,0405 

Інтакт. тварини з 

інтракраніальним 

катетером, n=8 

0,364±0,0066 6,003±0,0131* 

Тварини з 

гліомою С6, n=8 
0,271±0,0092*# 5,771±0,0117*# 

Тварини з 

гліомою 

С6+Ларифан, 

n=8 

0,321±0,0116 9,958±0,007*& 

* - р<0,05 відносно показників інтактних щурів 

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

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

 

Аргіназна активність клітин мікроглії щурів з пухлиною була незначно 

нижчою, ніж у інтактних щурів з катетером. Синтез NO також був нижчим за 

показник контрольних тварин втричі. Отримані результати можуть свідчити 

про супресію метаболізму мікрогліальних клітин за умов росту гліоми С6. У 

групі тварин, яка отримувала ін’єкції Ларифану, синтез оксиду азоту 

перевищував показник контрольних тварин-пухлиноносіїв майже вдвічі. NO 

має здатність посилювати експресію p53, гальмувати синтез ДНК і у такий 

спосіб чинити апоптогенну дію на пухлинні клітини [257]. Зважаючи на це 

можна розглядати посилення генерації мікрогліальними клітинами синтезу 
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NO як один з механізмів гальмування проліферативної активності клітин 

гліоми С6 у щурів, котрі отримували інтрацеребральні ін’єкції препарату 

Ларифан.  

Синтез РФК характерний як для про-, так і для протизапальної 

метаболічної активації фагоцитів, оскільки нобхідний для перебігу як 

репаративних, так і деструктивних запальних процесів [258-260]. У тварин зі 

встановленим інтракраніальним катетером на момент завершення 

експерименту зареєстровано посилення синтезу РФК у півтора раза (рис.5.3).  

 

 

Рис. 5.3. Вплив інтрацеребрального введення препарату Ларифан  

на продукцію реактивних форм кисню клітинами мікроглії щурів з 

гліомою С6 (n=8 у всіх групах).  

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

 

Для характеристики функціональної поляризації фагоцитів зміни їх 

оксидативного метаболізму, як правило, розглядаються у контексті 

спрямованості метаболізму аргініну. У даному випадку посилення синтезу 

РФК одночасно зі зниженням синтезу реактивних форм азоту може бути 

свідченням протизапальної поляризації метаболізму мікроглії у тварин зі 

встановленим інтракраніальним катетером, асоційованої з процесами 

репарації після проведеної хірургічної операції.  
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У тварин з гліомою С6 рівень продукції мікрогліальними клітинами 

РФК бів вищим за такий у інтактних тварин, але вірогідно нижчим за 

показник інтактних тварин з катетером, що є підтвердженням припущення 

щодо загальної супресії метаболізму мікроглії на пізніх термінах росту 

гліоми С6. Інтрацеребральне введення препарату Ларифан було асоційоване 

зі зниженням показника генерації РФК до рівня інтактних тварин. 

Механізмом зареєстрованого результату може бути підвищення синтезу  NO 

мікроглією тварин, що отримали препарат Ларифан, оскільки, як зазначено 

раніше, NО має здатність пригнічувати оксидативний метаболізм фагоцитів. 

Поглинальна активність фагоцитів за умов пухлинного росту 

асоційована з посиленням експресії  низки рецепторів, у тому числі 

рецепторів очищення (scavenger receptors) і зазвичай посилення цієї функції 

розглядається як ознака альтернативної (М2) поляризації клітин [211]. За 

результатами наших досліджень фагоцитарна активність мікроглії тварин з 

катетером не відрізнялася статистично вірогідно від аналогічного показника 

контрольних тварин (рис.5.4). 

 

Рис. 5.4. Вплив інтрацеребрального введення препарату Ларифан  

на фагоцитарну активність мікроглії щурів з гліомою С6 (n=8 у всіх 

групах).  

* - р<0,05 відносно показників інтактних щурів. 
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У тварин з гліомою С6 фагоцитарний індекс також не відрізняв ся від 

контрольних тварин з катетером. Було відмічено незначне, але статистично 

вірогідне зменшення фагоцитарної активності мікроглії у групі, що 

отримувала Ларифан, у порівнянні з групою контрольних тварин з гліомою 

С6, що може свідчити на користь здатності препарату змінювати 

метаболічний профіль мікроглії у бік прозапального фенотипу. Додатковим 

доказом на користь цього припущення є дані стосовно впливу препарату 

Ларифан на експресію мікрогліальними клітинами маркера альтернативної 

поляризації CD206 (рис.5.5).  

 

 

Рис. 5.5. Вплив інтрацеребрального введення препарату Ларифан  

на експресію CD206 клітинами мікроглії щурів з гліомою С6 (n=8 у всіх 

групах).  

* - р<0,05 відносно показників інтактних щурів 

# - р<0,05 відносно показників щурів з катетером. 

 

У тварин з катетером показник експресії цього маркера не відрізнявся 

від такого у інтактних неоперованих тварин. У тварин з гліомою С6 рівень 

експресії CD206 був у 1,5 рази вищим за показник інтактних тварин (як без, 

так і з катетером). В групі щурів, котрі отримували Ларифан, експресія цього 

маркера була на рівні показників тварин без пухлин. 
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Таким чином, інтрацеребральне введення агоніста ТПР3 препарату 

Ларифан викликало зниження проявів альтернативної пропухлинної 

метаболічної активації клітин мікроглії у щурів. Зазначена зміна 

фенотипового профілю мікрогліальних клітин була асоційована зі зниженням 

проліферативного індексу клітин гліоми С6.  Слід відзначити, що 

встановлення інтракраніального катетера спричиняло протизапальний зсув 

метаболізму мікроглії у віддалені терміни після його встановлення. Катетери 

є одним із засобів, що застосовуються для внутрішньомозкової доставки 

лікарських засобів, а також для моделювання на тваринах і моніторингу 

низки захворювань головного мозку, таких як нейродегенеративні хвороби 

або пухлини головного мозку. Здатність цих пристроїв викликати 

протизапальну метаболічну активацію мікроглії може спотворювати 

результати моделювання захворювання, а також наслідки використання 

лікарських засобів і має бути врахована при проведенні таких досліджень. 

 

 

5.2. Вплив інтраназального введення агоніста ТПР 3 на 

функціональний профіль мікрогліальних клітин 

 

 

З літератури відомо, що застосування таргетних внутрішньомозкових 

методів доставки лікарських засобів є доволі травматичною процедурою і 

може викликати неспецифічні запальні процеси у тканинах мозку, котрі, у 

свою чергу, здатні загострювати перебіг нейродегенеративних захворювань і 

пухлинного процесу, в основі патогенезу яких лежить запалення [261,262]. 

Результати наших власних досліджень з інтрацеребрального введення 

імунотропного препарату щурам з пухлиною засвідчили здатність 

інтракраніального катетера викликати протизапальну метаболічну активацію 

мікрогліальних клітин у віддалені терміни після імплантації пристрою. 

Зазначені обставини стали мотивацією для постановки наступної задачі - 
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дослідити вплив інтраназального введення агоніста толл-подібного 

рецептора 3 на метаболічні характеристики мікроглії у щурів з гліомою С6. 

Інтраназальний шлях доставки лікарських засобів у структури 

головного мозку розглядається як альтернативний інтрацеребральному 

введенню. Даний шлях має ряд переваг: ГЕБ перестає бути перешкодою, як у 

випадку системного введення. При цьому метод неінвазивний, порівняно з 

інтрацеребральним уведенням [263,264].  

Беручи до уваги той факт, що у літературі відсутні однозначні 

рекомендації щодо дозування, кратності та періодичності введення агоністів 

ТПР різними шляхами при лікуванні раку [265,266], нами було прийняте 

рішення використовувати тривалий графік інтраназального введення 

препарату Ларифан з дослідженням  фенотипового профілю клітин мікроглії 

тварин з гліомою С6 у двох різних часових точках: на 14 та 24 добу після 

перещеплення пухлини.  

Впродовж 14 днів росту гліоми C6 у тварин спостерігалося  зниження 

маси тіла та активності у порівнянні з інтактними тваринами. Всі тварини з 

пухлиною характеризувалися нестабільністю в ходьбі, кахексією та 

защемленням в кон'юнктиві ока, що є характерними ознаками швидкого 

росту гліоми С6 [267]. Щури, що отримували Ларифан, характеризувалися 

активною поведінкою, маса тіла була майже на рівні інтактних тварин у 

цьому часовому проміжку  (табл.5.4). Наприкінці періоду спостереження (24-

й день після трансплантації пухлинних клітин) статистично достовірних 

відмінностей між масою тіла тварин з пухлинами, що отримували Ларифан і 

контрольними пухлиноносіями вже не було. Перші випадки смерті були 

зареєстровані у контрольній групі тварин з пухлинами на 14-й день після 

інокуляції клітин гліоми С6, а в групі, якій вводили інтраназально Ларифан – 

на 17-й день після інокуляції клітин гліоми С6. 
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Таблиця 5.4. 

Вплив інтраназального введення препарату Ларифан на вагу (г) 

щурів з гліомою С6  

Групи тварин 
Термін після перещеплення пухлини, доба 

1 7 14 20 24 

Інтактні тварини, 

n=10 
46,54±1,36 56,73±1,65 73,45±2,15 92,34±2,23 

105,23±2,1

1 

Тварини з 

гліомою С6, n=10 

44,325±1,2

2 

49,398±1,3

9 

59,569±2,0

3 

80,071±2,1

7 
82,8±3,27 

Тварини з 

гліомою С6 + 

Ларифан, n=10 

49,484±1,7

9* 

54,677±1,8

2* 

67,492±2,7

2* 

80,142±2,1

3 
78,2±3,59 

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

 

 

Рис. 5.6. Вплив інтраназального введення препарату Ларифан на 

виживаність тварин з гліомою С6 (n=10 у всіх групах).   

 

Аналіз стану ДНК у клітинах гліоми C6 у різних часових точках 

показав, що введення тваринами Ларифану пов'язане з суттєвим зменшенням 

проліферативної фракції в тканині пухлини: ІП у тварин, яким вводили 

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

14 день, і в 1,9 раза нижчим - на 24-й день (табл.5.5, рис.5.7).  
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Таблиця 5.5. 

Вплив інтраназального введення препарату Ларифан на клітинний 

цикл гліоми С6 у щурів 

 G0/G1, % G2/M, % S, % S+G2/M, % 

14 день після перещеплення гліоми С6 

Тварини з 

гліомою С6, 

n=10 

89,92±1,25 5,14±0,12 5,04±1,125 10,18±1,245 

Тварини з 

гліомою С6 та 

Ларифаном, 

n=10 

97,99±0,69* 1,08±0,28* 1,34±0,45* 2,7±0,14* 

24 день після перещеплення гліоми С6 

Тварини з 

гліомою С6, 

n=10 

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

Тварини з 

гліомою С6 та 

Ларифаном, 

n=10 

93,5±1,06* 2,4±0,24* 4,06±1,27 7,51±0,18* 

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

 

Оскільки ТПР3 експресований на клітинах різних типів злоякісних 

пухлин і може безпосередньо викликати їх апоптоз, ми не можемо виключати 

прямого антипроліферативного ефекту препарату Ларифан на клітини гліоми 

С6 [268]. Крім того, інгібування проліферативної активності гліоми С6 може 

бути обумовлене впливом препарату на мікрооточення пухлини, у тому числі 

й на клітини мікроглії [269]. 
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Рис. 5.7. Репрезентативні гістограми впливу препарату Ларифан на 

стан ДНК клітин гліоми щурів. А – контрольні тварини з пухлинами, Б – 

тварини після інтраназального введення препарату Ларифан.  

 

Як зазначалося раніше, фагоцити, залучені до пухлинного 

мікрооточення, характеризуються M2 функціональним профілем, 

асоційованим зі зниженням ступеню їх функціональної зрілості (зниження 

експресії CD14), збільшенням експресії імуносупресивних цитокінів, а також 

зниженням синтезу NO [205,270]. Відповідно до загальних уявлень, ці 

клітини характеризуються зниженою здатністю до антигенпрезентації через 

експресію костимуляторних молекул на низькому рівні. Відповідно до даних 

різних дослідницьких груп, такі фагоцити можуть мати знижену або 

посилену фагоцитарну активність одночасно з посиленням експресії 

фенотипових маркерів M2-профілю - рецепторів очищення, таких як CD206 

та рецептору гемоглобіну/гаптоглобіну CD163 [271,272]. 

Фенотиповий профіль мікрогліальних клітин щурів з гліомою С6 на 14 

добу проведення експерименту відрізнявся від такого у тварин, котрі 

отримували інтраназально препарат Ларифан. Рівень експресії CD206 

мікрогліальними клітинами щурів з гліомою С6 був у 2,7 вищим за 
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аналогічний показник інтактних тварин. У групі, котра отримцувала препарат 

Ларифан, ексрпесія цього маркеру була практично на рівні інтактного 

контролю (рис.5.8А). На 24 добу після інокуляції пухлинних клітин різниця 

між рівнями експресії CD206 у мікроглії інтактних тварин та тварин з 

гліомою С6 була незначущою (рис.5.8Б). У тварин, які отримували Ларифан, 

експресія CD206 також істотно не відрізнялася від показника у щурів з 

пухлиною та інтактних тварин у цій часовій точці.  

 

 

Рис. 5.8. Вплив інтраназального введення препарату Ларифан на 

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

після перещеплення гліоми С6 (n=10 у всіх групах).   

* - р<0,05 відносно показників інтактних щурів 

# - р<0,05 відносно показників щурів з гліомою С6. 
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Експресія костимуляторних молекул, зокрема CD80, в основному, 

розглядається як характеристика M1 метаболічної активації мікрогліальних 

клітин. Надекспресія CD80 зазвичай пов'язана зі зниженням рівня експресії 

маркерів M2 метаболічної активації, таких як CD206 [273]. Несподівано, в 

наших експериментах було виявлено значне прогресивне збільшення  

експресії мікрогліальними клітинами CD80 одночасно з посиленням 

експресії CD206 у тварин з гліомою С6 (рис.5.9) [274].  

 

Рис. 5.9. Вплив інтраназального введення препарату Ларифан на 

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

після перещеплення гліоми С6 (n=10 у всіх групах).   

* - р<0,05 відносно показників інтактних щурів 

# - р<0,05 відносно показників щурів з гліомою С6. 
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Інтраназальне введення Ларифану, яке було асоційоване із зменшенням 

проліферації клітин гліоми С6, супроводжувалося суттєвим зменшенням 

експресії молекул CD80. З літератури відомо, що популяція мікроглії за умов 

росту гліоми С6 має комплексний склад і містить три субпопуляції 

CD11b+CD45+ мієлоїдних клітин: резидентні CD11b+CD45
low

 мікрогліальні 

клітини, рекрутовані CD11b+CD45
high

 мікрогліальні клітини та 

CD11b+CD45
high

Gr1+ мієлоїдні супресорні клітини (МСК) [109,275]. Слід 

зазначити, що серед усіх мієлоїдних клітин, присутніх у головному мозку за 

умов розвитку гліом, тільки МСК характеризується надмірною експресією 

CD80 і поступово зростають у кількості по мірі росту злоякісного 

новоутворення [276]. У межах експерименту у нас не було можливості 

диференційовано оцінювати згадані вище три субпопуляції мікрогліальних 

клітин у головному мозку щурів з гліомою С6. Можна припустити, що 

надмірна експресія CD80 в аналізованих клітинах мікроглії виникла за 

рахунок збільшення фракції МСК. Для підтвердження цього припущення 

необхідні подальші дослідження. Наше припущення опосередковано 

підтверджується результатами тварин, які отримали курс інтраназального 

введення Ларифану. Поверхнева експресія CD80 у тварин з цієї групи була 

значно нижчою, ніж у контрольних тварин-пухлиноносіїв. Надекспресія 

CD80 є одним із маркерів, який співвідноситься з супресивною функцією 

МСК [277]. Показано, що агоністи ТПР3 здатні ініціювати термінальну 

диференціацію МСК на зрілі макрофаги з стратою супресивних властивостей  

[278,279]. У наших експериментах курс введення агоніста ТПР3 також був 

пов'язаний із затримкою проліферативної активності пухлинних клітин 

одночасно зі зниженням рівня експресії CD80 у популяції мікрогліальних 

клітин. Це дає підстави вважати, що Ларифан негативно впливає на МСК. 

Метаболічні показники клітин мікроглії за інтраназального введення 

препарату Ларифан досліджували на момент завершення експерименту. Як 

видно з таблиці 5.6, у тварин з гліомою С6 у цій часовій точці рівень 
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аргіназної активності був незначно нижчим за аналогічний показник 

інтактних тварин, а рівень синтезу NO - вірогідно вищим. Такий стан 

метаболізму аргініну у тварин з пухлинами за умов інокуляції клітин гліоми 

С6 без застосування катетера істотно відрізняється від стану цього 

метаболічного шляху у щурів, котрим інокулючали пухлинні клітини після 

встановлення інтракраніального катетера, що підтверджує наші припущення 

щодо того, що застосування інтракраніальних пристроїв для локальних 

інтрацеребральних маніпуляцій може спотворювати результати досліджень 

через істотний вплив цих пристроїв на клітини імунної системи головного 

мозку. Інтраназальне введення препарату Ларифан не впливало на 

метаболізм аргініну мікрогліальними клітинами щурів з пухлиною. 

Генерація РФК, як зазначалося раніше, може супроводжувати як 

класичну, так і альтернативну поляризацію фагоцитів, у тому числі й 

мікроглії [89]. У той же час посилення синтезу РФК є одним з ключових 

імуносупресивних механізмів дії МСК. Збільшення генерації РФК МСК є 

результатом посилення активності NADPH-оксидази в цих клітинах, що у 

свою чергу опосередковується дією біологічно активних речовин, 

продукованих пухлинними клітинами [219]. 

 

Таблиця 5.6.  

Вплив інтраназального введення препарату Ларифан на 

метаболізм аргініну мікрогліальними клітинами щурів з гліомою С6 

Група тварин 
Аргіназна активність, мг 

сечовини/годину*10
^
6 

Рівень NO, mM 

Інтактні тварини, 

n=10 
0,0998±0,0038 3,85±0,059 

Тварини з 

гліомою С6, 

n=10 

0,0838±0,0041* 6,02±0,067* 
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Тварини з 

гліомою С6 та 

Ларифаном, n=10 

0,0991±0,0036 7,27±0,072* 

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

 

У наших експериментах генерація РФК була значно підвищена в 

мікроглії щурів з гліомою С6 у порівнянні з інтактними тваринами (рис.5.10). 

Інтраназальне введення Ларифану призвело до гальмування цього процесу. 

Як згадувалося вище, системно введені агоністи ТПР3 здатні індукувати 

диференціювання МСК на зрілі макрофаги зі втратою їх імуносупресивних 

властивостей.  

 

Рис. 5.10. Вплив інтраназального введення препарату Ларифан на 

продукцію реактивних форм кисню мікрогліальними клітинами щурів з 

гліомою С6 (n=10 у всіх групах).   

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

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

 

Така диференціація супроводжується у тому числі й зниженням 

активності NADPH-оксидази та, як наслідок, зменшенням синтезу РФК [280]. 
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Можна припустити, що зниження РФК в клітинах мікроглії тварин з гліомою 

С6, які отримали курс інтраназальних введень препарату Ларифан, 

обумовлене інгібуванням дії МСК. 

Як зазначалося раніше, пропухлинний фенотип фагоцитів 

характеризується підвищеною фагоцитарною активністю [237]. Крім того, 

підвищена фагоцитарна активність характерна для МСК та корелює з 

надмірною експресією PD-L1 та імуносупресивними властивостями цих 

клітин [281]. У наших експериментах фагоцитарна активність мікрогліальних 

клітин тварин-пухлиноносіїв була помірно вищою, ніж у інтактних щурів 

(рис.5.11). Курс Ларифану призвів до незначного зниження фагоцитозу 

мікроглії у цих щурів.  

 

 

Рис. 5.11. Вплив інтраназального введення препарату Ларифан на 

фагоцитарний індекс мікроглії щурів з гліомою С6 (n=10 у всіх групах). 

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

 

Таким чином, результати проведених нами досліджень 

продемонстрували, що комплексна популяція мікроглії у щурів з гліомою С6 

характеризується імуносупресивними та прозапальними властивостями. 

Можна припустити, що в цій гетерогенної клітинній популяції переважають 
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МСК. Таке припущення узгоджується з даними Brandenburg et al. [275], а 

також Gieryn et al. [109]. Інтраназальне введення агоніста ТПР3 препарату 

Ларифан, викликало зниження пропухлинних властивостей комплексної 

популяції мікроглії, ймовірно, через вплив на МСК, що дає підставу 

розглядати його як перспективний агент для терапії злоякісних гліо, 

спрямованої на зміну метаболічного профілю пухлино-асоційованих 

фагоцитів. Наші результати також вказують на те, що короткочасний (не 

більше 14 днів) курс агоніста ТПР3 може бути більш ефективним, ніж 

тривалий (у нашому експерименті - 24 дні). Визначення найбільш 

ефективного режиму введення, а також оцінка ефективності використання 

Ларифану в комбінованій терапії гліоми С6 планується в наших подальших 

дослідженнях. 
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ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

Лідуюча роль гліом у структурі злоякісних новоутворень головного 

мозку, високий ступінь летальності у пацієнтів зі злоякісними гліомами, 

відсутність ефективних терапевтичних підходів для лікування цієї 

онкологічної патології, спрямованих проти пухлинних клітин, котра 

спричинена високим рівнем їх генетичної нестабільності і лікарської 

резистентності, зумовлюють необхідність пошуку альтернативної 

методології лікування цього захворювання. Відмітною рисою злоякісних 

гліом є їх масивна інфільтрація клітинами імунної системи: резидентними 

мікрогліальними клітинами та рекрутованими з периферичної крові 

внаслідок порушення гемато-енцефалічного бар’єру циркулюючими 

імуноцитами. Фагоцити - комбінована популяція мікроглії - складають 

найбільш значну частку серед клітин імунної системи у мікрооточенні 

злоякісних гліом [15,61]. Під впливом пухлинного мікрооточення клітини 

мікроглії набувають альтернативного пропухлинного метаболічного стану, 

котрий характеризується синтезом ростових і проангіогенних чинників, 

втратою здатності до протипухлинних імунних реакцій і практично повною 

втратою здатності виконувати функції антигенпрезентувальних клітин і 

започатковувати реакції адаптивного протипухлинного імунітету 

[61,65,66,89]. Мікрогліальні клітини у такому метаболічному стані сприяють 

локальній інвазії злоякісного новоутворення, підтримують життєздатність 

стовбурових пухлинних клітин, сприяють формуванню пухлинної 

васкулатури і є потужними чинниками прогресування пухлинного процесу 

[91,93]. На відміну від пухлинних клітин, клітини мікроглії є генетично 

стабільними і являють собою привабливу мішень для терапевтичних впливів 

з метою відновлення їх протипухлинної активності і, як наслідок, активації 

реакцій адаптивного протипухлинного імунітету [4,7,9]. Розробка 

терапевтичних підходів у лікуванні злоякісних гліом, спрямованих на 
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клітини мікроглії, вимагає поглибленого вивчення їх метаболічних 

характеристик в умовах пухлинного росту. Особливо актуальними ці 

дослідження є з огляду на нещодавно встановлені факти щодо унікального 

походження цих клітин і характеристик тканини, у якій відбувається їх 

функціональне диференціювання. Встановлено, що мікрогліальні клітини 

являють собою унікальну популяцію тканинних фагоцитів, фенотипово-

функціональні характеристики яких значною мірою відрізняються від таких, 

властивих тканинним фагоцитам позамозкової локалізації [57,61]. 

Мікрогліальні клітини - це єдині тканинні фагоцити, котрі походять із 

жовткового мішка. Фенотипово-функціональні характеристики мікроглії 

залежать від унікального тканинного мікрооточення головного мозку. До 

недавнього часу вважалося, що мозок є імунологічно привілейованою 

тканиною і позбавлений контактів з периферичними структурами імунної 

системи. Наразі описано глімфатичну систему та менінгіальні лімфатичні 

судити, які забезпечують комунікацію імуноцитів мозку з периферичною 

імунною системою [78,79]. Крім того, в умовах росту злоякісних пухлин і 

асоційованого з цим порушення гемато-енцефалічного бар’єру така 

комунікація може інтенсифікуватися і значною мірою визначати склад і 

метаболічний профіль комплексної популяції мікроглії.  

Як перспективні кандидати на роль чинників, що можуть змінювати 

метаболічну поляризацію фагоцитів, функції яких змінено в умовах росту 

злоякісних новоутворень, є агоністи патерн-розпізнавальних рецепторів 

[161,163,165]. Ми поставили собі за мету дослідити фенотипово-

функціональні характеристики мікроглії в умовах росту гіломи С6 у щурів та 

можливість зміни їх пропухлинного метаболічного профілю шляхом 

введення тваринам з пухлинами агоніста ТПР3. Гліома С6 була обрана як 

модель через високий ступінь подібності її біологічних характеристик з 

такими у найбільш агресивної форми злоякісних гліом у людини - 

мультиформної гліобластоми. Агоніст ТПР3 був обраний з огляду на 

відсутність у літературі данних щодо його здатності стимулювати 
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проліферацію пухлинних клітин [163,179], зважаючи на те, що значна 

кількість агоністів інших ТПР мають таку здатність [165]. 

Для реалізації поставленої мети ми сформулювали кілька завдань. 

Першим із завдань було дослідити характер метаболічної активації інтактної 

мікроглії дорослих щурів, у порівнянні з тканинними фагоцитами 

позамозкової локалізації, за дії агоністів різних ТПР та гомеостатичних 

чинників, характерних для пухлинного росту. Необхідність постановки цієї 

задачі була зумовлена тим, що переважна більшість робіт, присвячених 

вивченню ліганд-опосередкованої метаболічної активації мікроглії, 

проведена з використанням мікрогліальних клітин новонароджених щурів, 

котрі за своїми фенотипово-функціональними властивостями можуть 

відрізнятися від клітин тварин трьохмісячного віку, котрі використовуються 

при моделюванні гліоми С6 in vivo. Як гомеостатичний чинник нами була 

використана гіпоксія, оскільки відомо, що саме пухлино-асоційована гіпоксія 

є одним з визначальних факторів, котрі спричиняють пропухлинну 

поляризацію мікрогліальних клітин у мікрооточенні злоякісного 

новоутворення [196,202]. Результати цього етапу дослідження виявили, що 

характер метаболічної активації мікрогліальних клітин відрізняється залежно 

від виду агоніста ТПР. Запланований нами для реполяризації мікроглії у 

тварин з пухлинами в дослідженнях in vivo агоніст ТПР3 викликав лише 

незначні зміни метаболічних характеристик інтактної мікроглії, що доводить 

його безпечність для незмінених пухлинним ростом фагоцитів мозку. На 

відміну від агоніста ТПР3 агоніст ТПР4 спричиняв прозапальну активацію 

інтактних мікрогліальних клітин. Нами також виявлені істотні відмінності у 

характері ліганд-опосередкованої активації мікрогліальних клітин і фагоцитів 

позамозкової локалізації. Відмітною особливістю мікрогліальних клітин була 

знижена порівняно з фагоцитами позамозкової локалізації, чутливість до 

ліганд-опосередкованої активації. Це доповнює існуючі відомості щодо 

характеру метаболічної активації фагоцитів мозку. Експозиція гіпоксією 

мікрогліальних клітин спричиняла їх виразну протизапальну активацію, 
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характерну для мікроглії в умовах пухлинного росту. Істотних відмінностей у 

характері метаболічної активації мікроглії та фагоцитів позамозкової 

локалізації в умовах гіпоксії нами не виявлено. Обробка гіпоксичних клітин 

агоністом ТПР3 препаратом Ларифан викликала їх часткову функціональну 

реверсію з вірогідним зниженням експресії маркера альтернативної 

поляризації CD206. Характер впливу агоніста ТПР3 на метаболізм 

гіпоксичних мікрогліальних клітин та гіпоксичних фагоцитів позамозкової 

локалізації принципово не відрізнявся. 

На наступному етапі роботи ми вирішували завдання дослідження 

фенотипово-функціональних характеристик мікроглії в умовах росту гліоми 

С6 у щурів. Нами показано, що на пізніх етапах росту гліоми С6 зона росту 

пухлини інтенсивно інфільтрована мікрогліальними Iba+ мікрогліальними 

клітинами, що узгоджується з даними інших дослідницьких груп [213]. В 

рамках проведення дисертаційного дослідження у нас не було технічної 

можливості диференційовано вивчати фенотипово-функціональні 

характеристики різних популяцій у складі мікроглії тварин з пухлинами і 

було проведено оцінку показників комплексної популяції цих клітин в 

цілому. Функціональні характеристики мікроглії щурів з гліомою С6 на 

пізніх термінах росту пухлини відрізнялися від таких, властивих як 

класичній, так і альтернативній поляризації фагоцитів. Виявлені нами, а 

також іншими авторами нетипові метаболічні характеристики мікрогліальних 

клітин можуть бути наслідком комплексного складу дослідженої популяції 

фагоцитів, до якої можуть входити як типові пухлино-асоційовані макрофаги, 

так і мієлоїдні супресорні клітини, які мають різні фенотипово-

функціональні характеристики. Метаболічний профіль комплексної 

популяції мікроглії на пізніх термінах росту пухлини характеризувався 

прозапальним фенотипом. Показано також, що експресія фенотипового 

маркера альтернативної пропухлинної поляризації мікроглії у щурів з 

гліомою змінюється в динаміці пухлинного росту. На ранніх термінах рівень 

експресії цього маркера вірогідно підвищений у тварин з гліомою, а на пізніх 
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- істотно не відрізняється від показника інтактних тварин. На додачу до 

аналізу метаболічного профілю нами було проведено дослідження 

фенотипово-функціональних характеристик фагоцитів позамозкової 

локалізації у щурів з гліомою С6. Необхідність такого дослідження була 

зумовлена наступними фактами. По-перше, для росту гліоми С6 характерною 

є виразна системна імуносупресія. Однак, такий стан системної імунної 

реактивності в літературі охарактеризований лише за змінами кількісних і 

функціональних показників ефекторів адаптивного імунітету Т-лімфоцитів 

[139,141]. Натомість дані стосовно метаболічних характеристик фагоцитів 

практично відсутні. По-друге, нещодавно встановлено факт презентації 

антигенів головного мозку, у тому числі й в умовах запальних процесів у цій 

ділянці, в організованих лімфоїдних структурах в межах MALT [230,231]. 

Однак, метаболічний стан фагоцитів у межах MALT в умовах росту 

злоякісних гліом не досліджений. По-третє, залишаються недослідженими 

джерела формування імуносупресивного мікрооточення злоякісних гліом. 

Одним з них є модулювальний вплив пухлинних клітин на резидентні 

імуноцити головного мозку [108,126]. Другим джерелом, згідно літературних 

даних, можуть бути клітини імунної системи позамозкової локалізації, котрі 

рекрутуються у зону росту злоякісного новоутворення [128,144]. В результаті 

проведених нами досліджень встановлено, що в умовах росту злоякісних 

гліом змінюється метаболічний профіль не лише мікрогліальних клітин, а й 

фагоцитів позамозкової локалізації: циркулюючих клітин і клітин в межах 

MALT – перитонеальних макрофагів. Ріст гліоми С6 супроводжується 

набуттям цими клітинами ознак альтернативно поляризованих клітин, котрі 

можуть бути одним з джерел формування імуносупресивного мікрооточення 

злоякісного новоутворення. В результаті досліджень цього етапу роботи 

нами також доповнено існуючі дані стосовно реакції лімфоїдних органів 

щурів на ріст гліоми С6. Показано негативний вплив гліоми С6 на гомеостаз 

тимусу і селезінки. Виявлено зміни ваги і клітинності шийних лімфовузлів у 

тварин з пухлинами, котрі вказують на ініціювання імунної відповіді у цих 
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лімфоїдних утворах в умовах росту злоякісних новоутворень у головному 

мозку.  

Наступним завданням роботи було дослідити вплив агоністів ТПР3 на 

метаболічний профіль мікрогліальних клітин в умовах росту гліоми С6 у 

щурів. Традиційно, імунотерапевтичні маніпуляції для лікування пухлин 

головного мозку проводяться локально з огляду на існування гемато-

енцефалічного бар’єру, котрий перешкоджає ефективній реалізації 

лікувальної дії системно введених препаратів [246,249]. Зважаючи на це у 

першій серії експериментів ми здійснювали введення агоністів ТПР3 

інтрацеребрально з використанням розробленого нами інтракраніального 

катетера. Локальне введення агоніста ТПР3 щурам з гліомою С6 викликало 

зниження проявів альтернативної пропухлинної метаболічної активації 

мікроглії з посиленням синтезу цими клітинами пухлинотоксичного NO та 

зниженням експресії ними маркеру альтернативної поляризації фагоцитів 

CD206. Зміна метаболічного профілю мікроглії за локального впливу 

агоніста ТПР3 була асоційована зі зниженням проліферативного потенціалу 

пухлинних клітин. Можна припустити два механізми зареєстрованого 

ефекту. Першим з них є відновлення протипухлинних властивостей 

мікрогліальних клітин, наслідком якого є синтез метаболітів, у тому числі й 

NO, з токсичною дією щодо пухлинних клітин [15]. Іншим механізмом може 

бути безпосередній протипухлинний вплив агоністів ТПР3, котрий 

реалізується через їх зв’язування з відповідними рецепторами на пухлинних 

клітинах. Як зазначено вище, клітини гліоми експресують повний спектр 

ТПР, що дозволяє припустити можливість зв’язування препарату Ларифан 

(dsRNA) з пухлинними клітинами за умов його локального введення. На 

користь висловленого нами припущення щодо прямого пухлинотоксичного 

впливу препарату Ларифан свідчать дані літератури, згідно яких саме dsRNA, 

а не інший відомий агоніст ТПР3 poly I:C, здатна гальмувати проліферацію 

клітин гепатоклітинної карциноми як in vitro, так і in vivo [282-284]. Крім 

того, включення імунотерапії з використанням агоністів ТПР3 до складу 
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комплексного лікування тварин з експериментальними пухлинами у 

поєднанні з мультикіназним інгібітором препаратом Сорафеніб 

характеризується значним протипухлинним ефектом застосованого 

методологічного підходу. Механізмами отриманого ефекту автори вважають 

безпосередній апоптогенний та антипроліферативний вплив агоністу ТПР3 

на пухлинні клітини та його імуномодуляторні ефекти [285]. Важливим 

результатом цієї частини досліджень слід вважати виявлену нами здатність 

пристрою для інтрацеребральних ін’єкцій чинити модулювальний вплив на 

метаболізм мікроглії інтактних тварин. У тварин з інтракраніальним 

катетером нами зареєстровано протизапальну активацію мікрогліальних 

клітин зі зниженням синтезу NO до значень, властивих мікроглії у тварин з 

пухлинами, а також вірогідне посилення оксидативного метаболізму. 

Зважаючи на те, що пристрої для багатократних терапевтичних і 

діагностичних внутрішньомозкових маніпуляцій широко застосовуються у 

біології та медицині для діагностики, моніторингу перебігу та лікування 

патологічних станів головного мозку, таких як нейродегенеративні 

захворювання та онкологічна патологія, здатність цих пристроїв модулювати 

функції резидентних фагоцитів необхідно брати до уваги при проведенні 

таких експериментальних досліджень і клінічних спостережень. Змінений 

пристроями для локальних маніпуляцій метаболічний стан мозкових 

фагоцитів може значною мірою впливати на перебіг захворювань запального 

генезу, а також інтерферувати з дією терапевтичних чинників. 

Останнім часом у літературі активно обговорюється можливість 

використання інтраназального введення терапевтичних препаратів як 

альтернатива інтрацеребральному способу доставки лікарських засобів, 

котрий характеризується значною травматичністю [247,261]. З огляду на це, 

у другій серії експериментів з дослідження in vivo ефектів агоніста ТПР3 на 

метаболічний профіль мікроглії у тварин з гліомою С6 ми застосували 

інтраназальний спосіб введення препарату Ларифан. Інтраназальний спосіб 

введення є нетравматичним, неінвазивним способом доставки лікарських 
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препаратів у головний мозок. Цей спосіб введення дозволяє обходити гемато-

енцефалічний бар’єр. У літературі практично відсутні дані стосовно 

періодичності, кратності, тривалості терапевтичних інтраназальних введень 

агоністів ТПР за умов пухлинного росту. У нечисленних літературних 

джерелах з цієї тематики інтраназальний спосіб введення 

імунотерапевтичних протипухлинних засобів застосовується для вакцинних 

препаратів, коли традиційною є імунізація з періодичністю 1 раз на 3-6 діб. 

При цьому тривалість протоколу імунізації коливається від двох тижнів до 

кількох місяців [264,286,287]. З огляду на це ми прийняли рішення 

застосовувати тривалий курс щоденних інтраназальних введень агоніста 

ТПР3 щурам з гліомою С6 з дослідженням фенотипового профілю мікроглії у 

різних часових точках в динаміці введень. При цьому на додачу до оцінки 

експресії фенотипового маркера альтернативної поляризації фагоцитів 

CD206 ми досліджували експресію загально визнаного маркера класичної 

метаболічної активації фагоцитів CD80 [151]. Результати цієї серії 

експериментів показали, що  комплексна популяція мікроглії у щурів з 

гліомою С6 характеризується підвищеним рівнем експресії цього 

фенотипового маркеру, особливо на ранніх термінах росту пухлини. На 

більш пізніх термінах рівень експресії CD80 знижується, однак залишається 

на рівні, котрий значно перевищує показник інтактних тварин. Після 

двотижневого інтраназального введення агоністу ТПР3 відбувалися значні 

зміни фенотипового профілю мікроглії у щурів з гліомою С6. Знижувався 

рівень експресії маркеру альтернативної поляризації CD206 до значень, 

властивих інтактним тваринам. Однак, при цьому втричі знижувався рівень 

експресії CD80, що ускладнювало трактування отриманих результатів з 

точки зору парадигми М1/М2 дихотомії метаболічної активації фагоцитів, у 

тому числі й мікроглії. З результатів досліджень двох наукових груп - 

Gieryng et al. Brandenburg et al., опублікованих у 2017 р., стало відомо, що до 

складу комплексної популяції Iba+ мікроглії входять також мієлоїдні 

супресорні клітини, які вносять значний вклад у формування 
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імуносупресорного мікрооточення злоякісних гліом [10,275]. Відмітною 

фенотиповою характеристикою цих клітин є надекспресія CD80 [276]. 

Відомо, що агоністи ТПР3 здатні викликати термінальне диференціювання 

мієлоїдних супресорних клітин, тим самим позбавляючи їх супресивних 

властивостей. Ми висловили припущення про те, що зниження рівня 

експресіх CD80 у комплексній популяції мікроглії щурів з пухлинами, котрі 

отримали курс інтраназальних введень агоніста ТПР3, може бути наслідком 

зниження частки мієлоїдних супресорних клітин у її складі. Істотне зниження 

рівня експресії CD80 спостерігалося також на 24 добу введення агоніста 

ТПР3. У цій часовій точці, на додачу до зниження рівня експресії CD80 нами 

зареєстровано вірогідне зниження рівня генерації РФК клітинами 

комплексної популяції мікроглії. З літератури відомо, що генерація РФК є 

одним з основних механізмів імуносупресивної дії мієлоїдних супресорних 

клітин. Це дозволило нам розглядати зниження цього показника за дії 

агоніста ТПР3 як додаткове підтвердження висловленого нами припущення 

щодо зменшення частки мієлоїдних супресорних клітин після застосованого 

впливу. Зазначені фенотипово-функціональні зміни мікроглії у щурів з 

гліомою С6 були асоційовані зі значним зниженням проліферативного 

потенціалу пухлинних клітин, особливо після двотижневого уведення 

агоніста ТПР3. Зважаючи на те, що інтраназальне введення агоніста ТПР3 

більшою мірою впливає на імуноцити у ділянці росту злоякісного 

новоутворення і лише незначно - на самі пухлинні клітини, можна 

припустити, що модулювальний вплив цього препарату на метаболічний 

профіль комплексної популяції мікроглії є переважаючим механізмом 

негативного ефекту на проліферативну активність пухлинних клітин. 

Таким чином, популяція мікроглії за умов росту гліоми С6 у щурів 

характеризується фенотипово-функціональними характеристиками, 

відмінними від таких, що властиві як класичній (М1), так і альтернативній 

(М2) метаболічній активації фагоцитів. Імовірно, це зумовлено її 

комплексним складом, у тому числі й присутністю мієлоїдних супресорних 
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клітин, чий фенотипово-функціональний профіль не вкладається у М1/М2 

парадигму. Як локальне (інтрацеребральне), так і інтраназальне введення 

агоніста ТПР3 викликає позитивні зміни у метаболічному профілі мікроглії 

тварин з пухлинами, імовірно, зумовлені і тому числі й дією на мієлоїдні 

супресорні клітини. Зміни метаболічного профілю мікроглії 

супроводжуються зниженням проліферативного потенціалу пухлинних 

клітин. Це дає підстави розглядади dsRNA як перспективний агент для 

імунотерапії злоякісних гліом, спрямованої на відновлення протипухлинних 

властивостей комплексної популяції мікроглії у складі пухлини, у 

комплексному лікуванні цієї онкологічної патології. Однак, деталізація 

механізму імуномодуляторного впливу агоніста ТПР3 потребує 

диференційованого дослідження різних клітинних популяцій у складі 

комплексного пулу мікрогліальних клітин. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та представлено 

вирішення одного з важливих питань імунології та експериментальної 

онкології - з’ясування характеру змін функціонального профілю мозкових 

фагоцитів за розвитку гліоми С6, зміни метаболічних характеристик 

позамозкових фагоцитів за росту пухлини, а також виявлено здатність 

агоніста ТПР3 до відновлення протипухлинних властивостей комплексної 

популяції мікроглії тварин з пухлиною. 

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

vitro спричиняє їх прозапальну метаболічну активацію з посиленням 

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

раза. Обробка агоністом ТПР3 викликає зниження фагоцитарної 

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

аргініну. 

2. Експозиція гіпоксією мікрогліальних клітин щурів впродовж 24 год in 

vitro викликає їх протизапальну метаболічну активацію: зниження 

продукції NO вдвічі, посилення генерації РФК втричі, збільшення 

фагоцитарної активності та експресії CD206 у 2 рази. Обробка 

гіпоксичних клітин мікроглії агоністом ТПР3 викликає їх часткову 

функціональну реверсію зі зниженням рівня експресії маркера 

альтернативної поляризації CD206. 

3. Функціональні характеристики мікроглії щурів з гліомою С6 

відрізняються від таких, властивих як класичній, так і альтернативній 

поляризації фагоцитів: посилення продукції NO в 1,6 раза 

супроводжується помірним зростанням продукції РФК і відсутністю змін 

у показниках фагоцитарної активності. 

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

профіль не лише мікрогліальних клітин, а й фагоцитів позамозкової 
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локалізації. Зареєстровано протизапальну метаболічну активацію 

фагоцитів периферичної крові. Виявлено протизапальний метаболічний 

зсув фагоцитів у межах лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовими 

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

CD206 в 1,4 раза.  

5. Інтрацеребральне введення агоніста ТПР3 викликає зменшення проявів 

пропухлинної активації клітин мікроглії щурів з гліомою С6 з посиленням 

синтезу оксиду азоту на 72 % та зниженням рівня експресії маркеру 

CD206 на 30 %. Реверсія функцінального профілю мікрогліальних клітин 

супроводжується зниженням проліферативного індексу клітин гліоми в 

1,6 раза.  

6. Встановлення інтракраніального катетера спричиняє протизапальну 

метаболічну активацію мікроглії щурів у віддалені терміни після його 

імплантації. 

7. Інтраназальне введення агоніста ТПР3 щурам з гліомою С6 викликає 

зниження пропухлинних властивостей комплексної популяції мікроглії, 

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

їх оксидативного метаболізму та фагоцитарної активності.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Lapointe S, Perry A, Butowski NA. Primary brain tumours in adults. Lancet. 

2018; 392(10145): 432-446. 

2. Farina H, Kanza M, Kahkashan P, Saima M, and Shabana U. Glioblastoma 

Multiforme: A Review of its Epidemiology and Pathogenesis through Clinical 

Presentation and Treatment. Asian Pac J Cancer Prev. 2017; 18(1): 3–9. 

3. Zavadskaya TS. Photodynamic therapy in the treatment of glioma. Exp Oncol. 

2015; 37(4): 234-241. 

4. Shergalis A, Bankhead A, Luesakul U, Muangsin N, Neamati N. Current 

Challenges and Opportunities in Treating Glioblastoma. Pharmacol Rev. 2018; 

70(3): 412-445. 

5. Woehrer A, Bauchet L, Barnholtz-Sloan JS. Glioblastoma survival: has it 

improved? Evidence from population-based studies. Curr Opin Neurol. 2014; 

27(6): 666-674.  

6. Koshy M, Villano JL, Dolecek TA, Howard A, Mahmood U, Chmura SJ,  et al. 

Improved survival time trends for glioblastoma using the SEER 17 population-

based registries. J Neurooncol. 2012; 107(1): 207-212. 

7. Lim M, Xia Y, Bettegowda C, Weller M. Current state of immunotherapy for 

glioblastoma. Nat Rev Clin Oncol. 2018; 15(7): 422-442. 

8. Nduom EK, Wei J, Yaghi NK, Huang N, Kong LY, Gabrusiewicz K, et al. PD-

L1 expression and prognostic impact in glioblastoma. Neuro Oncol. 2016; 18(2): 

195-205. 

9. Roesch S, Rapp C, Dettling S, Herold-Mende C. When Immune Cells Turn Bad-

Tumor-Associated Microglia/Macrophages in Glioma. Int J Mol Sci. 2018; 19(2): 

1-20. doi: 10.3390/ijms19020436. 

10. Gieryng A, Pszczolkowska D, Bocian K, Dabrowski M, Rajan WD, Kloss M, 

Mieczkowski J, Kaminska B. Immune microenvironment of experimental rat C6 

gliomas resembles human glioblastomas. Sci Rep. 2017; 7(1): 1-14. doi: 

10.1038/s41598-017-17752-w. 



136 

 

11. Lucia L, Grazia G, Pierluigi N. Macrophages/microglia in glioblastoma: a 

Zelig-like story of changing phenotypes. Translational Cancer Research. 2017; 

6(6): 1101-1103. 

12. Hambardzumyan D, Gutmann DH, Kettenmann H. The role of microglia and 

macrophages in glioma maintenance and progression. Nat Neurosci. 2016; 19(1): 

20-27. 

13. Butowski N, Colman H, De Groot JF, Omuro AM, Nayak L, Wen PY, et al. 

Orally administered colony stimulating factor 1 receptor inhibitor PLX3397 in 

recurrent glioblastoma: an Ivy Foundation Early Phase Clinical Trials Consortium 

phase II study. Neuro Oncol. 2016; 18(4): 557-564. 

14. Pyonteck SM, Akkari L, Schuhmacher AJ, Bowman RL, Sevenich L, Quail 

DF,et al. CSF-1R inhibition alters macrophage polarization and blocks glioma 

progression. Nat Med. 2013; 19(10): 1264-1272. 

15. Cinzia D, Natalia C. Glioma associated microglia/macrophages, a potential 

pharmacological target to promote antitumor inflammatory immune response in the 

treatment of glioblastoma. Neuroimmunol Neuroinflammation. 2018; 5(36): 1-13. 

doi: 10.20517/2347-8659.2018.42 

16. Junghwa C, Pilnam K. Biomimetic Strategies for the Glioblastoma 

Microenvironment.  Front. Mater. 2017; 4(45): 1-8. 

https://doi.org/10.3389/fmats.2017.00045 

17. De W, Marcq E, Van A, Van L, Deben C, Zwaenepoel K, et al. Poly(I:C) 

primes primary human glioblastoma cells for an immune response invigorated by 

PD-L1 blockade. Oncoimmunology. 2017; 3(3): 1-56. doi: 

10.1080/2162402X.2017.1407899 

18. Xuhao Z, Shan Z, Tete L, Yong-Jun L, Wei C, Jingtao C. Targeting immune 

checkpoints in malignant glioma. Oncotarget. 2017; 8(4): 7157–7174. 

19. Deng S, Zhu S, Qiao Y, Liu YJ, Chen W, Zhao G, Chen J. Recent advances in 

the role of toll-like receptors and TLR agonists in immunotherapy for human 

glioma. Protein Cell. 2014; 5(12): 899–911. 



137 

 

20. Mieczkowski J, Kocyk M, Nauman P, Gabrusiewicz K, Sielska M, Przanowski 

P, et al. Down-regulation of IKKβ expression in glioma-infiltrating 

microglia/macrophages is associated with defective inflammatory/immune gene 

responses in glioblastoma. Oncotarget. 2015; 6(32): 33077-33090. 

21. Szulzewsky F, Arora S, de Witte L, Ulas T, Markovic D, Schultze JL, et al. 

Human glioblastoma-associated microglia/monocytes express a distinct RNA 

profile compared to human control and murine samples. Glia. 2016; 64(8): 1416-

1436. 

22. Gabrusiewicz K, Rodriguez B, Wei J, Hashimoto Y, Healy LM, Maiti SN, et 

al. Glioblastoma-infiltrated innate immune cells resemble M0 macrophage 

phenotype. JCI Insight. 2016; 1(2). 1-19: doi: 10.1172/jci.insight.85841. 

23. Lapointe S, Perry A, Butowski NA. Primary brain tumours in adults. The 

Lancet. 2018; 392(10145): 432-446. 

24. Paula de R, Kirsten F, Alexandra F, Tamara P, Callie A, Christine S, et al. The 

worldwide incidence and prevalence of primary brain tumors: a systematic review 

and meta-analysis. Neuro Oncol. 2015; 17(6): 776–783. 

25. Jigisha T, Therese D, Craig H, Quinn O, Donita L, Jill B, John V. 

Epidemiologic and Molecular Prognostic Review of Glioblastoma. Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev. 2015; 23(10): 1985–1996. 

26. Linos E, Raine T, Alonso A, Michaud D. Atopy and risk of brain tumors: a 

meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2007; 99(20): 1544-50. 

27. Bondy ML, Scheurer ME, Malmer B, Barnholtz-Sloan JS, Davis FG, Il'yasova 

D, et al. Brain tumor epidemiology:consensus from the brain tumor epidemiology 

consortium. Cancer. 2008; 113(7): 1953–1953. 

28. Adamson C, Kanu OO, Mehta AI, Di C, Lin N, Mattox AK, Bigner DD. 

Glioblastoma multiforme:a review of where we have been and where we are going. 

Expert Opin Investig Drugs. 2009; 18(8): 1061–1061.   

29. Wesseling Р, Capper D. WHO 2016 Classification of gliomas. Neuropathol 

Appl Neurobiol. 2018; 44(2): 139-150. 



138 

 

30. Suvi L, Riitta M, Tiina S, Hannu H, Jani R, Juha J, Anssi A. Incidence of 

gliomas by anatomic location. Neuro Oncol. 2007; 9(3): 319–325. 

31. Li G, Pan W, Yang X, Miao J. Gene co-expression network and function 

modules in three types of glioma. Mol Med Rep. 2015; 11(4): 3055-3063. 

32. Jiang Y, Uhrbom L. On the origin of glioma. Ups J Med Sci. 2012; 117(2): 

113-121. 

33. Rock K, McArdle O, Forde P, Dunne M, Fitzpatrick D, O'Neill B, Faul C. A 

clinical review of treatment outcomes in glioblastoma multiforme—the validation 

in a non-trial population of the results of a randomised Phase III clinical trial: has a 

more radical approach improved survival? Br J Radiol. 2012 ; 85(1017): 729–733. 

34. Mersiha H, Katsuyuki S, Arnab C. Recent advancements in multimodality 

treatment of gliomas. Future Oncol. 2011; 7(10): 1169–1183. 

35. Jigisha T, Therese D, Craig H, Quinn O, Donita L, Jill B, John V. 

Epidemiologic and Molecular Prognostic Review of Glioblastoma. Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev. 2014; 23(10): 1985–1996. 

36. Cavanagh JB. The proliferation of astrocytes around a needle wound in the rat 

brain. J Anat. 1970; 106(3): 471-487. 

37. Zong H, Verhaak RG, Canoll P. The cellular origin for malignant glioma and 

prospects for clinical advancements. Expert Rev Mol Diagn. 2012; 12(4): 383-394. 

38. Azzarelli R, Simons BD, Philpott A. The developmental origin of brain 

tumours: a cellular and molecular framework. Development. 2018; 145(10): 1-12. 

doi: 10.1242/dev.162693 

39. Havrda MC, Paolella BR, Ran C, Jering KS, Wray CM, Sullivan JM, et al. Id2 

mediates oligodendrocyte precursor cell maturation arrest and is tumorigenic in a 

PDGF-rich microenvironment. Cancer Res. 2014; 74(6): 1822-1832. 

40. Barth RF, Kaur B. Rat brain tumor models in experimental neuro-oncology: the 

C6, 9L, T9, RG2, F98, BT4C, RT-2 and CNS-1 gliomas. J Neurooncol. 2009; 

94(3): 299-312. 

41. Tapscott SJ, Miller AD, Olson JM, Berger MS, Groudine M, Spence AM. 

Gene therapy of rat 9L gliosarcoma tumors by transduction with selectable genes 



139 

 

does not require drug selection. Proc Natl Acad Sci U S A. 1994; 91(17): 8185-

8189 

42. Furnari FB, Fenton T, Bachoo RM, Mukasa A, Stommel JM, Stegh A, et al. 

Malignant astrocytic glioma: genetics, biology, and paths to treatment. Genes Dev. 

2007; 21(21): 2683–2710 

43. Krissie L, Roel V, Mark ter L, Pieter W, William L. Glioma: experimental 

models and reality. Acta Neuropathol. 2017; 133(2): 263–282. 

44. Benda P, Lightbody J, Sato G, Levine L, Sweet W. Differentiated rat glial cell 

strain in tissue culture. Science. 1968; 161(3839): 370–371. 

45. Grobben G, Deyn P, Slegers H. Rat C6 glioma as experimental model system 

for the study of glioblastoma growth and invasion. Cell Tissue Res. 2002; 310(3): 

257-270. 

46. Kemerli C, Taskin M, Sutpideler N. Histopathology, invasion, migration and 

tumorigenicity in the C6 rat glioma model. Turkish Neurosurgery. 2005; 15(3): 

109-115. 

47. Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ, Weller M, Fisher B, Taphoorn MJ, et 

al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N. 

Engl. J. Med. 2005;352(10): 987–996. 

48. Wick W, Weller M, Weiler M, Batchelor T, Yung AW, Platten M. Pathway 

inhibition: emerging molecular targets for treating glioblastoma. Neuro Oncol. 

2011; 13(6): 566-79. 

49. Mary Elizabeth D. Glioblastoma: Overview of Disease and Treatment. Clin J 

Oncol Nurs. 2016; 20(5): 2–8. doi:  10.1188/16.CJON.S1.2-8 

50. Wen PY, Kesari S. Malignant gliomas in adults. N Engl J Med. 2008; 359(5): 

492-507. 

51. Jessen KR. Glial cells. Int J Biochem Cell Biol. 2004 Oct; 36(10): 1861-1867.  

52. Sarah J, Leda D. Glial Cells and Their Function in the Adult Brain: A Journey 

through the History of Their Ablation. Front Cell Neurosci. 2017; 11(24): 1-17. 

doi:  10.3389/fncel.2017.00024 



140 

 

53. Ghorpade A, Gendelman E, Kipnis J. Macrophages, microglia, and dendritic C. 

In Neuroimmune Pharmacology. 2008; 89-104. 

54. Christopher B, Jami B, Suzana H. The search for true numbers of neurons and 

glial cells in the human brain: A review of 150 years of cell counting. Journal of 

Comparative Neurology. 2016; 524(18): 3865–3895. 

55. Barres BA. The mystery and magic of glia: a perspective on their roles in 

health and disease. Neuron. 2008; 60(3): 430-440. 

56. van Bruggen D, Agirre E, Castelo-Branco G. Single-cell transcriptomic 

analysis of oligodendrocyte lineage cells. Curr Opin Neurobiol. 2017; 47: 168-175. 

57. Nayak D, Roth TL, McGavern DB. Microglia development and function. 

Annual review of immunology. 2014; 32: 367-402. 

58. Ginhoux F, Prinz M. Origin of microglia: current concepts and past 

controversies. Cold Spring Harbor perspectives in biology. 2015; 7(8): 1-15. doi: 

10.1101/cshperspect.a020537.  

59. Mittelbronn M, Dietz K, Schluesener HJ, Meyermann R. Local distribution of 

microglia in the normal adult human central nervous system differs by up to one 

order of magnitude. Acta neuropathologica. 2001;101(3):249-55. 

60. Aleksandra D, Hadas K, Assaf W, Marco C, Michal S, Ido A. Disease-

Associated Microglia: A Universal Immune Sensor of Neurodegeneration. J Cell. 

2018; 173(5): 1073-1081. 

61. Li Q, Barres BA. Microglia and macrophages in brain homeostasis and disease. 

Nat Rev Immunol. 2018; 18(4): 225-242. 

62. Ginhoux F, Greter M, Leboeuf M, Nandi S, See P, Gokhan S. Fate mapping 

analysis reveals that adult microglia derive from primitive macrophages. Science. 

2010; 330(6005): 841-845.   

63. Kierdorf K, Erny D, Goldmann T, Sander V, Schulz C, Perdiguero EG. 

Microglia emerge from erythromyeloid precursors via Pu.1- and Irf8-dependent 

pathways. Nat Neurosci. 2013; 16(3): 273-280. 



141 

 

64. Butovsky O, Jedrychowski MP, Moore CS, Cialic R, Lanser AJ, Gabriely G. 

Identification of a unique TGF-beta-dependent molecular and functional signature 

in microglia. Nat Neurosci. 2014; 17(1): 131-143.   

65. Salter MW, Beggs S. Sublime microglia: expanding roles for the guardians of 

the CNS. Cell. 2014 ; 158(1): 15-24. 

66. Kierdorf K, Prinz M. Factors regulating microglia activation. Frontiers in 

cellular neuroscience. 2013; 7(44): 1-8. doi: 10.3389/fncel.2013.00044. 

67. Casano AM, Peri F. Microglia: multitasking specialists of the brain. Dev Cell. 

2015; 32(4): 469-477. 

68. Colonna M, Butovsky O. Microglia Function in the Central Nervous System 

During Health and Neurodegeneration. Annual review of immunology. 2017; 

26(35): 441-468. 

69. Atallah N, Vasiu R, Bosca AB, Cretu DI, Georgiu C, Constantin AM. 

Microglia--performers of the 21st century. Romanian journal of morphology and 

embryology = Revue roumaine de morphologie et embryologie. 2014; 55(3): 745-

765. 

70. Ransohoff RM, Perry VH. Microglial physiology: unique stimuli, specialized 

responses. Annual review of immunology. 2009; 27: 119-145. 

71. Wu Y, Dissing-Olesen L, MacVicar BA, Stevens B. Microglia: Dynamic 

Mediators of Synapse Development and Plasticity. Trends Immunol. 2015; 36(10): 

605-613. 

72. Streit WJ. Microglia and macrophages in the developing CNS. 

Neurotoxicology. 2001; 22(5): 619-624. 

73. Yokoyama A, Yang L, Itoh S, Mori K, Tanaka J. Microglia, a potential source 

of neurons, astrocytes, and oligodendrocytes. Glia. 2004; 45(1): 96-104. 

74. Shemer A, Erny D, Jung S, Prinz M. Microglia Plasticity During Health and 

Disease: An Immunological Perspective. Trends Immunol. 2015; 36(10): 614-624. 

75. Monica C, Jonathan D, Benoit M, Christoph S, Corinne P. CNS immune 

privilege: hiding in plain sight. Immunol Rev. 2006; 213: 48–65. 



142 

 

76. Galea I, Bechmann I, Perry VH. "What is immune privilege (not)?". Trends in 

Immunology. 2007;  28(1): 12–18. 

77. Yanice M, Michael H,Moses R, Larry Pease1. "Anatomical and cellular 

requirements for the activation and migration of virus-specific CD8+ T cells to the 

brain during Theiler's virus infection". Journal of  Virology. 2005; 79: 3063–3070. 

78. Jessen NA, Munk ASF, Lundgaard I, Nedergaard M. The glymphatic system: 

A beginner’s guide. Neurochem Res. 2015; 40(12): 2583-2599. 

79. Daniel R, Antoine L, Jonathan K. How do meningeal lymphatic vessels drain 

the CNS? Trends Neurosci. 2016; 39(9): 581–586. 

80. Britta E, Roxana C, Ingo B, Alexander F, Jon L, Roy W. Vascular, glial, and 

lymphatic immune gateways of the central nervous system. Acta Neuropathol. 

2016; 132: 317–338. 

81. Geissmann F, Manz MG, Jung S, Sieweke MH, Merad M, Ley K. 

Development of monocytes, macrophages, and dendritic cells. Science. 2010; 

327(5966): 656-661. 

82. Hashimoto D, Chow A, Noizat C, Teo P, Beasley MB, Leboeuf M, et al. 

Tissue-resident macrophages self-maintain locally throughout adult life with 

minimal contribution from circulating monocytes. Immunity. 2013; 38(4): 792-

804. 

83. Ginhoux F, Guilliams M. Tissue-resident macrophage ontogeny and 

homeostasis. Immunity. 2016; 44(3): 439–449. 

84. Bingle L, Brown J, Lewis E. The role of tumour-associated macrophages in 

tumour progression: implications for new anticancer therapies. J Pathol. 2002; 

196(3): 254-265. 

85. Kessenbrock K,Plaks V, Werb Z. Matrix metalloproteinases: regulators of the 

tumor microenvironment. Cell. 2010; 141(1): 52-67. 

86. Mantovani A, Sica A, Sozzani S, Allavena P, Vecchi A, Locati M. The 

chemokine system in diverse forms of macrophage activation and polarization. 

Trends Immunol. 2004; 25(12): 677-686. 



143 

 

87. Kigerl KA, Gensel JC, Ankeny DP, Alexander JK, Donnelly DJ, Popovich PG. 

Identification of two distinct macrophage subsets with divergent effects causing 

either neurotoxicity or regeneration in the injured mouse spinal cord. The Journal 

of neuroscience. 2009; 29(43): 13435-13444. 

88. Ho W, Sly M. Derivation and characterization of murine alternatively activated 

(M2) macrophages. Methods Mol Biol. 2009; 531: 173-85. 

89. Orihuela R, McPherson CA, Harry GJ. Microglial M1/M2 polarization and 

metabolic states. Br J Pharmacol. 2016; 173(4): 649-665. 

90. Nakagawa Y, Chiba K. Diversity and plasticity of microglial cells in 

psychiatric and neurological disorders. Pharmacol Ther. 2015; 154: 21-35. 

91. Walker DG, Lue L. Immune phenotypes of microglia in human 

neurodegenerative disease: challenges to detecting microglial polarization in 

human brains. Alzheimers Res Ther. 2015; 7(1): 1-9. doi: 10.1186/s13195-015-

0139-9. 

92. Gratchev A, Kzhyshkowska J, Utikal J, Goerdt S. Interleukin-4 and 

dexamethasone counterregulate extracellular matrix remodelling and phagocytosis 

in type-2 macrophages. Scand J Immunol. 2005; 61(1): 10-17. 

93. Sica A, Schioppa T, Mantovani A, Allavena P. Tumour-associated 

macrophages are a distinct M2 polarised population promoting tumour 

progression: potential targets of anti-cancer therapy. Eur J Cancer. 2006; 42(6): 

717-727. 

94. Mosser DM, Edwards JP. Exploring the full spectrum of macrophage 

activation. Nat Rev Immunol. 2008; 8(12): 958-969. 

95. Lawrence T, Natoli G. Transcriptional regulation of macrophage polarization: 

enabling diversity with identity. Nat Rev Immunol. 2011; 11(11): 750-761. 

96. Parney IF. Basic concepts in glioma immunology. Adv Exp Med Biol. 2012; 

746: 42-52. 

97. Wotton D. A CREB1-TGFβ2 self-sustaining loop in glioblastoma. Cancer 

Discov. 2014; 4(10): 1123-1125. 



144 

 

98. Qiu J, Shi Z, Jiang J. Cyclooxygenase-2 in glioblastoma multiforme. Drug 

Discov Today. 2017; 22(1): 148-156. 

99. Mangani D, Weller M, Roth P. The network of immunosuppressive pathways 

in glioblastoma. Biochem Pharmacol. 2017; 130: 1-9. doi: 

10.1016/j.bcp.2016.12.011 

100. Gustafson MP, Lin Y, New KC, Bulur PA, O'Neill BP, Gastineau DA, Dietz 

AB. Systemic immune suppression in glioblastoma: the interplay between 

CD14+HLA-DRlo/neg monocytes,  tumor  factors,  and  dexamethasone. Neuro 

Oncol. 2010; 12(7): 631-44. 

101. Waziri A. Glioblastoma-derived mechanisms of systemic 

immunosuppression. Neurosurg Clin N Am. 2010; 21(1): 31-42. 

102. Schernberg A, Nivet A, Dhermain F, Ammari S, Escande A, Pallud J, Louvel 

G, Deutsch E. Neutrophilia as a biomarker for overall survival in newly diagnosed 

high-grade glioma patients undergoing chemoradiation. Clin Transl Radiat Oncol. 

2018; 10: 47-52. 

103. Domenis R, Cesselli D, Toffoletto B, Bourkoula E, Caponnetto F, Manini I, et 

al. Systemic T Cells Immunosuppression of Glioma Stem Cell-Derived Exosomes 

Is Mediated by Monocytic Myeloid-Derived Suppressor Cells. PLoS One. 2017; 

12(1): 1-23. doi: 10.1371/journal.pone.0169932 

104. Fecci PE, Mitchell DA, Whitesides JF, Xie W, Friedman AH, Archer GE, et 

al. Increased regulatory T-cell fraction amidst a diminished CD4 compartment 

explains cellular immune defects in patients with malignant glioma. Cancer Res 

2006; 66: 3294–3302.    

105. Lohr J, Ratliff T, Huppertz A, Ge Y, Dictus C, Ahmadi R, et al. Effector T-

cell infiltration positively impacts survival of glioblastoma patients and is impaired 

by tumor-derived TGF-β. Clin Cancer Res 2011; 17: 4296–4308.   

106. George A, Georgios V, Achilleas K, Anna B, Athanasios K, Spyridon V. 

Circulating progenitor cells: a comparison of patients with glioblastoma or 

meningioma. Acta Neurol Belg. 2013; 113: 7–11. 



145 

 

107. Wen PY, Kesari S. Malignant gliomas in adults. The New England journal of 

medicine. 2008; 359(5): 492-507. 

108. Charles NA, Holland EC, Gilbertson R, Glass R, Kettenmann H. The brain 

tumor microenvironment. Glia. 2011; 59(8): 1169-1180. 

109. Gieryng A, Kaminska B. Myeloid-derived suppressor cells in gliomas. 

Contemp Oncol. 2016; 20: 345–51.  

110. Bayerl SH, Niesner R, Cseresnyes Z, Radbruch H, Pohlan J, Brandenburg S, 

et al. Time lapse in vivo microscopy reveals distinct dynamics of microglia-tumor 

environment interactions-a new role for the tumor perivascular space as highway 

for trafficking microglia. Glia. 2016; 64: 1210–1226. 

111. Brandenburg S, Müller A, Turkowski K, Radev YT, Rot S, Schmidt C, et al. 

Resident microglia rather than peripheral macrophages promote vascularization in 

brain tumors and are source of alternative pro-angiogenic factors. Acta 

Neuropathol. 2016; 131: 365–378. 

112. Ye XZ, Xu SL, Xin YH, Yu SC, Ping YF, Chen L, et al. Tumor-associated 

microglia/macrophages enhance the invasion of glioma stem-like cells via TGF-

beta1 signaling pathway. J Immunol. 2012; 189(1): 444–453. 

113. Almand B, Clark JI, Nikitina E, van Beynen J, English NR, Knight SC, et al. 

Increased production of immature myeloid cells in cancer patients: a mechanism of 

immunosuppression in cancer. J Immunol. 2001; 166(1): 678–689.   

114. Youn JI, Nagaraj S, Collazo M, Gabrilovich DI. Subsets of myeloid-derived 

suppressor cells in tumor-bearing mice. J Immunol. 2008; 181(8): 5791–5802 

115. O'Sullivan T, Saddawi-Konefka R, Vermi W, Koebel CM, Arthur C, White 

JM, et al. Cancer immunoediting by the innate immune system in the absence of 

adaptive immunity. J Exp Med. 2012; 209(10): 1869–1882. 

116. Liu L, Wu J, Ying Z, Chen B, Han A, Liang Y, et al. Astrocyte elevated gene-

1 upregulates matrix metalloproteinase-9 and induces human glioma invasion. 

Cancer Res. 2010; 70(9): 3750-3759. 



146 

 

117. Franklin RA, Liao W, Sarkar A, Kim MV, Bivona MR, Liu K, et al. The 

cellular and molecular origin of tumor-associated macrophages. Science. 2014; 

344(6186): 921-925. 

118. Galdiero MR, Bonavita E, Barajon I, Garlanda C, Mantovani A, Jaillon S. 

Tumor associated macrophages and neutrophils in cancer. Immunobiology. 2013; 

218(11):1402-1410. 

119. Ostuni R, Kratochvill F, Murray PJ, Natoli G. Macrophages and cancer: from 

mechanisms to therapeutic implications. Trends Immunol. 2015; 36(4): 229-239. 

120. Kratochvill F, Neale G, Haverkamp JM, Van de Velde LA, Smith AM, 

Kawauchi D, et al. TNF counterbalances the emergence of M2 tumor 

macrophages. Cell Rep. 2015; 12(11): 1902-1914. 

121. Edin S, Wikberg ML, Dahlin AM, Rutegård J, Öberg Å, Oldenborg PA, 

Palmqvist R. The distribution of macrophages with a M1 or M2 phenotype in 

relation to prognosis and the molecular characteristics of colorectal cancer. PLoS 

One. 2012; 7(10): 1-12. doi: 10.1371/journal.pone.0047045 

122. Lee S, Lee E, Ko E, Ham M, Lee HM, Kim ES, et al. Tumor-associated 

macrophages secrete CCL2 and induce the invasive phenotype of human breast 

epithelial cells through upregulation of ERO1-α and MMP-9. Cancer Lett. 2018; 

437: 25-34. 

123. Desbaillets I, Tada M, De Tribolet N, Diserens C, Hamou F, Van Meir G. 

Human astrocytomas and glioblastomas express monocyte chemoattractant 

protein-1 (MCP-1) in vivo and in vitro. Int. J. Cancer. 1994; 58: 240–247. 

124. Platten M, Kretz A, Naumann U, Aulwurm S, Egashira K, Isenmann S, 

Weller M. Monocyte chemoattractant protein-1 increases microglial infiltration 

and aggressiveness of gliomas. Ann. Neurol. 2003; 54: 388–392. 

125. Sielska M, Przanowski P, Wylot B, Gabrusiewicz K, Maleszewska M, 

Kijewska M, et al. Distinct roles of CSF family cytokines in macrophage 

infiltration and activation in glioma progression and injury response. J. Pathol. 

2013; 230: 310–321. 



147 

 

126. Kaminska B. Microglia in gliomas: friend or foe. Glioma Cell Biology. 2014; 

241–270. 

127. Grauwet K, Chiocca EA. Glioma and microglia, a double entendre. Nat 

Immunol. 2016; 17: 1240–1242. 

128. Miyauchi JT, Tsirka SE. Defining differential roles for microglia and 

infiltrating macrophages in the growth and neovascularization of glioma. Transl 

Cancer Res. 2016; 5: 648–651. 

129. Hwang JS, Jung EH, Kwon MY, Han IO. Glioma-secreted soluble factors 

stimulate microglial activation: the role of interleukin-1β and tumor necrosis 

factor-α. J Neuroimmunol. 2016; 298: 165–171. 

130. Henze AT, Mazzone M. The impact of hypoxia on tumor-associated 

macrophages. J Clin Invest. 2016; 126(10): 3672-3679. 

131. Kaur C, Rathnasamy G, Ling EA. Roles of activated microglia in hypoxia 

induced neuroinflammation in the developing brain and the retina. J Neuroimmune 

Pharmacol. 2013; 8(1): 66-78. 

132. Yang Z, Zhao TZ, Zou YJ, Zhang JH, Feng H. Hypoxia Induces autophagic 

cell death through hypoxia-inducible factor 1α in microglia. PLoS One. 2014; 9(5): 

1-9. doi: 10.1371/journal.pone.0096509 

133. Bryukhovetskiy I, Manzhulo I, Mischenko P1, Milkina E, Dyuizen I, 

Bryukhovetskiy A, Khotimchenko Y. Cancer stem cells and microglia in the 

processes of glioblastoma multiforme invasive growth. Oncol Lett. 2016; 12(3): 

1721-1728.  

134. da Fonseca AC, Badie B. Microglia and macrophages in malignant gliomas: 

recent discoveries and implications for promising therapies. Clin Dev Immunol. 

2013; 1-5. doi: 10.1155/2013/264124 

135. Wang Y, Liu T, Yang N, Xu S, Li X, Wang D. Hypoxia and macrophages 

promote glioblastoma invasion by the CCL4-CCR5 axis. Oncol Rep. 2016; 36(6): 

3522-3528. 

136. Guo X, Xue H, Shao Q, Wang J, Guo X, Chen X, et al. Hypoxia promotes 

glioma-associated macrophage infiltration via periostin and subsequent M2 



148 

 

polarization by upregulating TGF-beta and M-CSFR. Oncotarget. 2016; 7(49): 

80521-80542. 

137. Wei J, Wu A, Kong LY, Wang Y, Fuller G, Fokt I, et al. Hypoxia potentiates 

glioma-mediated immunosuppression. PLoS One. 2011; 6(1): 1-12. doi: 

10.1371/journal.pone.0016195 

138. Farzana H, David Y, Dima S, Kenneth A, Elizabeth G, Amy H. The role of 

human glioma-infiltrating microglia/macrophages in mediating antitumor immune 

responses. Neuro Oncol. 2006; 8(3): 261–279. 

139. Gabrusiewicz K, Rodriguez B, Wei J, Hashimoto Y, Healy LM, Maiti SN, et 

al. Glioblastoma-infiltrated innate immune cells resemble M0 macrophage 

phenotype. JCI insight. 2016; 1(2): 1–32. doi: 10.1172/jci.insight.85841 

140. Markovic DS, Vinnakota K, Chirasani S, Synowitz M, Raguet H, Stock K et 

al. Gliomas induce and exploit microglial MT1-MMP expression for tumor 

expansion. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009; 106(30): 12530-12535. 

141. Lohr J, Ratliff T, Huppertz A, Ge Y, Dictus C, Ahmadi R et al. Effector T-cell 

infiltration positively impacts survival of glioblastoma patients and is impaired by 

tumor-derived TGF-beta. ClinCancer Res. 2011; 17(13): 4296-4308. 

142. Visser E, Eichten A, Coussens M. Paradoxical roles of the immune system 

during cancer development. Nature Rev. Cancer. 2006; 6: 24-37. 

143. Chen G, Chak C, Chun S, Lam K, Sin L, Leung C et al. Glioma apoptosis 

induced by macrophages involves both death receptor–dependent and independent 

pathways. J Lab Clin Med. 2003; 141(3): 190-199. 

144. Wen P, Kesari S. Malignant gliomas in adults. N Engl J Med. 2008; 359(5): 

492-507. 

145. Wilson T, Karajannis M, Harter D. Glioblastoma multiforme: State of the art 

and future therapeutics. Surg Neurol Int. 2014; 5(64): 1-19. doi: 10.4103/2152-

7806.132138 

146. Butowski N, Colman H, De Groot J, Omuro A, Nayak L, Wen P, et al. Orally 

administered colony stimulating factor 1 receptor inhibitor PLX3397 in recurrent 



149 

 

glioblastoma: an Ivy Foundation Early Phase Clinical Trials Consortium phase II 

study. Neuro Oncol. 2016; 18(4): 557–564.  

147. Quail DF, Joyce JA. Molecular pathways: deciphering mechanisms of 

resistance to macrophage-targeted therapies. Clin Cancer Res. 2017; 23(4): 876–

884. 

148. Schultze JL. Reprogramming of macrophages--new opportunities for 

therapeutic targeting. Curr Opin Pharmacol. 2016; 26: 10-15. 

149. Squadrito ML, De Palma M. A niche role for periostin and macrophages in 

glioblastoma. Nat Cell Biol. 2015; 17(2): 107-109. 

150. Wurdinger T, Deumelandt K, van der Vliet H, Wesseling P, de Gruijl TD. 

Mechanisms of intimate and long-distance cross-talk between glioma and myeloid 

cells: how to break a vicious cycle. Biochim Biophys Acta. 2014; 1846(2): 560-

575. 

151. Sica A, Mantovani A. Macrophage plasticity and polarization: in vivo veritas. 

J Clin Invest. 2012; 122(3): 787-795. 

152. Chiu L, Peng W, Wang J. Enhanced anti-glioblastoma activity of microglia by 

AAV2 mediated IL-12 through TRAIL and phagocytosis in vitro. Oncol. 2011; 

25(5): 1373–1380. 

153. Pyonteck M, Akkari L, Schuhmacher J, Bowman L, Sevenich L, Quail F, et 

al. CSF-1R inhibition alters macrophage polarization and blocks glioma 

progression. Nat Med. 2013; 19(10): 1264–1272. 

154. Rakoff-Nahoum S, Medzhitov R. Regulation of spontaneous intestinal 

tumorigenesis through the adaptor protein MyD88. Science. 2007; 317(5834): 124-

127. 

155. Cheever MA. Twelve immunotherapy drugs that could cure cancers. 

Immunological Reviews. 2008; 357-368.  

156. Iwasaki A, Medzhitov R. Toll-like receptor control of the adaptive immune 

responses. Nat Immunol. 2004; 5(10): 987–995. 

157. Gabrilovich D, Ostrand-Rosenberg S, Bronte V. Coordinated regulation of 

myeloid cells by tumours. Nat Rev Immunol. 2012; 12(4):253-268. 



150 

 

158. Lindau D, Gielen P, Kroesen M, Wesseling P, Adema GJ. The 

immunosuppressive tumour network: myeloid-derived suppressor cells, regulatory 

T cells and natural killer T cells. Immunology. 2013; 138(2): 105-115. 

159. V. Loza , M. Pilmane, R. Bruvere, A.Volrate, G. Feldmane. Ds RNA in cells 

during induced differentiation. Acta Medica Baltica. 1996; 1: 22-30. 

160. Kjellman C, Olofsson SP, Hansson O, Von Schantz T, Lindvall M, Nilsson I, 

et al. Expression of TGF-beta isoforms, TGF-beta receptors, and SMAD molecules 

at different stages of human glioma. Int J Cancer. 2000; 89: 251–258. 

161. Grauer O, Poschl P, Lohmeier A, Adema GJ, Bogdahn U. Toll-like receptor 

triggered dendritic cell maturation and IL-12 secretion are necessary to overcome 

T-cell inhibition by glioma-associated TGF-beta2. J Neurooncol. 2007; 82: 151–

161. 

162. Xiong Z, Ohlfest R. Topical imiquimod has therapeutic and 

immunomodulatory effects against intracranial tumors. J Immunother. 2011; 34(3): 

264-269. 

163. Kees T, Lohr J, Noack J, Mora R, Gdynia G, Ernst A, et al. Microglia isolated 

from patients with glioma gain antitumor activities on poly (I: C) stimulation. 

NeuroOncol. 2012; 14(1): 64–78. 

164. El Andaloussi A, Sonabend M, Han Y, Lesniak S. Stimulation of TLR9 with 

CpG ODN enhances apoptosis of glioma and prolongs the survival of mice with 

experimental brain tumors. GLIA. 2006; 54(6): 526–535 

165. Grauer M, Molling W, Bennink E, Toonen W, Sutmuller P, Nierkens S, 

Adema J. TLR ligands in the local treatment of established intracerebral murine 

gliomas. J. Immunol. 2008; 181(10): 6720–6729. 

166. Riccardi C, Nicoletti I. Analysis of apoptosis by propidium iodide staining 

and flow cytometry. Nat Protoc. 2006; 1(3): 1458–1461. 

167. Frank MG, Wieseler-Frank JL, Watkins LR, Maier SF. Rapid isolation of 

highly enriched and quiescent microglia from adult rat hippocampus: 

immunophenotypic and functional characteristics. J Neurosci Methods. 2006; 

151(2): 121-130. 



151 

 

168. Zhang X, Goncalves R, Mosser DM. The isolation and characterization of 

murine macrophages. Current Protocols in Immunology. 2008; 14: 1-18. doi: 

10.1002/0471142735.im1401s83 

169. Kozlowska E, Kopeć-Szlezak J, Drela N, Michur H, Izdebska-Szymona K. 

Sensitivity  of  mouse  lymphoid  and  nonlymphoid  organs to Silesian air 

pollutants. Ecotoxicol. Environ. Saf. 1997; 37: 10-16. 

170. Je M, Da-Yong S, Sung J, Yeonsoo J, Min Z, et al. Curcumin protects retinal 

pigment epithelial cells against oxidative stress via induction of heme oxygenase 1 

expression and reduction of reactive oxygen. Mol Vis. 2012; 18: 901–908. 

171. Cantinieaux B, Hariga C, Courtoy P, Hupin J, Fondu P. Staphylococcus 

aureus phagocytosis. A new cytofluorometic method using FITC and 

paraformaldehyde. J Immunol Methods. 1989; 121(2): 203-208. 

172. Classen, Andrea. [Macrophage Activation: Classical Vs. Alternative] / In: 

Reiner, Neil E. // Macrophages and Dendritic Cells. Methods and Protocols. New 

York: Humana press. 2009: 29-43. 

173. Ritter U. Fullerenes, Nanotubes, Carbon Nanostruct, 2015; 23(6): 530-4. 

174. Veinalde R, Petrovska R, Brūvere R, Feldmane G, Pjanova D. Ex vivo 

cytokine production in peripheral blood mononuclear cells after their stimulation 

with dsRNA of natural origin. Biotechnol Appl Biochem. 2014; 61(1): 65-73. 

175. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. 

МедиаСфера. 2002: 312.  

176. Saijo K, Crotti A, Glass CK. Regulation of microglia activation and 

deactivation by nuclear receptors. Glia. 2013; 61(1): 104-111. 

177. Doens D, Fernández PL. Microglia receptors and their implications in the 

response to amyloid β for Alzheimer's disease pathogenesis. J Neuroinflammation. 

2014; 11(48): 1-14. doi: 10.1186/1742-2094-11-48 

178. Su F, Bai F, Zhou H, Zhang Z. Microglial toll-like receptors and Alzheimer's 

disease. Brain Behav Immun. 2016; 52: 187-198. 



152 

 

179. Matsui T, Motoki Y, Yoshida Y. Corrigendum to "hypothermia reduces toll-

like receptor 3-activated microglial interferon-β and nitric oxide production‖. 

Mediators Inflamm. 2015; 2015:136296. doi: 10.1155/2015/136296  

180. Jeong SY, Jeon R, Choi YK, Jung JE, Liang A, Xing C, et al. Activation of 

microglial Toll-like receptor 3 promotes neuronal survival against cerebral 

ischemia. J Neurochem. 2016; 136(4): 851-858. 

181. Alvarez-Carbonell D, Garcia-Mesa Y, Milne S, Das B, Dobrowolski C, Rojas 

R, Karn J. Toll-like receptor 3 activation selectively reverses HIV latency in 

microglial cells. Retrovirology. 2017 ; 14(1): 1-25. doi: 10.1186/s12977-017-0335-

8 

182. Turabekova M, Rasulev B, Theodore M, Jackman J, Leszczynska D, 

Leszczynski J. Immunotoxicity of nanoparticles: a computational study suggests 

that CNTs and C60 fullerenes might be recognized as pathogens by Toll-like 

receptors. Nanoscale. 2014; 6(7): 3488-3495. 

183. Fujita K, Morimoto Y, Ogami A, Myojyo T, Tanaka I, Shimada M, et al. 

Gene expression profiles in rat lung after inhalation exposure to C60 fullerene 

particles. Toxicology. 2009; 258(1): 47-55. 

184. Zogovic NS, Nikolic NS, Vranjes-Djuric SD, Harhaji LM, Vucicevic LM, 

Janjetovic KD, et al. Opposite effects of nanocrystalline fullerene (C(60)) on 

tumour cell growth in vitro and in vivo and a possible role of immunosupression in 

the cancer-promoting activity of C(60). Biomaterials. 2009; 30(36): 6940-6946. 

185. Skivka LM, Prylutska SV, Rudyk MP, Khranovska NM, Opeida IV, Hurmach 

VV, et al. C60 fullerene and its nanocomplexes with anticancer drugs modulate 

circulating phagocyte functions and dramatically increase ROS generation in 

transformed monocytes. Cancer Nano. 2018; 9(8): 1-22 doi: 

https://doi.org/10.1186/s12645-017-0034-0 

186. Nikolsky I, Serebrovska TV. Role of hypoxia in stem cell development and 

functioning. Fiziol Zh. 2009; 55(4): 116-30. 

187. Fajersztajn L, Veras MM. Hypoxia: From Placental Development to Fetal 

Programming. Birth Defects Res. 2017; 109(17): 1377-1385. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skivka%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30416604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prylutska%20SV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30416604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rudyk%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30416604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khranovska%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30416604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Opeida%20IV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30416604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hurmach%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30416604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hurmach%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30416604


153 

 

188. Semenza GL. Hypoxia-Inducible Factors in Physiology and Medicine. Cell. 

2012; 148(3): 399–408. 

189. Riboldi E, Porta C, Morlacchi S, Viola A, Mantovani A, Sica A. Hypoxia-

mediated regulation of macrophage functions in pathophysiology. Int Immunol. 

2013; 25(2): 67-75. 

190. Escribese M, Casas M, Corbí AL. Influence of low oxygen tensions on 

macrophage polarization. Immunobiology. 2012; 217(12): 1233-1240. 

191. Kanazawa M, Ninomiya I, Hatakeyama M, Takahashi T, Shimohata T. 

Microglia and Monocytes/Macrophages Polarization Reveal Novel Therapeutic 

Mechanism against Stroke. Int J Mol Sci. 2017; 18(10): 1-18. doi: 

10.3390/ijms18102135;  

192. Konisti S, Kiriakidis S, Paleolog EM. Hypoxia–a key regulator of 

angiogenesis and inflammation in rheumatoid arthritis. Nat Rev Rheumatol. 2012; 

8(3): 153-162. 

193. Epelman S, Lavine KJ, Randolph GJ. Origin and functions of tissue 

macrophages. Immunity. 2014; 41(1): 21-35. 

194. Lavin Y, Mortha A, Rahman A, Merad M. Regulation of macrophage 

development and function in peripheral tissues. Nat Rev Immunol. 2015; 15(12): 

731-744. 

195. Cassado A, D'Império MR, Bortoluci KR. Revisiting mouse peritoneal 

macrophages: heterogeneity, development, and function. Front Immunol. 2015; 

6(225): 1-9. doi: 10.3389/fimmu.2015.00225 

196. Leblond MM, Gérault AN, Corroyer-Dulmont A, MacKenzie ET, Petit E, 

Bernaudin M, Valable S. Hypoxia induces macrophage polarization and re-

education toward an M2 phenotype in U87 and U251 glioblastoma models. 

OncoImmunology 2016; 5(1): 1-18. doi: 10.1080/2162402X.2015.105644 

197. Alsaab HO, Sau S, Alzhrani RM, Cheriyan VT, Polin LA, Vaishampayan U, 

et al. Tumor hypoxia directed multimodal nanotherapy for overcoming drug 

resistance in renal cell carcinoma and reprogramming macrophages. Biomaterials. 

2018; 183: 280-294. 



154 

 

198. Bhogal RH, Curbishley SM, Weston CJ, Adams DH, Afford SC. Reactive 

oxygen species mediate human hepatocyte injury during hypoxia/reoxygenation. 

Liver Transpl. 2010; 16(11): 1303-1313. 

199. Singh AK, Awasthi D, Dubey M, Nagarkoti S, Kumar A, Chandra T, et al. 

High oxidative stress adversely affects NFκB mediated induction of inducible 

nitric oxide synthase in human neutrophils: Implications in chronic myeloid 

leukemia. Nitric Oxide. 2016; 58:28-41. 

200. Li Z, Ma L, Kulesskaya N, Võikar V, Tian L. Microglia are polarized to M1 

type in high-anxiety inbred mice in response to lipopolysaccharide challenge. 

Brain Behav Immun. 2014; 38: 237-248. 

201. Wei J, Gabrusiewicz K, Heimberger A. The controversial role of microglia in 

malignant gliomas. Clin Dev Immunol. 2013; 1-12. doi: 10.1155/2013/285246 

202. Li Z, Bao S, Wu Q, Wang H, Eyler C, Sathornsumetee S, et al. Hypoxia-

inducible factors regulate tumorigenic capacity of glioma stem cells. Cancer Cell. 

2009; 15(6): 501-513. 

203. Noorani I, Petty G, Grundy PL, Sharpe G, Willaime-Morawek S, Harris S, et 

al. Novel association between microglia and stem cells in human gliomas: A 

contributor to tumour proliferation? J Pathol Clin Res. 2015; 1(2): 67-75. 

204. Cherry JD, Olschowka JA, O'Banion MK. Neuroinflammation and M2 

microglia: the good, the bad, and the inflamed. J Neuroinflammation. 2014; 

11(98): 1-15. doi: 10.1186/1742-2094-11-98 

205. Gabrusiewicz K, Ellert-Miklaszewska A, Lipko M, Sielska M, Frankowska 

M, Kaminska B. Characteristics of the alternative phenotype of 

microglia/macrophages and its modulation in experimental gliomas. PLoS One. 

2011; 6(8): 1-12. doi: 10.1371/journal.pone.0023902. 

206. Shichita T, Ago T, Kamouchi M, Kitazono T, Yoshimura A, Ooboshi H. 

Novel therapeutic strategies targeting innate immune responses and early 

inflammation after stroke. J Neurochem. 2012; 123(2): 29–38. 

207. Lawrence T, Natoli G. Transcriptional regulation of macrophage polarization: 

enabling diversity with identity. Nat Rev Immunol. 2011; 11: 750–761. 



155 

 

208. Wang PF, Fang H, Chen J, Lin S, Liu Y, Xiong XY, et al. Polyinosinic-

polycytidylic acid has therapeutic effects against cerebral ischemia/reperfusion 

injury through the downregulation of TLR4 signaling via TLR3. J Immunol. 2014; 

192(10): 4783-4794. 

209. Amy P, Jason H, Frances B, Susan S, Michael C, Andres S, et al. Poly-IC 

preconditioning protects against cerebral and renal ischemia-reperfusion injury. J. 

Cereb. Blood Flow Metab. 2012; 32(2): 242–247. 

210. Pan LN, Zhu W, Li C, Xu XL, Guo LJ, Lu Q. Toll-like receptor 3 agonist 

poly I:C protects against simulated cerebral ischemia in vitro and in vivo. Acta 

Pharmacol. 2012; 33(10): 1246-1253. 

211. Rőszer T. Understanding the Mysterious M2 Macrophage through Activation 

Markers and Effector Mechanisms. Mediators Inflamm. 2015; 18: 1-16. doi: 

10.1155/2015/816460 

212. Souza T, Nucci M, Mamani J, da Silva H, Fantacini D, de Souza L, et al.  

Image and motor behavior for monitoring tumor growth in C6 glioma model. PLoS 

One. 2018; 13(7): 1-21. doi: 10.1371/journal.pone.0201453 

213. Hendrickx E, van Eden G, Schuurman G, Hamann J, Huitinga I. Staining of 

HLA-DR, Iba1 and CD68 in human microglia reveals partially overlapping 

expression depending on cellular morphology and pathology. J Neuroimmunol. 

2017; 309: 12-22. 

214. Takeya M, Komohara Y. Role of tumor-associated macrophages in human 

malignancies: friend or foe?. Pathol Int. 2016; 66(9): 491-505. 

215. Szulzewsky F, Pelz A, Feng X, Synowitz M, Markovic D, Langmann T, et al. 

Glioma-associated microglia/macrophages display an expression profile different 

from M1 and M2 polarization and highly express Gpnmb and Spp1. PLoS One. 

2015; 10(2): 1-27 doi: 10.1371/journal.pone.0116644 

216. Lisi L, Stigliano E, Lauriola L, Navarra P, Dello C. Proinflammatory-

activated glioma cells induce a switch in microglial polarization and activation 

status, from a predominant M2b phenotype to a mixture of M1 and M2a/B 

polarized cells. ASN Neuro. 2014; 6(3): 171-183. 



156 

 

217. Rath M, Müller I, Kropf P. Metabolism via Arginase or Nitric Oxide 

Synthase: Two Competing Arginine Pathways in Macrophages. Front Immunol. 

2014; 5: 1-10. doi: 10.3389/fimmu.2014.00532 

218. Hor-Yue T, Ning W, Sha L, Ming H, Xuanbin W, and Yibin F. The Reactive 

Oxygen Species in Macrophage Polarization: Reflecting Its Dual Role in 

Progression and Treatment of Human Diseases.  Oxid Med Cell Longev. 2016; 1-

16: http://dx.doi.org/10.1155/2016/2795090 

219. Corzo C, Cotter M, Cheng P, Cheng F, Kusmartsev S, Sotomayor E, et al. 

Mechanism regulating reactive oxygen species in tumor-induced myeloid-derived 

suppressor cells.  J Immunol. 2009; 182(9): 5693-5701 

220. Zhang Y, Choksi S, Chen K, Pobezinskaya Y, Linnoila I, Liu ZG. ROS play a 

critical role in the differentiation of alternatively activated macrophages and the 

occurrence of tumor-associated macrophages. Cell Res. 2013; 23(7): 898-914. 

221. Parney IF, Waldron JS, Parsa AT. Flow cytometry and in vitro analysis of 

human glioma-associated macrophages. Laboratory investigation. J Neurosurg. 

2009; 110(3): 572-582. 

222. Badie B, Schartner JM. Flow cytometric characterization of tumor-associated 

macrophages in experimental gliomas. Neurosurgery. 2000 Apr; 46(4): 957-961; 

223. Гурмач Є, Рудик М, Святецька В, Скачкова О, Сківка М. 

Функціональний профіль фагоцитів щурів різної локалізації за росту гліоми 

С6. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2018; 3-4(74): 110-119. 

224. Frausto-Del-Río D, Soto-Cruz I, Garay-Canales C, Ambriz X, Soldevila G, 

Carretero-Ortega J, Vázquez-Prado J, Ortega E. Interferon gamma induces actin 

polymerization, Rac1 activation and down regulates phagocytosis in human 

monocytic cells. Cytokine. 2012; 57: 158–168.  

225. Varin A, Mukhopadhyay S, Herbein G, Gordon S. Alternative activation of 

macrophages by IL-4 impairs phagocytosis of pathogens but potentiates microbial-

induced signalling and cytokine secretion. Blood. 2010; 115: 353–362. 

226. Enninga EAL, Chatzopoulos K, Butterfield JT, Sutor SL, Leontovich AA, 

Nevala WK, Flotte TJ, Markovic SN. CD206-positive myeloid cells bind galectin-



157 

 

9 and promote a tumor-supportive microenvironment. J Pathol. 2018; 245(4): 468-

477. 

227. Mangani D, Weller M, Roth P. The network of immunosuppressive pathways 

in glioblastoma. Biochem Pharmacol. 2017; 130: 1-9. 

228. Louveau A, Harris TH, Kipnis J. Revisiting the mechanisms of CNS immune 

privilege. Trends Immunol. 2015; 36(10): 569-577. 

229. Louveau A, Smirnov I, Keyes TJ, Eccles JD, Rouhani SJ, Peske JD, et al. 

Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels. 

Nature. 2015; 523(7560): 337-341.  

230. Louveau A, Plog BA, Antila S, Alitalo K, Nedergaard M, Kipnis J.  

Understanding the functions and relationships of the glymphatic system and 

meningeal lymphatics. J Clin Invest. 2017; 127(9): 3210-3219. 

231. Lohrberg M, Pabst R, Wilting J. Co-localization of lymphoid aggregates and 

lymphatic networks in nose- (NALT) and lacrimal duct-associated lymphoid tissue 

(LDALT) of mice. BMC Immunol. 2018; 19(1): 1-8. doi: 10.1186/s12865-018-

0242-3 

232. Sun BL, Wang LH, Yang T, Sun JY, Mao LL, Yang MF, et al. Lymphatic 

drainage system of the brain: A novel target for intervention of neurological 

diseases. Prog Neurobiol. 2018; 163: 118-143. 

233. Matteo M, Pasquale P, Ornella B, Valeria P, Massimo L, Matteo S, et al. 

Neutrophils in Gliomas. Front Immunol. 2017; 8: 1-7. doi: 

10.3389/fimmu.2017.01349. 

234. Chae M, Peterson TE, Balgeman A, Chen S, Zhang L, Renner DN, Johnson 

AJ, Parney IF. Increasing glioma-associated monocytes leads to increased 

intratumoral and systemic myeloid-derived suppressor cells in a murine model. 

Neuro Oncol. 2015; 17(7): 978-991.  

235. Mills D. Anatomy of a discovery: m1 and m2 macrophages. Front. Immunol. 

2015; 6: 1-12. doi: 10.3389/fimmu.2015.00212 

236. Гурмач Є., Рудик М., Святецька В., Сківка Л. Функціональні 

характеристики циркулюючих фагоцитів щурів із гліомою С6. Вісник 



158 

 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. 

2018; 2(76): 12-17. 

237. Voss JJLP, Ford CA, Petrova S, Melville L, Paterson M, Pound JD, et al. 

Modulation of macrophage antitumor potential by apoptotic lymphoma cells. Cell 

Death Differ. 2017; 24(6): 971-983. 

238. Umemura N, Saio M, Suwa T, Kitoh Y, Bai J, Nonaka K, et al. Tumor-

infiltrating myeloid-derived suppressor cells are pleiotropic-inflamed 

monocytes/macrophages that bear M1- and M2-type characteristics. J Leukoc Biol. 

2008; 83(5): 1136-1144. 

239. Mebius RE, Kraal G. Structure and function of the spleen. Nat Rev Immunol. 

2005; 5(8): 606-616. 

240.  Giovanni T, Antonella S, Carmine F. Liver-spleen axis: Intersection between 

immunity, infections and metabolism. World J Gastroenterol. 2013; 19(23): 3534-

3542. 

241. Опейда Є, Рудик М, Святецька В, Сківка Л, Федорчук О. Реакція 

лімфоїдних органів щурів на ріст гліоми С6. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції 

фізіологічних функцій. 2017; 1(22): 61-65. 

242. Maenhout SK, Thielemans K, Aerts JL. Location, location, location: 

functional and phenotypic heterogeneity between tumor-infiltrating and non-

infiltrating myeloid-derived suppressor cells. Oncoimmunology. 2014; 3(10): 1-10. 

doi: 10.4161/21624011.2014.956579 

243. Pouliquen DL. Hepatic mitochondrial function and brain tumours. Curr Opin 

Clin Nutr Metab Care. 2007; 10(4) 475-479. 

244. Abdou EM, Kandil SM, Miniawy HM. Brain targeting efficiency of 

antimigrain drug loaded mucoadhesive intranasal nanoemulsion. Int J Pharm. 

2017; 529(1-2): 667-677. 

245. Teitelbaum AM, Gallardo JL, Bedi J, Giri R, Benoit AR, Olin MR, et al. 9-

Amino acridine pharmacokinetics, brain distribution, and in vitro/in vivo efficacy 

against malignant glioma. Cancer Chemother Pharmacol. 2012; 69(6): 1519-1527. 



159 

 

246. Fortin D. The blood-brain barrier: its influence in the treatment of brain 

tumors metastases. Curr Cancer Drug Targets. 2012; 12(3): 247-259. 

247. Brady ML, Raghavan R, Mata J, Wilson M, Wilson S, Odland RM, Broaddus 

WC. Large-Volume Infusions into the Brain: A Comparative Study of Catheter 

Designs. Stereotact Funct Neurosurg. 2018; 96(3): 135-141. 

248. Mehta AM, Sonabend AM, Bruce JN. Convection-Enhanced Deliverу. 

Neurotherapeutics. 2017; 14(2): 358-371. 

249. Miyake MM, Bleier BS. The blood-brain barrier and nasal drug delivery to 

the central nervous system. Am J Rhinol Allergy. 2015; 29(2): 124-127. 

250. Zhao Y, Liu H, Xu L, Guo B, Kalvakolanu DV, Liu X, et al. Synergistic 

Suppression of Melanoma Growth by a Combination of Natural dsRNA and 

Panaxadiolsaponins. J Interferon Cytokine Res. 2018; 38(9): 378-387. 

251. Whitmore MM, DeVeer MJ, Edling A, Oates RK, Simons B, Lindner D, 

Williams BR. Synergistic activation of innate immunity by double-stranded RNA 

and CpG DNA promotes enhanced antitumor activity. Cancer Res. 2004; 64(16): 

5850-5860;   

252. Barinskiĭ IF, Posevaia TA, Lavrukhina LA, Kosiakova NP. The antitumor 

action of double-stranded interferon inducers (larifan, ridostin) and reaferon in an 

experiment. Vopr Virusol. 1994; 39(4): 179-182. 

253. Hesterberg RS, Cleveland JL, Epling-Burnette PK. Role of Polyamines in 

Immune Cell Functions. Med Sci (Basel). 2018; 6(1): 1-19. doi: 

10.3390/medsci6010022. 

254. Hussain T, Tan B, Ren W, Rahu N, Kalhoro DH, Yin Y. Exploring 

polyamines: Functions in embryo/fetal development. Anim Nutr. 2017; 3(1): 7-10. 

255. Hurmach Y, Rudyk M, Svyatetskaya V, Skivka L. Effect of intracranial 

catheter placement on microglia metabolic profile of rats. Biotechnologia Acta. 

2018; 11(4): 84-90. 

256. Zhai H, Heppner FL, Tsirka SE. Microglia/macrophages promote glioma 

progression. Glia. 2011; 59(3): 472–485. 



160 

 

257. Choudhari SK, Chaudhary M, Bagde S, Gadbail AR, Joshi V. Nitric oxide 

and cancer: a review. World J Surg Oncol. 2013; 11(118): 1-18. doi: 

10.1186/1477-7819-11-118 

258. Kvietys PR, Granger DN. Role of reactive oxygen and nitrogen species in the 

vascular responses to inflammation. Free Radic Biol Med. 2012; 52(3): 556-592. 

259. Yang Y, Zhu Y, Xi X. Anti-inflammatory and antitumor action of hydrogen 

via reactive oxygen species. Oncol Lett. 2018; 16(3): 2771-2776. 

260. Forrester SJ, Kikuchi DS, Hernandes MS, Xu Q, Griendling KK. Reactive 

Oxygen Species in Metabolic and Inflammatory Signaling. Circ Res. 2018; 122(6): 

877-902. 

261. Agarwal S, Sane R, Oberoi R, Ohlfest JR, Elmquist WF. Delivery of 

molecularly  targeted therapy to malignant glioma, a disease of the whole brain. 

Expert Rev Mol Med. 2011; 13(17): 1-33. doi: 10.1017/S1462399411001888  

262. Smilowitz HM, Meyers A, Rahman K, Dyment NA, Sasso D, Xue C, et al. 

Intravenously-injected gold nanoparticles (AuNPs) access intracerebral F98 rat 

gliomas better than AuNPs infused directly into the tumor site by convection 

enhanced deliverу. Int J Nanomedicine. 2018; 13: 3937-3948. 

263. Li G, Bonamici N, Dey M, Lesniak MS, Balyasnikova IV. Intranasal delivery 

of stem cell-based therapies for the treatment of brain malignancies. Expert Opin 

Drug Deliv. 2018; 15(2): 163-172.  

264. Van Woensel M, Mathivet T, Wauthoz N, Rosière R, Garg AD, Agostinis P, 

et al. Sensitization of glioblastoma tumor micro-environment to chemo- and 

immunotherapy by Galectin-1 intranasal knock-down strategy. Sci Rep. 2017; 

7(1): 1217 doi: 10.1038/s41598-017-01279-1 

265. Kaczanowska S, Joseph AM, Davila E. TLR agonists: our best frenemy in 

cancer immunotherapy. J Leukoc Biol. 2013; 93(6): 847-863. 

266. Geller MA, Cooley S, Argenta PA, Downs LS, Carson LF, Judson PL, et al. 

Toll-like receptor-7 agonist administered subcutaneously in a prolonged dosing 

schedule in heavily pretreated recurrent breast, ovarian, and cervix cancers. Cancer 

Immunol Immunother. 2010; 59(12): 1877-1884. 



161 

 

267. Shi J, Zhang Y, Fu WM, Chen M, Qiu Z. Establishment of C6 brain glioma 

models through stereotactic technique for laser interstitial thermotherapy research. 

Surg Neurol Int. 2015; 6(51): doi: 10.4103/2152-7806.154451 

268. Li K, Qu S, Chen X, Wu Q, Shi M. Promising Targets for Cancer 

Immunotherapy: TLRs, RLRs, and STING-Mediated Innate Immune Pathways. 

Cho WC, ed. International Journal of Molecular Sciences, 2017; 18(2): 1-19. doi: 

10.3390/ijms18020404 

269. Salaun B, Coste I, Rissoan MC, Lebecque SJ, Renno T. TLR3 can directly 

trigger apoptosis in human cancer cells. J Immunol., 2006; 176: 4894-4901. 

270. Wu A, Wei J, Kong LY, Wang Y, Priebe W, Qiao W, et al. Glioma cancer 

stem cells induce immunosuppressive macrophages/microglia. Neuro Oncol. 2010; 

12(11): 1113-1125. 

271. Scodeller P, Simón-Gracia L, Kopanchuk S, Tobi A, Kilk K, Säälik P, et al. 

Precision Targeting of Tumor Macrophages with a CD206 Binding Peptide. Sci 

Rep. 2017; 7(1): doi: 10.1038/s41598-017-14709-x 

272. Li W, Graeber MB. The molecular profile of microglia under the influence of 

glioma. Neuro Oncol. 2012; 14(8): 958-978. 

273. Poon CC, Sarkar S, Yong VW, Kelly JJP. Glioblastoma-associated microglia 

and macrophages: targets for therapies to improve prognosis. 2017; 140(6): 1548-

1560. 

274. Hurmach Y, Rudyk M, Svyatetska V, Senchylo N, Skachkova O, Pjanova D, 

et al. The effect of intranasally administered TLR3 agonist Larifan on metabolic 

profile of microglial cells in rat with C6 glioma. Ukr. Biochem. J. 2018; 90(6): 

110-119. 

275. Brandenburg S, Turkowski K, Mueller A, Radev YT, Seidlitz S, Vajkoczy P. 

Myeloid cells expressing high level of CD45 are associated with a distinct 

activated phenotype in glioma. Immunol Res. 2017; 65(3): 757-768. 

276. Yang R, Cai Z, Zhang Y, Yutzy WH. 4th, Roby KF, Roden RB. CD80 in 

immune suppression by mouse ovarian carcinoma-associated Gr-1+CD11b+ 

myeloid cells. Cancer Res. 2006; 66(13): 6807-6815. 



162 

 

277. Dilek N, Vuillefroy de Silly R, Blancho G, Vanhove B. Myeloid-derived 

suppressor cells: mechanisms of action and recent advances in their role in 

transplant tolerance. Front Immunol. 2012; 3: doi: 10.3389/fimmu.2012.00208  

278. Fernández A, Oliver L, Alvarez R, Fernández LE, Lee KP, Mesa C. 

Adjuvants and myeloid-derived suppressor cells: enemies or allies in therapeutic 

cancer vaccination. Hum Vaccin Immunother. 2014; 10(11): 3251-3260. 

279. Takeda Y, Kataoka K, Yamagishi J, Ogawa S, Seya T, Matsumoto M. A 

TLR3-Specific Adjuvant Relieves Innate Resistance to PD-L1 Blockade without 

Cytokine Toxicity in Tumor Vaccine Immunotherapy. Cell Rep. 2017; 19(9): 

1874-1887. 

280. Jia W, Jackson-Cook C, Graf MR. Tumor-infiltrating, myeloid-derived 

suppressor cells inhibit T cell activity by nitric oxide production in an intracranial 

rat glioma + vaccination model. J Neuroimmunol. 2010; 223(1-2): 20-30. 

281. Kim YJ, Park SJ, Broxmeyer HE. Phagocytosis, a potential mechanism for 

myeloid-derived suppressor cell regulation of CD8+ T cell function mediated 

through programmed cell death-1 and programmed cell death-1 ligand interaction. 

J Immunol. 2011; 187(5): 2291-301. 

282. Yuan MM, Xu YY, Chen L, Li XY, Qin J, Shen Y. TLR3 expression 

correlates with apoptosis, proliferation and angiogenesis in hepatocellular 

carcinoma and predicts prognosis. BMC Cancer. 2015; 15: 245. doi: 

10.1186/s12885-015-1262-5 

283. Xu YY, Chen L, Zhou JM, Wu YY, Zhu YY. Inhibitory effect of dsRNA 

TLR3 agonist in a rat hepatocellular carcinoma model. Mol Med Rep. 2013; 8(4): 

1037-1042. 

284. Zhang Y, Sun R, Liu B, Deng M, Zhang W, Li Y, et al. TLR3 activation 

inhibits nasopharyngeal carcinoma metastasis via downregulation of chemokine 

receptor CXCR4. Cancer Biol Ther. 2009; 8(19): 1826-1830. 

285. Ho V, Lim TS, Lee J, Steinberg J, Szmyd R, Tham M, et al. TLR3 agonist 

and Sorafenib combinatorial therapy promotes immune activation and controls 

hepatocellular carcinoma progression. Oncotarget. 2015; 6(29): 27252-27266. 



163 

 

286. Kakhi Z, Frisch B, Heurtault B, Pons F. Liposomal constructs for antitumoral 

vaccination by the nasal route. Biochimie. 2016; 130: 14-22. 

287. Gallotta M, Assi H, Degagné É, Kannan SK, Coffman RL, Guiducci C. 

Inhaled TLR9 Agonist Renders Lung Tumors Permissive to PD-1 Blockade by 

Promoting Optimal CD4+ and CD8+ T-cell Interplay. Cancer Res. 2018; 78(17): 

4943-4956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

Додаток 1 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 праць: 6 статей  

у вітчизняних наукових фахових виданнях, з них 2 статті у журналах, 

включених до наукометричної бази даних Scopus; 9 тез наукових доповідей 

на міжнародних та вітчизняних конференціях. 

 

1. Є. Опейда, М. Рудик, В. Святецька, Л. Сківка,  О. Федорчук. Реакція 

лімфоїдних органів щурів на ріст гліоми С6. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції 

фізіологічних функцій. 2017; 1(22): 61-65. 

2. Y. Hurmach, M. Rudyk, V. Svyatetskaya, L. Skivka. Effect of intracranial 

catheter placement on microglia metabolic profile of rats. Biotechnologia Acta. 

2018; 11(4): 84-90. 

3. Гурмач Є., Рудик М., Святецька В., Сківка Л. Функціональні 

характеристики циркулюючих фагоцитів щурів із гліомою С6. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. 

2018; 2(76): 12-17. 

4. Larysa M. Skivka, Svitlana V. Prylutska, Mariia P. Rudyk, Nataliia M. 

Khranovska, Ievgeniia V. Opeida, Vasyl V. Hurmach, et al. C60 fullerene and its 

nanocomplexes with anticancer drugs modulate circulating phagocyte functions 

and dramatically increase ROS generation in transformed monocytes. Cancer Nano 

[Internet]. 2018; 9(8). doi: https://doi.org/10.1186/s12645-017-0034-0. 

5. Є.В. Гурмач, М.П. Рудик, В.М. Святецька, О.В. Скачкова, Л.М. Сківка. 

Функціональний профіль фагоцитів щурів різної локалізації за росту гліоми 

С6. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2018; 3-4(74): 110-119. 

6. Y. Hurmach , M. Rudyk, V. Svyatetska, N. Senchylo, O. Skachkova, D. 

Pjanova, et al. The effect of intranasally administered TLR3 agonist Larifan on 

https://doi.org/10.1186/s12645-017-0034-0


165 

 

metabolic profile of microglial cells in rat with C6 glioma. Ukr. Biochem. J. 2018; 

90(6): 110-119. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень були 

представлені і доповідались на XI Міжнародній конференції молодих 

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

Міжнародній науково-практичній конференції  «Сучасні проблеми біології, 

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

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

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

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

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

Biochemistry, Physiology and Molecular Biology, National Academy of Sciences 

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

патології: VIII Міжнародній науковій конференції, присвяченої 175-річчю 

кафедри анатомії людини та тварин Київського національного університету 

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

(Амстердам, Нідерланди, 2018). 

 


