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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Злоякісні новоутворення складають значну частку в 

структурі захворюваності населення як в Україні, так і в усьому світі. Основною 

причиною смертності при онкологічних захворюваннях є розвиток рецидивів та 

метастазів після проведення основного лікування, що пов’язано із неможливістю 

повної елімінації пухлинних клітин за допомогою консервативних методів лікування. 

Не зважаючи на сучасні досягнення хіміотерапії, променевої терапії та 

біотерапії, хірургічне видалення пухлини залишається основним терапевтичним 

підходом у лікуванні більшості нозологічних форм раку [Jung M., 2015]. Провідним 

чинником, що обумовлює адекватну реабілітацію після хірургічної операції, є 

повноцінність функціонування імунної системи організму, особливо при 

оперативному втручанні в онкологічних хворих, оскільки саме імунна система 

відіграє ключову роль в елімінації дисемінованих пухлинних клітин. На сьогодні не 

викликає сумніву той факт, що імунна система онкологічних пацієнтів часто 

скомпрометована супресорним впливом з боку пухлини, що сприяє уникненню 

злоякісними клітинами імунного нагляду [Mendes F., 2016]. Разом з тим, хірургічна 

травма здатна негативно впливати на функцію імунної системи, поглиблюючи стан 

імуносупресії та збільшуючи тим самим ризик розвитку рецидивів і метастазів. 

Окрім пошкодження тканин та болю, до периопераційних стресових факторів з 

негативним впливом на імунну реактивність організму також відносять крововтрату, 

гемотрансфузії, вплив препаратів для анестезії та знеболення [Byrne K, 2016]. 

Мінімізація негативного впливу цих чинників є важливим завданням в онкохірургії. 

Останнім часом активно досліджується вклад опіоїдних анальгетиків, які 

широко застосовуються для знеболення при видаленні пухлини, у розвиток 

периопераційної імуносупресії. Відомо, що опіоїдні рецептори експресуються не 

лише на клітинах нервової системи, де вони опосередковують аналгезуючий ефект, 

а й на клітинах імунної системи – моноцитах, дендритних клітинах, Т- і B-клітинах 

[Liang X., 2016], що робить їх чутливими до дії опіатів. Крім того, можливий 

опосередкований вплив опіоїдів на імунну систему через нейрогуморальні 

механізми [Bortolato B., 2017]. У низці досліджень показано, що опіоїдні пептиди 

здатні негативно впливати на імунну систему, пригнічуючи функції макрофагів, 

природних кілерів та Т клітин [Shen J.C., 2014]. Крім того, на деяких 

експериментальних пухлинних моделях показано здатність опіоїдів стимулювати 

ангіогенез та проліферацію пухлинних клітин. Клінічні дані стосовно впливу 

опіоїдної аналгезії на ризик розвитку метастазів та післяопераційних ускладнень на 

сьогодні є нечисленними і суперечливими. Наразі активно обговорюється питання 

щодо зменшення застосування опіоїдних препаратів для знеболення при 

хірургічному втручанні в онкологічних хворих. 

Нестероїдні протизапальні препарати розглядаються на сьогодні як можлива 

альтернатива використанню опіатів у периопераційній аналгезії. До цих препаратів 

належать селективні та неселективні інгібітори циклооксигенази 2 типу (ЦОГ-2), яка 

бере участь у синтезі простагландину Е2 (ПГЕ2). ПГЕ2 залучений не лише у 

формуванні больової відповіді та процесі запалення, а також виступає одним із 

ключових медіаторів пухлиноасоційованої імуносупресії [Zhang F., 2016]. Виходячи 
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з цього, застосування нестероїдних анальгетиків в онкохірургії видається особливо 

перспективним. Разом з тим, вплив інгібіторів ЦОГ-2 на стан імунної системи в 

умовах хірургічного видалення пухлини є практично не дослідженим.  

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

робота виконана на кафедрі мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках 

науково-дослідної теми № 11БФ036-01 «Механізми реалізації адаптаційно-

компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій» (2011-2015 

рр., № д/р 0111U004648). Частину досліджень на пухлинних моделях та клінічні 

дослідження було проведено в науково-дослідній лабораторії експериментальної 

онкології Національного інституту раку під керівництвом к. б. н., ст. н. с. 

Храновської Н. М., при співпраці з науково-дослідним відділенням анестезіології та 

інтенсивної терапії, а також науково-дослідним відділенням пластичної та 

реконструктивної онкоурології Національного інституту раку в рамках теми 

«Вдосконалити показання та методики органозберігаючих оперативних втручань 

при нирково-клітинному раку на основі вивчення морфофункціональних змін в 

нирках» (2012-2014 рр., № д/р 0112U000019).  

Автор висловлює особливу подяку завідувачу лабораторії експериментальної 

онкології, к.б.н., Храновській Н. М, с.н.с., к.б.н. Скачковій О. В. та всьому 

колективу лабораторії за неоціненну допомогу у проведенні досліджень, а також 

завідувачу науково-дослідним відділенням анестезіології та інтенсивної терапії 

д.м.н, Лісному І.І. за консультації та співпрацю. 

Мета і задачі дослідження: дослідити вплив опіоїдних та нестероїдних 

анальгетиків на стан імунної системи у периопераційному періоді при хірургічному 

видаленні пухлини. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Оцінити вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на пухлинний ріст та 

виживаність у мишей після видалення первинного пухлинного вузла 

перещеплюваної карциноми легені Льюїс.  

2. Дослідити вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на ендоцитарну 

активність фагоцитів різної локалізації у мишей С57Bl/6 після видалення 

первинного пухлинного вузла перещеплюваної карциноми легені Льюїс. 

3. Оцінити вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на цитотоксичну 

активність спленоцитів мишей після видалення первинного пухлинного вузла. 

4. Дослідити вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на проліферативну 

активність спленоцитів після видалення первинного пухлинного вузла. 

5. Визначити рівні експресії генів цитокінів IFNγ, IL-4, TGF-β, IL-10 та 

транскрипційного фактору FoxP3 в клітинах селезінки та лімфатичних вузлів 

мишей з карциномою легені Льюїс у периопераційному періоді. 

6. Дослідити вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на імунну реактивність 

хворих на рак нирки у периопераційному періоді. 
 

Об’єкт дослідження: імуномодуляторна активність опіоїдних та нестероїдних 

анальгетиків при периопераційному знеболенні в умовах хірургічного видалення 

пухлини. 
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Предмет дослідження: фенотипові та функціональні властивості клітин 

імунної системи у периопераційному періоді при застосуванні знеболення 

опіоїдними та нестероїдними анальгетиками. 

Методи дослідження: методи експериментальної онкології (перещеплення 

пухлини, оцінка метастазування та виживаності), імунологічні та 

цитофлуориметричні (визначення цитотоксичної та проліферативної активності 

спленоцитів, поглинальної активності фагоцитів, субпопуляційного складу 

лімфоцитів периферійної крові), ПЛР в режимі реального часу (визначення рівня 

експресії мРНК цитокінів) та статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на експериментальній 

моделі хірургічного видалення первинної пухлини охарактеризовано вплив 

периопераційного знеболення опіоїдними та нестероїдними анальгетиками на стан 

імунної системи у мишей C57Bl/6. Встановлено, що застосування як селективного, 

так і неселективного інгібіторів циклооксигенази-2 сприяє підтриманню 

фагоцитарної активності гранулоцитів та моноцитів периферійної крові та селезінки 

у післяопераційному періоді на вищому рівні у порівнянні із використанням 

опіоїдних анальгетиків.  

Розширено існуючі уявлення щодо негативного впливу опіоїдних препаратів 

на імунну реактивність при хірургічному видаленні первинної пухлини. Показано, 

що при опіоїдній аналгезії у сторожових лімфовузлах значно зростає рівень 

експресії генів TGF-β та FoxP3, які є маркерами Т-регуляторних клітин, а також 

відбувається посилення експресії генів цитокінів Тх2 типу – IL-4 та IL-10 з 

негативним впливом на протипухлинну резистентність організму.  

Отримано нові дані стосовно позитивного імуномодуляторного впливу 

нестероїдних анальгетиків у периопераційному періоді. Доведено, що застосування 

нестероїдних протизапальних препаратів у пацієнтів з раком нирки сприяє 

збереженню активності клітинної ланки імунної відповіді після хірургічної операції, 

що проявлялось зростанням кількості IFNγ
+
 Т лімфоцитів та вищою кількістю і 

цитотоксичною активністю природних кілерних клітин. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

експериментально обґрунтовують доцільність розробки нових схем знеболення в 

онкохірургії із застосуванням інгібіторів циклооксигенази 2 типу та зменшенням 

використання опіоїдних анальгетиків, що може бути перспективним підходом для 

зниження проявів периопераційної імуносупресії та ризику розвитку метастазів у 

онкологічних хворих.  

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., 

Л.М. Сківкою та к.б.н., ст.н.с. Н.М. Храновською розроблено концепцію 

дисертаційної роботи, поставлені мета та завдання дисертаційного дослідження. 

Автором самостійно були проаналізовані літературні дані стосовно проблематики 

дисертаційної роботи. Здобувачем проведені дослідження для визначення впливу 

периопераційного знеболення опіоїдними та нестероїдними анальгетиками на 
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експериментальній моделі хірургічного видалення первинної пухлини. Автором 

виконані цитофлуориметричні дослідження кількісних та функціональних 

показників стану імунної системи експериментальних тварин, змін популяційного і 

субпопуляційного складу лімфоцитів периферичної крові онкологічних пацієнтів, а 

також виділення РНК з біологічного матеріалу та проведення ПЛР для визначення 

рівня експресії генів цитокінів та транскрипційного фактору FoxP3. Автором 

проведено аналіз, здійснено статистичну обробку та теоретичне узагальнення 

отриманих результатів дослідження, сформульовані основні положення і висновки 

роботи. Обговорення отриманих результатів проводили спільно з науковим 

керівником та к.б.н., ст.н.с. Н.М. Храновською. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 

представлені на науково-практичній конференції молодих вчених «Інновації 

діагностики і лікування хворих на злоякісні пухлини» (Київ, 2014), міжнародному 

медичному конгресі «Впровадження досягнень сучасної медичної науки в практику 

охорони здоров’я України» (Київ, 2015), науково-практичній конференції молодих 

вчених з міжнародною участю «Сучасна онкологія: діагностика та лікування» (Київ, 

2015), 4-у Європейському конгресі з імунології «ЕСІ-2015» (Відень, Австрія, 2015), 

18-й Міжнародній літній школі з імунології «Immune System: Genes, Receptors and 

Regulation» (Рабац, Хорватія, 2015), VII-й Конференнції з міжнародною участю 

«Перспективи діагностики та лікування онкологічної патології» (Київ, 2016), ІІ-й 

міжнародній науковій конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи 

розвитку в ХХІ сторіччі» (Київ, 2016), 23-у міжнародному студентському конгресі з 

біомедичних наук «ISCOMS-2016» (Грьонінген, Нідерланди, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 робіт, з них 5 статей у 

вітчизняних фахових наукових виданнях (з них  1 – у виданнях, що входять до 

міжнародної бази даних SCOPUS; 2 – у виданнях, що входять до міжнародної бази 

даних Copernicus), 11 тез у матеріалах міжнародних та вітчизняних конгресів і 

конференцій. 

Cтруктура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, двох розділів 

результатів дослідження та їх обговорення, висновків та списку використаних 

літературних джерел. Робота викладена на 139 сторінках, ілюстрована 3 таблицями 

та 28 рисунками. Перелік використаних літературних джерел складається зі 182 

найменувань, з них кирилицею – 5, латиницею – 177. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 

Для порівняння впливу нестероїдних анальгетиків декскетопрофену 

(неселективний інгібітор ЦОГ-2), парекоксибу (селективний інгібітор ЦОГ-2) та 

опіоїдного препарату омнопону (суміш алкалоїдів морфіну гідрохлорид 6,7 мг/мл, 

наркотин 2,7 мг/мл, папаверину гідрохлорид 0,36 мг/мл, кодеїн 0,72 мг/мл, тебаїну 

0,05 мг/мл) на пухлинний ріст та стан імунної системи нами було використано 

експериментальну модель хірургічного видалення первинної пухлини, в якій 

застосування периопераційного знеболення було наближено до клінічних 
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схем (рис. 1). При цьому, анальгетики вводили в премедикації (до початку операції), 

та протягом 3 наступних діб для післяопераційного знеболення. Як 

експериментальну пухлинну модель було використано карциному легені Льюїс 

(КЛЛ), яка при перещепленні мишам C57Bl/6 метастазує в легені гематогенним 

шляхом. Пухлинні клітини трансплантували в подушечку задньої лапи. 
 

 
Рис. 1. Схема проведення експерименту 

Усі дослідження з тваринами проводили у відповідності до Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та 

інших наукових цілей (Страсбург, 1986), а також згідно з нормами, встановленими 

законом України №3447-ІV «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

(Резников, 2001). Програма досліджень була схвалена комісією з біоетики ННЦ 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Дозування препаратів із розрахунку на одне введення були наступними: 

омнопон – 10 мг/кг, декскетопрофен – 20 мг/кг, парекоксиб – 20 мг/кг. 

Для оцінки показників пухлинного росту та імунологічних показників 

проводили забір біологічного матеріалу у трьох часових точках: t0 – за добу до 

оперції (тварини з первинною пухлиною), t1 – через 1 добу після видалення 

первинної пухлини, t2 – через 3 доби після видалення первинної пухлини. Для цього 

проводили евтаназію 5 тварин з кожної групи шляхом цервікальної дислокації, 

отримували суспензію перитонеальних макрофагів та периферійну кров за 

загальноприйнятими методиками, видаляли селезінки, сторожові лімфовузли 

(пахові) та легені (для підрахунку метастатичних вузлів). Пухлинний ріст 

характеризували за кількістю та об’ємом метастазів. Для оцінки тривалості життя 

мишей після видалення первинної пухлини клітини КЛЛ у трансплантували в 

подушечку стопи 40 мишам С57Bl/6. Тварин розділяли на 4 групи по 10 тварин за 

тією ж схемою. Хірургічне видалення первинної пухлини та введення препаратів 

також проводили за схемою, наведеною вище (рис. 1). Після видалення пухлини 

тварин оглядали раз на добу та фіксували смертність у кожній групі. 

Визначення фагоцитарної активності перитонеальних макрофагів, 

гранулоцитів та моноцитів крові і селезінки проводили методом проточної 

цитометрії, який базується на кількісній оцінці мічених FITC бактерій 

Staphylococcus aureus, поглинутих фагоцитами. Визначали фагоцитарний індекс та 

фагоцитарне число. Цитотоксичну активність (ЦА) клітин селезінки мишей 

оцінювали за допомогою методу проточної цитометрії. Як клітини-мішені 

використовували алогенну клітинну лінію мишачої лімфоми ОН-1. Така алогенна 

система мішень-ефектор дозволяє оцінити цитотоксичну активність природних 
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кілерних клітин (ПКК). Проліферативну активність лімфоцитів визначали в реакції 

бластної трансформації лімфоцитів (РБТЛ), використовуючи як мітоген 

фітогемаглютинін. Оцінку результатів РБТЛ, цитотоксичної активності спленоцитів 

та фагоцитарної активності фагоцитів різної локалізації проводили на протоковому 

цитофлуориметрі FACS Сalibur («Becton Dickinson», США). 

Молекулярно-генетичні методи використовували для оцінки рівня експресії 

генів цитокінів у клітинах селезінки та лімфатичних вузлів мишей до та після 

видалення пухлини. Рівень експресії транскрипційного фактору FoxP3, цитокінів 

IFN-y, IL-4, IL-10, та ростового фактору TGF-β визначали методом кількісної ПЛР у 

режимі реального часу на приладі 7500 Real-Time PCR Systems (“Applied 

Bіosystems”, США). 

У клінічному дослідженні було проаналізовано біологічний матеріал 

(перифірійна кров) 50 пацієнтів з діагнозом рак нирки (РН) І-ІІ стадії, віком від 37 

до 68 років (54,38±1,36), які проходили хірургічне лікування у відділенні пластичної 

та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку з 2011 по 2014 рр. 

та 10 практично здорових людей віком від 27 до 45 років без онкологічної патології 

в анамнезі. Дослідження виконувались в рамках науково-дослідної роботи науково-

дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного 

інституту раку за темою «Вдосконалити показання та методики органозберігаючих 

оперативних втручань при нирково-клітинному раку на основі вивчення 

морфофункціональних змін в нирках» (2012-2014 рр., № д/р 0112U000019) та було 

узгоджено комісією з питань біоетики. Хворих розподіляли у 3 групи, які 

відрізнялись схемами периопераційного знеболення. Пацієнтам першої групи (n = 

16) для премедикації ввечері та вранці перед операцією вводили омнопон 

(комбінація морфін + наркотин + папаверин + кодеїн + тебаїн) 2% 1 мл 

внутрішньом'язево, який продовжували вводити для післяопераційного 

знеболювання в дозі 1 мл 3 рази на добу. Пацієнтам другої групи (n = 18) для 

премедикації ввечері і вранці застосовували декскетопрофен в дозі 50 мг 

внутрішньом'язево. Для післяопераційного знеболювання продовжували введення 

декскетопрофену в дозі 50 мг внутрішньовенно 3 рази на добу. У третій групі (n = 

16) пацієнтам для премедикації ввечері і вранці перед операцією використовували 

парекоксиб в дозі 40 мг внутрішньом’язево, який продовжували вводити для 

післяопераційного знеболення внутрішньовенно 3 рази на добу в дозі 40 мг. У всіх 

хворих проводили забір зразків крові у трьох часових точках: за добу до початку 

дослідження (Т0), в кінці операції (Т1) і через 3 доби після оперативного втручання 

(Т2). Проводили оцінку популяційного складу лімфоцитів периферійної крові та 

кількості IFN-y
+
Т клітин, оцінку проліферативної здатності лімфоцитів у реакції 

РБТЛ та цитотоксичної активності природних кілерів (в якості клітин мішеней 

використовували лінію К-562). Оцінку результатів проводили на протоковому 

цитофлуориметрі.  

Статистична обробка проводилася з застосуванням програм Statistica версія 

8.0 («StatSoft Inc», США) та MedCalc 12.1.4 (для побудови кривих виживаності 

Каплана-Майєра). Отриманні дані опрацьовували методами варіаційної статистики 

та розраховували середнє арифметичне (М) та стандартну похибку середнього (m). 

Для порівняння параметричних даних у двох групах використовували t-критерій 
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Стьюдента. При аналізі непараметричних показників двох залежних груп 

використовували критерій Уілкоксона та незалежних груп – U-критерій Манна-

Уїтні. Для оцінки та побудови кривих виживаності використовували метод Каплана-

Майєра. Статистично достовірними вважали показники при вірогідності помилки 1-

го роду менше 5 % (р < 0,05). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на пухлинний ріст та 

виживаність у мишей із перещепленою пухлиною. Після видалення первинного 

пухлинного вузла спостерігалось зростання кількості та загального об’єму 

метастатичних вузлів у легенях тварин у всіх дослідних групах. Динаміка росту 

метастатичних вузлів була найвищою в контрольній групі, тварини якої отримували 

замість анальгетиків фізіологічний розчин. Об’єм метастатичних вузлів в 

контрольній групі зріс на 3 добу до 262±35 мм
3
 порівняно із 50±25 мм

3
 за добу до 

операції (p < 0,05). Хоча відмінності між групами і не були статистично значимими, 

тенденція до збільшення об’єму метастатичних вузлів була найменш виразною у 

групі, що отримувала декскетопрофен, де об’єм метастатичних вузлів на 3 добу 

після операції становив 134±28 мм
3
 (р=0,06 порівняно із контрольною групою), в 

той же час при застосуванні парекоксибу відповідні показники становили 

196±64 мм
3
 та 237±84 мм

3 
 - при застосуванні омнопону. Посилений ріст 

метастатичних вузлів у легенях мишей після хірургічного видалення первинного 

пухлинного вузла призводив до загибелі тварин упродовж місяця після операції. 

Проте, при застосуванні нестероїдних анальгетиків виживаність тварин була вищою 

порівняно із тваринами, яким для знеболення застосовували омнопон, та порівняно з 

контрольною групою тварин, яким вводили фізіологічний розчин (рис.2). 
 

 
 

При знеболенні з використанням як декскетопрофену, так і парекоксибу, 

медіана виживаності піддослідних тварин після операції становила 25 діб порівняно 

із 20 добами у контрольній групі та 21 добою при використанні опіоїдної аналгезії 

(р < 0,05, log-rank тест). 

Отже, застосування нестероїдних анальгетиків сприяло зниженню рівня 

післяопераційного метастазування у дослідних тварин і підвищенню їх виживаності. 

Рис. 2. Виживаність мишей 

після хірургічного видалення 

первинної пухлини із 

застосуванням знеболення 

опіоїдними та нестероїдними 

анальгетиками (n=10) 
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Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на ендоцитарну 

активність фагоцитів різної локалізації у мишей після видалення первинної 

пухлини. Пошкодження тканин при хірургічному втручанні спричиняє вивільнення 

алармінів, що є сигналом до розвитку системного запального процесу. Разом з тим, 

післяопераційне запалення є одним із важливих чинників системного поширення 

пухлини. Важливу роль у резолюції запалення відіграє ендоцитарна активність 

фагоцитів. Тому нами було досліджено зміни кількості та функціональної активності 

фагоцитів різної локалізації у мишей після видалення перещепленої пухлини. 

У тварин з пухлиною до проведення операції кількість фагоцитуючих 

гранулоцитів як у крові, так і в селезінці, практично не відрізнялися від показників 

інтактних тварин. Разом з тим, хірургічна травма негативно позначалась на кількості 

фагоцитів (рис. 3). Відносна кількість гранулоцитів селезінки, здатних до 

фагоцитозу, уже на 1 добу після операції знижувалась порівняно з доопераційними 

значеннями на 11 % в контрольній групі та на 10 % - у групі опіоїдного знеболення. 
 

 
 

Рис. 3. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на фагоцитарне число (А, Б) та 

фагоцитарну активність (В, Г) гранулоцитів (А, В – селезінки, Б, Г – периферійної 

крові) у мишей при хірургічному видаленні первинної пухлини: t0 – до операції, t1 – 

через 1 добу після операції, t2 – через 3 доби після операції (n=5). Примітки: * - р < 

0,05 порівняно із контрольною групою, # - р < 0,05 порівняно із групою омнопону. 
 

На противагу омнопону, при застосуванні декскетопрофену та парекоксибу 

кількість гранулоцитарних фагоцитів у післяопераційному періоді залишалась на 

рівні інтактних тварин. На 3 добу після операції частка фагоцитуючих гранулоцитів 
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становила (87,0±1,58) % у групі декскетопрофену та (85,5±2,18) %  - у групі 

парекоксибу порівняно із (76,0±1,58) % у групі омнопону (p < 0,05). Кількість 

поліморфоядерних фагоцитів крові також була нижчою у тварин, котрі отримували 

омнопон (рис. 3, Б). 

Операція негативно позначилася і на мононуклеарних фагоцитах різної 

локалізації. Зниження фагоцитарного числа селезінкових моноцитів після операції 

відбувалось у контрольній та групі омнопону, тоді як застосування НПЗП сприяло 

збереженню кількості фагоцитів (рис. 4, А). Відносна кількість фагоцитуючих 

моноцитів периферійної крові знижувалась на 1 добу після операції в 1,8 рази, а до 3 

доби спостерігалось відновлення цього показника, проте значно слабше при 

застосуванні опіатів (рис. 4, Б). Фагоцитарна активність моноцитів як крові, так і 

селезінки, у післяопераційному періоді також була вищою при застосуванні 

декскетопрофену чи парекоксибу (рис. 4, В, Г), та на 3 добу після операції 

перевищувала значення в групі опіоїдної анальгезії у 2 та 2,5 раза відповідно (p<0,05). 
 

 
Рис. 4. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на фагоцитарне число (А, Б) та 
фагоцитарну активність (В, Г) моноцитів різної локалізації (А, В – селезінки, Б, Г – 
периферійної крові) у мишей при хірургічному видаленні первинної пухлини: t0 – 
до операції, t1 – через 1 добу, t2 – через 3 доби після операції (n=5). Примітка: * - 
р<0,05 порівняно із контрольною групою, # - р<0,05 порівняно із групою омнопону. 

 

Таким чином, опіоїдна аналгезія при видаленні первинної пухлини здатна 

посилювати післяопераційне пригнічення фагоцитарної функції у мишей C57Bl/6, у 

той час як застосування нестероїдних анальгетиків дозволяє зберегти активність 

фагоцитарної ланки після хірургічної травми, що в свою чергу забезпечує своєчасну 

резолюцію запального процесу. 
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Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на проліферативну 

активність спленоцитів. Здатність лімфоцитів проліферувати у відповідь на 

стимуляцію антигенами чи мітогенами є важливою характеристикою активності 

імунної системи. Оскільки в протипухлинному імунітеті першочергове значення має 

Т-клітинна відповідь, як стимул для оцінки проліферативної активності в реакції 

бласттрансформації використовували ФГА, який є мітогеном для Т клітин.  

Було встановлено, що частка клітин проліферативного пулу (клітини в G2, M 

та S фазах клітинного циклу) в селезінці мишей на першу добу після операції 

виявляла тенденцію до зростання, проте до третьої доби відсоток проліферуючих 

клітин зменшувався до показників, нижчих за доопераційні значення. При 

знеболенні НПЗП таке зниження проліферації відбувалось менш виразно. У 

відповідь на стимуляцію ФГА частка проліферуючих лімфоцитів тварин, яким 

застосовували парекоксиб та декскетопрофен на 3 добу після видалення пухлини, 

становила (38,84±2,26) % та (33,19±0,92) % порівняно із (28,43±0,45) % в 

контрольній групи та (28,11±1,07) % при застосуванні омнопону (р < 0,05). 

Відповідно, індекс проліферативної активності (ІПА), в якому враховується 

проліферація та апоптоз клітин у відповідь на стимуляцію мітогеном, на третю добу 

після видалення пухлини в групах декскетопрофену та парекоксибу був у 2 та 1,5 

раза вищим відповідно, ніж у групі опіоїдної аналгезії p < 0,05 (рис. 5). 

 
Таким чином, використання інгібіторів ЦОГ-2 для знеболення при видаленні 

пухлини посилює здатність Т клітин проліферувати у відповідь на стимуляцію 

мітогеном, що свідчить про підтримання потенціалу Т-клітинної імунної відповіді. 

Очевидно, такий ефект пов’язаний із усуненням негативного впливу ПГЕ2 у 

післяопераційному періоді. 

Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на цитотоксичну 

активність спленоцитів. Після оцінки проліферативної активності спленоцитів 

наступним кроком була оцінка їх ефекторної функції, а саме цитотоксичної 

активності (ЦА), яка є ключовим механізмом елімінації злоякісних клітин. У даному 

дослідженні для визначення ЦА спленоцитів використовували алогенну систему 

«мішень-ефектор», що відображає більшою мірою ЦА ПКК.  

ЦА спленоцитів у мишей з перещепленою пухлиною була знижена на 15% 

порівняно з інтактними тваринами (рис. 6), очевидно, внаслідок негативного впливу 

перещепленої КЛЛ на функцію ПКК. Після видалення пухлини ЦА ПКК 

Рис. 5. Вплив опіоїдних та 

нестероїдних анальгетиків на індекс 

проліферативної активності при 

стимуляції ФГА in vitro. t0 – до 

операції, t1 – через 1 добу після 

операції, t2 – через 3 доби після 

операції (n=5). Примітка: * - р<0,05 

порівняно із контрольною групою,  

# - р < 0,05 порівняно із групою 

омнопону. 
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відновлювалась, та навіть дещо перевищувала значення у інтактних тварин, проте до 

3-ї доби після операції знову знижувалась, імовірно, внаслідок негативного впливу 

хірургічної травми. Знеболення НПЗП сприяло збереженню ЦА кілерних клітин 

після операції на вищому рівні порівняно із опіоїдною аналгезією, при якій ЦА 

знижувалась такою ж мірою, як і при відсутності знеболення в контролі (рис. 6). 

 
ПГЕ2 здатний пригнічувати проліферацію та ЦА ПКК [Li T., 2015]. Таким 

чином, застосування декскетопрофену та парекоксибу, які є інгібіторами ЦОГ-2, 

забезпечує підтримання функціональної активності ПКК протягом 

післяопераційного періоду на вищому рівні у порівнянні з опіоїдною аналгезією. 

Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень експресії генів 

цитокінів у селезінці та сторожових лімфовузлах мишей при хірургічному 

видаленні первинної пухлини. Клітинні механізми є ключовими у реалізації 

протипухлинного імунітету, та, у свою чергу, залежать від цитокінового балансу. 

Основними цитокінами, що відповідають за переключення імунної відповіді за Тх-1 

чи Тх-2 типом, є INF-γ та IL-4 відповідно. 

Рівень мРНК IFN-γ в селезінці мишей з пухлиною був достовірно зниженим у 

порівнянні з інтактними тваринами (р < 0,05), проте проявляв тенденцію до 

зростання у всіх дослідних групах уже на 1 добу після видалення первинної пухлини 

(рис. 7, А). Однак, до 3-ї доби після операції така динаміка зберігалась лише у тих 

тварин, яким застосовували НПЗП, тоді як при знеболенні омнопоном та при 

відсутності знеболення (контрольна група) рівні мРНК IFN-γ знижувались. Так, 

рівень експресії IFN-γ в спленоцитах тварин, яким застосовували НПЗП, 

відновлювався до рівня у інтактних тварин та перевищував в 2,4 рази значення 

контрольної групи (p < 0,02) та на 40% - групи омнопону (р < 0,05). Не дивлячись на 

те, що селезінка є важливим вторинним лімфоїдним органом, проте отримані дані 

значною мірою відображають системні зміни в імунній відповіді. В той же час, 

сторожові лімфовузли (ЛВ) є важливим компартментом, де відбувається презентація 

антигену Т клітинам та запуск специфічної клітинної імунної відповіді на пухлинні 

антигени. Оцінка імунної реактивності цих організованих лімфоїдних структур 

дозволяє більшою мірою оцінити стан локальної протипухлинної резистентності. 

У сторожових ЛВ рівень експресії IFN-γ також проявляв тенденцію до 

зростання після видалення пухлини у всіх дослідних групах (рис. 7, Б). Найбільш 

Рис. 6. Цитотоксична активність 

спленоцитів мишей в алогенній 

системі «мішень-ефектор» під впливом 

опіоїдних та нестероїдних анальгетиків 

при хірургічному видаленні первинної 

пухлини: t0 – до операції, t1 – через 1 

добу, t2 – через 3 доби після операції 

(n=5). Примітки: * - р < 0,05 порівняно 

із контрольною групою, # - р < 0,05 

порівняно із групою омнопону. Ц
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виразною ця тенденція була у групі декскетопрофену, де рівень мРНК IFN-γ до 

третьої доби після операції зростав вдвічі порівняно із доопераційними значеннями  

та на 37 % перевищував показники групи омнопону та контрольної групи (p < 0,05), 

що ще раз підтверджує позитивний ефект інгібіторів ЦОГ-2 на клітинну імунну 

відповідь. Також було встановлено, що при застосуванні омнопону в 

післяопераційному періоді в сторожових ЛВ значно зростає рівень експресії мРНК 

IL-4, та на 3 добу втричі перевищує значення в усіх інших групах тварин (рис. 7, В). 

Таке значне зростання рівня мРНК IL-4 при застосуванні омнопону узгоджується з 

даними про здатність більшості опіатів стимулювати синтез цього цитокіну 

Т клітинами [Gein S., 2015], що сприяє переключенню імунної відповіді по Тх-2 

типу, несприятливого для протипухлинної резистентності організму.  
 

 
 

Негативний вплив омнопону не обмежувався лише зсувами балансу Тх1/Тх2 

цитокінового профілю. Застосування опіоїдного знеболення у мишей при видаленні 

перещепленої пухлини приводило також до зростання в сторожових ЛВ рівня 

експресії регуляторного цитокіну TGF-β. Так, рівень експресії мРНК TGF-β на 

першу добу після видалення первинної пухлини зростав порівняно із 

передопераційним рівнем у всіх групах тварин (рис. 8, А), проте на цьому етапі не 

спостерігалось достовірних відмінностей між групами. На третю добу після операції 

рівень експресії мРНК TGF-β в сторожових ЛВ тварин, яким застосовували 

омнопон, продовжував активно зростати, тоді як при застосуванні нестероїдних 

анальгетиків навіть дещо знижувався. Таким чином, рівень експресії TGF-β на 3 добу 

Рис. 7. Вплив опіоїдних та 

нестероїдних анальгетиків на рівень 

експресії мРНК IFN-γ в селезінці (А), 

IFN-γ (Б) та IL-4 (В) в сторожових 

лімфовузлах мишей при видаленні 

пухлини: t0 – до операції, t1 – через 1 

та t2 - через 3 доби після операції 

(n=5). Примітки: ум. од. – умовні 

одиниці, # - р < 0,05 порівняно із 

контрольною групою, * - р < 0,05 

порівняно із групою омнопону. 
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післяопераційного періоду у групі декскетопрофену був у 2 рази нижчим, а в групі 

парекоксибу в 4 рази нижчим ніж при застосуванні омнопону (р < 0,03). 

 
Рис. 8. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень експресії мРНК 

TGF-β (А) та IL-10 (Б) у сторожових лімфовузлах мишей при видаленні первинної 

пухлини: t0 – за добу до операції, t1 – через 1 добу та t2 - через 3 доби після операції 

(n=5 для кожної точки). Примітки: ум. од. – умовні одиниці, * - р < 0,05 порівняно із 

контрольною групою, групами декскетопрофену та парекоксибу. 
 

TGF-β регулює активність низки імунних клітин, включаючи ПКК, мієлоїдні 

клітини, CD4+ та CD8+ T лімфоцити, посилює генерацію T регуляторних клітин. 

Такі властивості необхідні для підтримання тканинного гомеостазу та толерантності 

до власних антигенів, проте також залучені у формуванні пухлиноасоціованї 

імуносупресії [Gu A., 2015]. Виходячи з цього, нами було проведено оцінку маркерів 

Т регуляторних клітин у сторожових лімфовузлах мишей після видалення пухлини. 

Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень експресії 

транскрипційного фактору FoxP3 клітинами лімфатичних вузлів мишей при 

хірургічному видаленні первинної пухлини. Т регуляторні клітини є одними з 

головних супресорних клітин, які беруть участь у пригнічені протипухлинної 

імунної відповіді. Характерним маркером цих CD4
+
 лімфоцитів є транскрипційний 

фактор FoxP3 (forkhead box Р3) [Wang Y., 2016]. Нами було проведено оцінку рівня 

експресії мРНК цього транскрипційного фактору в клітинах сторожових ЛВ мишей 

на моделі хірургічного видалення пухлини. 

Хоча у всіх групах піддослідних тварин спостерігалась тенденція до зростання 

рівня мРНК FoxP3, істотне зростання рівня мРНК цього транскрипційного фактору 

відбувалося лише на 3 добу після операції та лише у групі опіоїдної аналгезії (рис. 

9), тоді як при застосуванні НПЗП зазначений показник лише незначно перевищував 

відповідні значення у інтактних тварин. Так, рівень мРНК FoxP3 в сторожових ЛВ 

мишей, яким застосовували омнопон, перевищував відповідні значення у тварин, 

яким проводили знеболення декскетопрофеном, на 74% (р < 0,05) та в 2,2 рази 

перевищував значення групи парекоксибу (р < 0,03). 

У підсумку, нестероїдні анальгетики декскетопрофен та парекоксиб, на 

противагу опіоїдному омнопону, сприяють підтриманню активності імунної системи 

мишей після хірургічного видалення первинної пухлини. Застосування 
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декскетопрофену та парекоксибу для знеболення при видаленні перещепленої 

пухлини у мишей забезпечує підтримання високої активності клітинної ланки 

імунної системи, що проявляється вищою ЦА спленоцитів, більшим рівнем 

експресії IFNγ та нижчим рівнем експресії IL-4 в лімфовузлах тварин у порівнянні із 

застосуванням омнопону. На відміну від нестероїдних препаратів, омнопон посилює 

імуносупресію після видалення пухлини, що реалізується значним зростанням рівнів 

мРНК TGF-β та FoxP3 у сторожових ЛВ, що дренують пухлину. 

 
 

Вплив нестероїдних та опіоїдних анальгетиків на стан імунної системи 

хворих на рак нирки у післяопераційному періоді. Наступним етапом роботи було 

дослідження імуномодуляторного ефекту схем знеболення із застосуванням опіатів 

та НПЗП у пацієнтів з діагнозом рак нирки (РН), котрим проводили хірургічне 

видалення пухлини. 
Перш за все, було проведено оцінку ефективності знеболення, 

використовуючи візуально-аналогову шкалу (ВАШ) болю. У 14 хворих із групи 
декскетопрофену (77 %) та 13 хворих із групи парекоксибу (81 %) на першу добу 
після операції виникла необхідність одноразового введення омнопону (сумарна доза 
20 мг) для додаткового знеболення, оскільки біль при русі перевищував 4 бали за 
ВАШ. Проте надалі необхідності у додатковому знеболенні опіатами не виникало. В 
той же час, добова доза опіатів у групі омнопону складала 80 мг. Середні значення 
інтенсивності болю через 24 години після операції не відрізнялись між групами 
хворих, що отримували парекоксиб, декскетопрофен чи омнопон, що свідчить про 
достатню ефективність знеболення НПЗП.  

Для оцінки імунного статусу вивчали популяційний склад та функціональний 
стан лімфоцитів периферійної крові у хворих у периопераційному періоді. При 
оцінці проліферативної активності лімфоцитів периферійної крові нами було 
встановлено значне зниження ІПА лімфоцитів хворих на РН після хірургічної 
операції. Інтенсивніше таке зниження відбувалось при мітоген стимульованій 
бласттрансформації, що показує порушення здатності Т клітин до проліферації у 
пацієнтів після оперативного втручання (рис. 10, Б). Проте, динаміка зниження ІПА 
після операції не відрізнялася між групами опіоїдної та нестероїдної аналгезії. 
Очевидно, зміни проліферативної активності лімфоцитів були зумовлені впливом 
хірургічної травми, а внесок анальгетиків у цей процес був незначним. 

 

Рис. 9. Вплив опіоїдних та 

нестероїдних анальгетиків на рівень 

експресії мРНК транскрипційного 

фактору FoxP3 у сторожових 

лімфовузлах мишей при видаленні 

перещепленої пухлини: t0 – за добу 

до операції, t1 – через 1 добу та 

t2 - через 3 доби після операції (n=5 

для кожної групи). Примітки: ум. од. 

– умовні одиниці, * - р < 0,05 

порівняно із групою омнопону. 
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Рис. 10. Індекс проліферативної активності (спонтанної – А, та стимульованої 

ФГА – Б) лімфоцитів хворих на рак нирки у периопераційному періоді. Т0 – за добу 

до операції, Т1 – наприкінці хірургічного втручання, Т2 – через 3 доби після 

операції. Примітки: * - р < 0,05 порівняно із значеннями до операції (Т0); # - р < 0,05 

порівняно із значеннями практично здорових людей. 
 

При оцінці змін популяційного складу лімфоцитів периферійної крові було 

встановлено незначне зниження кількості Т клітин, але відмінностей цього показника 

між групами пацієнтів також не спостерігалось. На противагу цьому, абсолютна та 

відносна кількість CD16
+ 

лімфоцитів (ПКК) на 3-ю добу після операції знижувалась 

більшою мірою у пацієнтів, що отримували знеболення омнопоном, порівняно із 

групами хворих, яким застосовували інгібітори ЦОГ (рис. 11). Так, у пацієнтів, що 

отримували омнопон, абсолютна цих клітин у периферичній крові на 3-ю добу після 

операції достовірно знижувалась у два рази порівняно із передопераційним 
 

 
Рис. 11. Відносна (А) та абсолютна (Б) кількості CD16

+
 клітин в периферичній крові 

хворих на РН в периопераційному періоді при застосуванні нестероїдних та 

опіоїдних анальгетиків. Т0 – за добу до операції, Т1 – наприкінці хірургічного 

втручання, Т2 – через 3 доби після операції. Примітки: * - р < 0,05 порівняно зі 

значеннями до операції (Т0); # - р < 0,05 порівняно зі значеннями практично 

здорових людей; о - р < 0,05 порівняно зі значеннями в групі омнопону. 
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періодом, що також супроводжувалось зниженням їх відносної кількості з 

(20,58±1,89) % до (13,00±1,21) %.У той же час, у групах пацієнтів, що отримували 

нестероїдну аналгезію, відносна кількість ПКК
 
на 3 добу після операції практично 

не змінювалась, а їх абсолютна кількість знижувалась лише на 48 % у групі 

декскетопрофену та на 37 % у групі парекоксибу (р<0,05).  

Зміни у кількості цитотоксичних клітин ефекторів, які спостерігали після 

хірургічної операції, не відображають повною мірою стан клітинної ланки імунної 

системи, яка є ключовою у протипухлинній резистентності, тому нами додатково 

було проведено оцінку функціональної активності Т клітин та ПКК у хворих на РН в 

периопераційному періоді. Було встановлено, що у хворих на РН кількість 

Т лімфоцитів периферійної крові, здатних експресувати INF-γ, була достовірно 

зниженою у 2 рази порівняно із практично здоровими людьми, що може свідчити 

про негативний вплив пухлинного процесу (рис. 12).  

        
Рис. 12. Кількість INF-γ-продукуючих Т клітин (А) та цитотоксична активність ПКК 

(Б) у хворих на РН в периопераційному періоді при застосуванні нестероїдних та 

опіоїдних анальгетиків. Т0 – за добу до операції, Т1 – наприкінці хірургічного 

втручання, Т2 – через 3 доби після операції. Примітки: * - р < 0,05 порівняно зі 

значеннями практично здорових людей; # - р < 0,05 порівняно зі значеннями в групі 

омнопону 
 

Однак, після видалення пухлини спостерігалась різноспрямована динаміка 

зміни у кількості INF-γ
+ 

Т клітин в залежності від застосованого знеболення (рис. 12, 

А). Так, при периопераційному знеболенні із застосуванням як парекоксибу, так і 

декскетопрофену, спостерігалась тенденція до зростання кількості INF-γ
+
 Т клітин 

після хірургічного втручання, тоді як при аналгезії омнопоном спостерігалась 

тенденція до зменшення їх кількості. Таким чином, на третю добу після операції 

кількість CD3
+
INF-γ

+
 клітин у хворих, що отримували омнопон, була нижчою у 2,2 

рази порівняно із групами пацієнтів, яким застосовували НПЗП (р < 0,05). 

При оцінці функціональної активності ПКК було встановлено значне 

зниження їх ЦА уже на 1 добу після операції (рис. 12, Б). При застосуванні 

нестероїдних анальгетиків подальше зниження ЦА у післяопераційному періоді 

А Б 
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було незначним, тоді як при аналгезії омнопоном ЦА ПКК продовжувала суттєво 

знижуватись та достовірно відрізнялась від значень у групі декскетопрофену та 

парекосибу. Так, на третю добу після операції ЦА ПКК у групі омнопону була у 2,5 

рази зниженою порівняно із доопераційним рівнем (p < 0,02) та становила (9,42 ± 

1,18) % порівняно із (13,92 ± 2,26) % у групі парекоксибу та (15,06 ± 1,72) % у групі 

декскетопрофену.У підсумку, застосування НПЗП декскетопрофену та парекоксибу 

для периопераційного знеболення у хворих на рак нирки дозволяє зменшити 

негативний вплив хірургічної травми на імунну систему та сприяє підтриманню 

активності клітинної ланки імунної відповіді на значно вищому рівні, ніж при 

застосуванні опіоїдного анальгетика омнопону, що проявляється вищою кількістю 

INF-γ
+
 Т клітин і ПКК та вищими значенням ЦА ПКК у післяопераційному періоді. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання – 

експериментально обґрунтовано доцільність застосування в онкохірургії інгібіторів 

циклооксигенази 2 типу для зниження проявів периопераційної імуносупресії та 

ризику розвитку метастазів після видалення первинної пухлини. 

1. Застосування нестероїдних анальгетиків декскетопрофену та парекоксибу у 

периопераційному періоді збільшувало медіану виживаності мишей лінії C57Bl/6 

після хірургічного видалення первинної пухлини порівняно із застосуванням 

омнопону з 21 до 25 діб. 

2. Периопераційне знеболення нестероїдними анальгетиками, на відміну від 

опіоїдної аналгезії, запобігало зниженню кількості поліморфноядерних та 

мононуклеарних фагоцитів крові та селезінки мишей та сприяло зростанню їх 

ендоцитарної активності після хірургічного видалення первинної пухлини (при 

застосуванні декскетопрофену та парекоксибу індекси фагоцитарної активності 

гранулоцитів селезінки зростали вдвічі, а циркулюючих моноцитів - у два та в 

три раза, відповідно). 

3. При аналгезії нестероїдними протизапальними препаратами індекс спонтанної 

проліферативної активності спленоцитів мишей після хірургічного видалення 

первинної пухлини перевищував значення при аналгезії омнопоном на 39,5 % для 

парекоксибу та на 75,8 % для декскетопрофену, а мітоген-стимульована 

проліферація була вищою у 1,5 та 2 рази, відповідно. 

4. Цитотоксична активність природних кілерних клітин на третю добу після операції 

у тварин, яким застосовували нестероїдні анальгетики, була вищою порівняно із 

тими, яким проводили опіоїдну аналгезію ((62,2 ± 2,4) % та (59,6 ± 2,9) % у групах 

декскетопрофену та парекксибу проти (50,2±3,2) % у групі омнопону). 

5. Аналгезія декскетопрофеном спричиняла зростання рівня мРНК IFN-γ в 1,6 рази 

у селезінці та в 2 рази у сторожових лімфовузлах мишей лінії C57Bl/6 після 

хірургічного видалення первинної пухлини, тоді як застосування омнопону 

викликало зростання у сторожових лімфовузлах рівня експресії супресорних 

цитокінів (IL-10 в 1,7 рази, IL-4 в 6 разів та TGF-β у 8 разів порівняно із 

значеннями до операції). 

6. Застосування опіоїдного анальгетика омнопону приводило до значного зростання 

у сторожових лімфовузлах тварин рівня мРНК транскрипційного фактору FoxP3, 
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який на третю добу після операції перевищував відповідні значення тварин, 

котрим вводили декскетопрофен та парекоксиб, у 1,7 та 2,2 рази, відповідно. 

7. У хворих на рак нирки периопераційне знеболення із використанням 

нестероїдних анальгетиків забезпечувало підтримання вищої активності 

клітинної ланки імунної системи у післяопераційному періоді, ніж при знеболенні 

опіатами, про що свідчить вдвічі вища кількість циркулюючих INF-γ
+
 Т клітин, 

вищі показники кількості природних кілерних клітин та їх цитотоксичної 

активності ((13,92 ± 2,26) % та (15,06 ± 1,72) % у групах декскетопрофену та 

парекоксибу порівняно із (9,42 ± 1,18) % при застосуванні омнопону). 
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АНОТАЦІЯ 

Сидор Р.І. Імуномодуляторні ефекти опіоїдних та нестероїдних 

анальгетиків при хірургічному видаленні пухлини. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню впливу знеболення опіоїдними та 

нестероїдними протизапальними препаратами на стан імунної системи у 

периопераційному періоді при хірургічному видаленні пухлини. 

На експериментальній моделі хірургічного видалення первинної пухлини у 

мишей C57Bl/6 встановлено, що застосування інгібіторів циклооксигенази-2 сприяє 

підтриманню фагоцитарної активності гранулоцитів та моноцитів периферійної 

крові та селезінки у післяопераційному періоді на вищому рівні в порівнянні із 

використанням опіоїдних анальгетиків. Показано, що при опіоїдній аналгезії в 

сторожових лімфовузлах значно зростає рівень експресії генів TGF-β та FoxP3, які є 

маркерами Т-регуляторних клітин, а також відбувається посилення експресії генів 

цитокінів Тх2 типу (IL-4 та IL-10).  

Доведено, що застосування нестероїдних протизапальних препаратів у 

пацієнтів з раком нирки сприяє збереженню активності клітинної ланки імунної 

відповіді після хірургічної операції, що проявлялось зростанням кількості IFNγ
+
 

Т лімфоцитів та вищою кількістю і цитотоксичною активністю природних кілерів. 

Ключові слова: хірургічне видалення пухлини, знеболення, опіоїди, 

інгібітори циклооксигенази-2, імунна система. 

 
АННОТАЦИЯ 

Сидор Р.И. Иммуномодулирующие эффекты опиоидных и нестероидных 

анальгетиков при хирургическом удалении опухоли. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.09 – иммунология. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2017.  

Диссертация посвящена исследованию влияния обезболивания опиоидными и 

нестероидными противовоспалительными препаратами на состояние иммунной 

системы в периоперационном периоде при хирургическом удалении опухоли. 

На экспериментальной модели хирургического удаления первичной опухоли у 

мышей C57Bl/6 установлено, что применение ингибиторов циклооксигеназы-2 

способствует поддержанию фагоцитарной активности гранулоцитов и моноцитов 
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периферической крови и селезенки в послеоперационном периоде на более высоком 

уровне по сравнению с использованием опиоидных анальгетиков. Расширены 

существующие представления относительно негативного влияния опиоидных 

препаратов на иммунную реактивность при хирургическом удалении первичной 

опухоли. Показано, что при опиоидной анальгезии в сторожевых лимфоузлах 

значительно возрастает уровень экспрессии генов TGF-β и FoxP3, которые являются 

маркерами Т-регуляторных клеток, а также происходит усиление экспрессии генов 

цитокинов Тх2 типа (IL-4 и IL-10). Доказано, что применение нестероидных 

противовоспалительных препаратов для периоперационного обезболивания у 

пациентов с раком почки способствует сохранению активности клеточного звена 

иммунного ответа после хирургической операции, что проявляется увеличением 

количества IFNγ
+
 Т лимфоцитов и более высоким количеством и цитотоксической 

активностью естественных киллерных клеток. 

Ключевые слова: хирургическое удаление опухоли, обезболивание, опиаты, 

ингибиторы циклооксигеназы-2, иммунная система. 

 
SUMMURY 

Sydor R.I. Immunomodulatory effects of opioid and nonsteroidal analgesia 

for surgical tumor resection. – The manuscript. 

Thesis for PhD degree in specialty 03.00.09 – Immunology. - Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kiev, 2017. 

The main cause of mortality in cancer is recurrence and metastasis development, 

which is associated with the presence of minimal residual disease after removal of the 

primary tumor is. The immune system plays a key role in the elimination of disseminated 

tumor cells, but during perioperative period immune system is influenced by a 

suppressive stress factors such as surgical trauma, pain and impact of opioid drugs, 

which are commonly used for pain relief in oncological surgery. Minimizing the impact 

of perioperative immunosuppression, particularly through the development of alternative 

analgesic schemes is an important task of modern oncology and palliative care. 

Promising in this regard is the study of non-steroidal analgesics, which are inhibitors of 

type 2 cyclooxygenase – an enzyme involved in tumor formation as well as perioperative 

immunosuppression. 

The aim of present study was to investigate the effect of analgesia with opioid and 

non-steroidal anti-inflammatory drugs on the immune system in the perioperative period 

in the surgical removal of tumor. 

Influence of perioperative analgesia with opioid and non-steroidal analgesics on 

the state of the immune system in C57Bl/6 mice was characterized exploiting the 

experimental model of surgical removal of the transplanted tumor. 

It was found that the use of both selective inhibitor of cyclooxygenase-2 parecoxib 

and non-selective cyclooxygenases inhibitor dexketoprofen led to the prolonged 

postoperative survival of experimental animals in comparison with the opioid analgesia. 

Non-steroidal analgesic drugs also contribute to the maintaining of postoperative immune 

activity on higher level compared to opioid analgesic drug omnopon. 
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Thus, phagocytic activity of granulocytes and monocytes of the peripheral blood 

and spleen of experimental animals at higher levels compared to the use of opioid 

analgesic omnopon. In addition to that, administration of cyclooxygenase-2 inhibitors for 

perioperative analgesia in experimental tumor resection resulted in higher postsurgical 

cytotoxic activity of natural killer cells and significantly increased proliferative response 

of splenocytes to T cell mitogen as compared to opioid drug treatment and control 

groups. 

Existing views on the negative impact of opioids on the immune reactivity after 

the surgical removal of the primary tumor were expanded. It was found that opioid 

analgesia significantly increases molecular markers of immune suppression in sentinel 

lymph nodes. Administration of omnopon in contrast to non-steroidal analgesics resulted 

in the postsurgical elevation of mRNA expression levels of TGF-β and transcriptional 

factor FoxP3, which are the markers of regulatory T cells. 

Additionally, with the use of opioid analgesia gene expression of Th2 type 

cytokines – IL-4 and IL-10, were also amplified in the sentinel lymph nodes of mice 

after the surgical removal of tumor, what represents a negative effect on the anti-tumor 

resistance of the organism. 

New data on the positive immunomodulatory effect of non-steroidal analgesics in 

the perioperative period were obtained from clinical study. It was proved that the use of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs for perioperative analgesia in patients with renal 

cell carcinoma while exerting sufficient analgesic effect contribute to maintaining the 

activity of the cellular immune response after surgical procedure. This was reflected by 

increased amounts of IFNγ
+
 T lymphocytes and higher amounts and cytotoxic activity of 

natural killer cells. 

The results obtained experimentally justify the feasibility of developing new 

schemes of analgesia in oncological surgery with the use of cyclooxygenase 2 inhibitors 

and decrease the use of opioid analgesics that may be a promising approach to reduce 

perioperative manifestations of immunosuppression and the risk of metastasis in cancer 

patients. 

Key words: surgical removal of tumor, anesthesia, opioids, cyclooxygenase-2 

inhibitors, immune system. 

 



 



 

 


