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ВСТУП 

 

Актуальність. 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 повністю елімінувати пухлинні клітини 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 [1]. 

Провідним чинником, що обумовлює адекватну реабілітацію після 

хірургічної операції, є повноцінність функціонування імунної системи 

організму, особливо при оперативному втручанні у 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 хворих часто скомпрометована 

супресорним впливом з боку пухлини, що сприяє уникненню злоякісними 

клітинами імунного нагляду [2]. 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 [3]. Мінімізація негативного впливу цих чинників є сьогодні 

важливим завданням в онкохірургії. 

Останнім часом активно досліджується вклад опіоїдних анальгетиків, які 

широко застосовуються для знеболення при видаленні пухлини, у розвиток 

периопераційної імуносупресії. На сьогодні встановлено, що опіоїдні 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1016%2Fj.bbcan.2016.02.002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497721
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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 [4, 5], що робить їх 

чутливими до дії опіатів. Крім того, можливий їх опосередкований вплив на 

імунну систему через нейро-гуморальні механізми [6]. В низці досліджень 

показано,  що опіоїдні пептиди здатні негативно впливати на імунну систему, 

пригнічуючи функції макрофагів, природних кілерів та Т клітин [4, 7]. 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 у 

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 [8, 9]. Виходячи 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 в межах технічного завдання держбюджетної 

теми № 11БФ036-01 «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму за умов розвитку різних патологій» кафедри мікробіології 

та загальної імунології ННЦ «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 2011-2015 рр.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24755130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26985446
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24755130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27032934
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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. 

Мета роботи: 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. Провести дослідження впливу 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. 

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: для виконання поставлених завдань у роботі 

використано методи експериментальної онкології, імунологічні, 

цитофлуориметричні, молекулярно-генетичні, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше 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 в порівнянні із використанням 

опіоїдних пептидів.  

Розширено існуючі уявлення щодо негативного впливу опіоїдних 

пептидів на імунну реактивність при хірургічному видаленні первинної 

пухлини. 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 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. 
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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 загальної імунології ННЦ «Інститут біології» (у 

структурі курсу лекцій «Імуномодуляторні препарати» для студентів 

імунологів). 

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 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. 
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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. 

Структура 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 181 найменування, з них кирилицею – 5, 

латиницею – 176. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Периопераційна імуносупресія при хірургічному видаленні пухлини 

 

Пухлинний ріст – це багатоетапний процес, причиною якого є 

порушення механізмів нормальної проліферації, диференціювання та/або 

програмованої загибелі клітин, зміни в енергетичному метаболізмі та 

ухилення від імунного нагляду. [10] 

Імунний нагляд та контроль трансформованих клітин є важливою 

функцією імунної системи, що спрямована на запобігання неопластичного 

росту. Активність імунної системи впливає як на ризик розвитку злоякісних 

новоутворень, так і на перебіг пухлинного процесу [2, 11]. Пацієнти із 

зниженою імунної функцією мають більш тривалий перебіг захворювання, 

вищий ризик розвитку рецидивів та метастазування і страждають від більш 

важких симптомів порівняно із пацієнтами, у яких імунна функція 

залишається нормальною [11]. 

Хірургічна операція є першою лінією у лікуванні більшості 

нозологічних форм раку. Разом з тим, пацієнти у периопераційному періоді 

зазнають впливу стресових стимулів, одним із наслідків дії яких є 

пригнічення функціональної активності імунної системи. Периопераційний 

період – це період, який починається від підготовки пацієнта до операції 

(передопераційний період), включає власне оперативне втручання 

(операційний період) та післяопераційний період, котрий триває до 

закінчення реабілітації та виписки пацієнта [12]. Зважаючи на те, що 

видалення первинної пухлини приводить також до дисемінації пухлинних 

клітин підтримання високої активності протипухлинної імунної відповіді у 

периопераційному періоді є вкрай важливим завданням. Саме тому останнім 
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часом активно вивчається питання впливу периопераційних стресових 

факторів на стан імунної системи пацієнта, а також підходи до мінімізації 

негативного впливу цих факторів з метою зменшення ризику розвитку 

метастазування. 

Відомо, що хірургічна операція призводить до транзиторного зниження 

активності імунної системи хворого, яке може тривати від кількох днів до 

двох тижнів залежно від рівня хірургічної травми. Периопераційний стрес 

негативно впливає на функціональну активність фагоцитів, природних 

кілерних клітин (ПКК) та цитотоксичних Т лімфоцитів (ЦТЛ), посилює 

апоптоз лімфоцитів та індукцію імунних клітин із супресорними функціями 

(регуляторних Т-клітин та супресорних клітин мієлоїдного походження), що 

сприяє пригніченню протипухлинної імунної відповіді [13, 14]. 

До стресових чинників, що вносять свій вклад у розвиток 

післяопераційної імуносупресії, відносять пошкодження тканин, вплив болю, 

запальний процес, медикаментозний вплив (анестетики та анальгетики), 

гіпоглікемію, гіпотермію, крововтрату та гемотрансфузію [3]. Найбільший 

вплив на формування транзиторної імуносупресії чинить тканинна травма та 

больовий синдром, які приводять до активації гіпоталамо-гіпофізарної 

системи та подальшої нейроендокринної стресової відповіді. Така відповідь 

проявляється вивільненням катехоламінів (норепінефрину та епінефрину), 

адренокортикотропного гормону (АКТГ) та кортизолу, що опосередковують 

пригнічення функцій імунних клітин, оскільки моноцити, макрофаги та Т 

клітини несуть на своїй поверхні як β2-адренорецептори, так і рецептори 

глюкокортикоїдів. Активація цих рецепторів пригнічує продукції цитокінів 

Т-хелпер-1 типу (Тх-1), таких як IL-12 та IFN-γ, та посилює продукцію 

цитокінів Тх-2 профілю таких як IL-4 та IL-10 [15].  

Згідно сучасних уявлень, дисбаланс цитокінів, що формується у 

відповідь на пошкодження тканин при хірургічній операції, є бімодальним 

процесом, та на початковому етапі характеризується розвитком системного 

запального процесу, який перетікає в компенсаторний протизапальний 
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синдром [16]. Гостра фаза відповіді на хірургічну травму характеризується 

зростанням кількості прозапальних цитокінів, що є необхідним для 

підтримання гомеостазу пошкоджених тканин, знищення мікроорганізмів, що 

потрапляють урановий сайт, та для індукції репаративних процесів [17]. 

Гострий запальний процес починається із синтезу макрофагами та 

моноцитами прозапальних цитокінів TNF-α та IL-1 локально в пошкоджених 

тканинах. Проте вивільнення цих цитокінів індукує в подальшому системне 

зростанням IL-6. Показано, що системний рівень IL-6 корелює з тривалістю 

операції та рівнем хірургічної травми, його пік настає на 4-48 годин після 

оперативного втручання [17, 18]. IL-6 є поліфункціональним цитокіном, 

котрий окрім участі у формуванні системного запалення, чинить низку 

регуляторних функцій. Системно, IL-6 призводить до проліферації 

поліморфоядерних лімфоцитів та індукції синтезу білків гострої фази 

запалення. Разом з тим, він може діяти як протизапальний цитокін, 

регулюючи місцеву імунну відповідь [19]. Індукуючи гостру фазу імунної 

відповіді, IL-6 посилює синтез глюкокортикоїдів, які, як вже зазначалось, 

чинять імуносупресорну дію. Більше того, IL-6 стимулює експресію 

макрофагами протизапальних медіаторів, таких як антагоніст IL-1 рецептору 

та розчинну форму TNF-α [20]. Індукована IL-6 гостра запальна відповідь 

також спричиняє підвищення синтезу макрофагами та моноцитами 

простагландину Е2 (PGE2), котрий вважається найбільш потужним 

ендогенним імуносупресором, котрий пригнічує в першу чергу клітинну 

імунну відповідь. PGE2 знижує мітогенну активність T-клітин, продукцію IL-

2 та експресію рецептора IL-2 [15]. PGE2 підвищує внутрішньоклітинний 

рівень цАМФ та порушує синтезу макрофагах TNF-a та IL-1b. Окрім того, 

PGE2 посилює експресію потужних протизапальних цитокінів, таких як IL-

10 та IL-4, що негативно впливає на розвиток специфічної протипухлинної 

імунної відповіді [21].  

Таким чином, IL-6 здатен знижувати синтез прозапальних цитокінів та 

посилювати продукцію протизапальних цитокінів Тх-2 типу,  призводячи до 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24905355
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значного цитокінового дисбалансу, що клінічно проявляється розвитком 

компенсаторної протизапальної відповіді та транзиторної імуносупресії [22]. 

Імуносупресія, індукована хірургічною травмою, характеризується низьким 

рівнем прозапальних цитокінів TNF-α, IL-1b, IL-12, та IFN-g, і разом з тим 

значним зростанням кількості протизапальних IL-6, IL-10 [23]. Ці дані на 

сьогодні підтверджені дослідженнями, які вказують на те, що зменшення 

хірургічної травми за рахунок використання мінімально інвазивних 

лапароскопічних технік приводить до значно нижчих рівнів IL-6 та IL-10 

порівняно із відкритим оперативним втручанням, та сприяє швидшому 

відновленню продукції IFN-у, TNF-a та IL-2 T клітинами [24]. 

Порушення балансу цитокінів призводить до пригнічення клітинної 

імунної відповіді. В першу чергу, порушується взаємодія 

моноцитів/макрофагів із Т клітинами та презентація антигену. Так, у 

відповідь на стресові умови та посилення синтезу протизапальних цитокінів 

та PGE2 на клітинах моноцитарного ряду знижується експресія HLA-DR, 

пригнічення їх антиген-презентуючої активності та зниження їх здатності до 

продукції TNF-a у відповідь на прозапальні стимули, такі як ЛПС. 

Порушення активності моноцитів та макрофагів, як антигенпрезентуючих 

клітин (АПК), негативно впливаю на розвиток антиген специфічної Т-

клітинної імунної відповіді, в тому числі і на пухлинні антигени. Така 

інактивація моноцитів опосередкована дією IL-10, оскільки нейтралізуючі 

антитіла до IL-10 відновлюють здатність фагоцитів відповідати на ЛПС 

продукцією прозапальних цитокінів [25]. 

Окрім антигенпрезентуючої функції, важливе значення як у 

післяопераційній реабілітації, так і в протипухлинній імунній відповіді має 

фагоцитарна активність макрофагів, монцитів та нейтрофілів, які відіграють 

виключну роль в динаміці запального процесу [26]. На початкових стадіях 

запалення фагоцити поляризуються до прозапального функціонального 

профілю (М1 для мононуклеарних і N1 для полімлрфонуклеарних 

фагоцитів). Резолюція запалення супроводжується зміною функціонального 
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профілю фагоцитів на протизапальний. Важливим компонентом 

протизапальної функціональної поляризації фагоцитів є підвищення 

ендоцитарної активності, необхідної для утилізації загиблих після нетозу 

нейтрофілів та тканинного дебрису, котрий є наслідком руйнівної дії 

запалення. Зниження ендоцитарної активності фагоцитів, властиве для 

післяопераційного періоду, може призводити до хронізації запального 

процесу, який стає одним із чинників, що сприяють прогресії пухлинного 

процесу [27]. 

Таким чином, нейроендокринні зміни та дисбаланс цитокінов у 

відповідь на травму та біль синергічно пригнічують активність імунної 

системи у післяопераційному періоді. Окрім пошкодження тканин та 

ноцицептивних стимулів, нейроендокринні зміни також опосередковують 

негативний вплив на імунну систему гіпотензії та гіпотермії, що формуються 

під час операції [28]. 

Ще одним важливим периопераційним стресовим фактором, що 

негативно впливає на стан імунної системи, є анестезіологічні агенти та 

анальгетики.  

Так, інгіляційні анестетики, такі як ізофлуран та галотан здатні 

пригнічувати цитотоксичну активність ПКК та синтез IFN-g in vitro [3, 14]. 

Клінічні дані менш однорідні, оскільки пацієнти знаходяться під 

мультимодальною дією низки медикаментозних впливів, проте також 

свідчать про те, що загальна інгаляційна анестезія приводить до зменшення 

кількості циркулюючих ПКК, порушення функціональної активності 

макрофагів, нейтрофілів дендритних клітин (ДК) та Т клітин. Ізофлуран та 

севофлуран також посилюють апоптоз людських Т клітин in vitro [29].  

Оксид азоту, який також широко застосовується в анестезіології, здатен 

пригнічувати кровотворення, що призводить зниження кількості нейтрофілів 

та пригнічує активність фагоцитів [30]. В in vivo дослідженнях показано 

здатність цього анестетику посилювати метастазування пухлини. 



18 
 

Для індукції анестезії застосовуються також внутрішньовенні 

анестетики. До основних препаратів цього класу відносять пропофол, кетамін 

та тіопентал [31]. Вплив цих препаратів вивчався як на тваринних моделях 

пухлинного росту, де було показано, що перераховані вище фармакологічні 

препарати, за винятком пропофолу, пригнічували цитотоксичну активність 

ПКК та призводили до збільшення кількості метастазів у експериментальних 

тварин [32]. Крім того, на культурах клітин та in vivo встановлено, що 

пропофол здатен пригнічувати ріст пухлинних клітин [33], проте переваги 

пропофолу у клінічних ретроспективних дослідженнях поки не доведені. 

Доповнення загальної анестезії місцевою анестезією може знизити 

імуносупресивний ефект операції, оскільки приводить до зменшення 

використання інгаляційних анестетиків та анальгетиків [34], що забезпечує 

підтримання цитотоксичної активності ПКК у післяопераційному періоді. 

Наряду з анестетиками, препарати, що застосовуються для пери 

операційного знеболення також здатні модулювати імунну відповідь. Як уже 

зазначалось, ноцицептивні стимули разом із тканинною травмою негативно 

впливають на імунні клітин через нейрогуморальну модуляцію, а також біль 

активує вивільнення енкефаліну, який чинить імуносупресивну дію [35]. 

Саме тому адекватне знеболення при онкохірургії має важливе значення. 

Опіоїдні анальгетики на сьогодні залишаються стандартом при веденні 

гострого болю, в тому числі і у онкологічних хворих, хоча недавні 

дослідження показали здатність цих препаратів негативно впливати на імунні 

клітини та підвищувати ризик розвитку метастазів [36]. В якості 

альтернативних схем знеболення пропонується застосування нестероїдних 

протизапальних препаратів. Вплив анальгетиків на імунну систему у 

периопераційному періоді більш докладно розглядається у наступних 

підрозділах. 
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1.2 Опіоїдні анальгетики 

 

Опіоїдні пептиди природного походження та їх синтетичні аналоги на 

сьогоднішній день широко застосовуються для знеболення при хірургічних 

операціях, в тому числі і в онкології. Дослідження останніх років показали, 

що опіоїдні анальгетики здатні негативно впливати на активність імунних 

клітин, тим самим погіршуючи перебіг онкологічного захворювання. 

Синтез ендогенних опіоїдів в організмі у відповідь на больові стимули 

та запальні реакції є механізмом модуляції цих процесів. Ендогенні і 

екзогенні опіоїди опосередковують аналгезію у відповідь на ноцицептивні 

стимули зв'язуючись з опіоїдними рецепторами на нервових клітинах. Проте, 

широке розповсюдження опіоїдних рецепторів у тканинах і органах за 

межами центральної нервової системи, таких, як клітини імунної системи, 

свідчать про те, що опіоїди здатні чинити додаткові ефекти на периферії, 

зокрема імуномодуляторний вплив [37]. 

 

 

1.2.1 Загальна характеристика опіатів та їх рецепторів 

 

Термін «опіоїди» запропонував Acheson [38] для позначення сполук з 

дією, співставною з дією морфіну, включаючи пептиди та рослинні 

алкалоїди. З давніх часів опіоїди використовувались для знеболення, проте 

механізми їх дії були довгий час невивченими. Дослідження впливу опіоїдів 

на мозок привели до відкриття ендогенних опіоїдів, до яких належать 

енкефаліни, ендорфіни та морфіцептини, кожен з яких зв’язується з певними 

опіоїдними рецепторами [37]. Після вивчення особливостей та спільних рис 

дії опіоїдів, було синтезовано багато екзогенних опіоїдів з покращеними 

властивостями для застосування в клінічній практиці. Проте, морфін та 

комбіновані препарати на його основі і досі залишаються найбільш широко 
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вживанами анальгетиками для послаблення як гострого, так і хронічного 

больового синдрому. Так, при хірургічних операціях в онкології широко 

застосовується суміш опіатів: морфіну, наркотину, папаверину, кодеїну, 

тебаїну [39]. 

Опіоїди та опіоїдні пептиди селективно зв'язуються з опіоїдними 

рецепторами. Класичні опіоїдні рецептори є транс-мембранними білками, що 

сім раз перетинають мембрану, так звані рецептори, пов'язані з G-білками 

(GPCR). Зв'язування рецептору приводить до конфрмаційної зміни та 

передачі сигналу через G-білок, який зв’язується з ГТФ та запускає цАМФ 

залежну передачу сигналу в клітині, включаючи запуск PI3K сигнальний 

шлях [40]. 

Виділяють три основні підтипи опыоїдних рецепторів: μ, δ та κ [37]. 

Увесь клас GPCR рецепторів (до яких належать і опіоїдні) має принципове 

фізіологічне значення, оскільки вони опосередкувують дію більшості 

відомих нейромедіаторів і гормонів. Опіоїдні рецептори здатні активуватись 

як ендогенними агоністами, так і екзогенними опіоїдами [41]. Всі типи 

класичних опіоїдних рецепторів здатні продукувати знеболюючий ефект, а 

також різноманітні побічні ефекти, включаючи пригнічення дихання, 

толеризацію, залежність та імуносуресію. 

Все ж, анальгезуюча дія опіоїдів більшою мірою опосередковується 

через μ-опіоїдні рецептори (МОР). На пресинаптичній мембрані нейронів 

зв’язування МОР блокує потенціал-залежні кальцієві канали тим самим 

блокуючи притік Ca2+ в клітину. Це в свою чергу приводить до інгібування 

вивільнення збудливих нейротрансміттерів із везикул постсинаптичної 

мембрани. Активація МОР на постсинаптичній мембрані активує еф люкс К+ 

через калієві канали. Сукупний ефект активації МОР приводить до 

гіперполяризації постсинаптичної терміналі, пригнічуючи передачу 

імпульсу, тим самим знижуючи больову перцепцію [42].  

Опіоїдні рецептори в центральній нервовій системи являють собою 

найбільш велику і різноманітну систему передачі пептидергічних стимулів і 
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забезпечують широкий спектр плейотропних функцій. Вони мають важливе 

значення для різних фізіологічних функцій, в тому числі модуляції болю, 

локомоції, формування настрою, діурезу, терморегуляції і відповіді на стрес, 

поряд з регуляторними функціями в дихальній системі, шлунково-

кишковому тракті і серцево-судинній системі [43, 44]. З іншого боку, 

зловживання опіатами призводить до звикання, що в значній мірі впливає на 

функціонування мозку і гомеостаз організму [45]. 

Недавні дослідження показали важливу роль опіоїдів у регуляції 

іонного гомеостазу нервових клітин. Підтримання іонного гомеостазу є 

життєво важливим для нормального функціонування нейронів. Всі опіоїдні 

агоністи здатні викликати як накопичення Ca2
+
 так і пригнічення заходження 

Ca2
+
 в клітини. Також опіоїди беруть участь у активації/пригніченні 

активності K
+ 

та Na
+
 каналів [46]. 

Ще однією цікавою функцією опіоїдних рецепторів, особливо δ 

рецепторів, є їх здатність сприяти нейропротекції проти гіпоксії та ішемії. На 

моделях ішемічного пошкодження мозку у щурів було показано, що опіати 

здатні збільшувати виживаність тварин [47]. 

Опіоїдні рецептори також впливають на проліферацію клітин. Так, 

активація μ- та δ-рецепторів пригнічує ріст незрілих адреналових клітин, 

стимулює регенерацію адреналових клітин. Також активація δ-рецепторів 

агоністом SNC80 посилює нейрональну диференціацію із мультипотентних 

стовбурових клітин, отриманих із мозку мишиних ембріонів [48]. 

Одним із найбільш цікавих відкриттів було встановлення експресії 

опіоїдних рецепторів за межами нервової тканини, зокрема і на клітинах 

імунної системи, що дало поштовх дослідженням впливу опіоїдів на імунну 

відповідь [45]. 

 

1.2.2 Вплив опіатів на імунну систему 
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Дія опіоїдів може бути схожою на ефекти цитокінів за рахунок їх 

здатності модулювати імунну відповідь через взаємодію як з рецепторами в 

центральній нервовій системі, в периферійній нейрогуморальній системі 

(опосередкований вплив), так і за рахунок зв’язування рецепторів на поверхні 

імунних клітин (прямий вплив) [49]. Експресія опіоїдних рецепторів 

встановлена для низки імунних клітин: CD4
+
 Т клітин та незрілих тимоцитів 

людини, Т клітин селезінки мишей, клітинних ліній В клітин людини, ДК 

мишей та ДК людини, перитонеальних макрофагах щурів, моноцитах та 

гранулоцитах людини, нейтрофілах мишей, а також клітин мікроглії [45]. 

Хронічне застосування морфіну in vivo модулює різноманітні функції Т 

клітин, спричиняючи зниження життєздатності та проліферативної 

активності, пригнічення функціональної активності Тх, а також зниження 

кількості CD4+/CD8+ популяцій клітин. Разом з цим, опіоїди знижують 

продукцію IL-1β, IL-2, TNF-α та IFN-γ спленоцитами мишей та посилюють 

продукцію протизапальних цитокінів TGF-β1 та IL-10 [50]. Також, in vitro 

морфін спричиняє диференціацію Тх клітин по Тх-2 типу, а також порушує 

міоген активовану проліферацію Т клітин за рахунок пригнічення експресії 

IL-2, а також за рахунок інтерференції з промотором гену IFN-γ через NF-κβ 

та AP-1/NFAT сигнальні шляхи [51]. 

Культивування Т лімфоцитів з морфіном пригнічує їх проліферацію, 

синтез IL-2 та IFN-γ, проте такий ефект відсутній на клітинах мишей, 

нокаутних по гену МОР. In vivo застосування морфіну у таких мишей також 

не чинить імуносупресивного ефекту, порівняно із тваринами дикого типу, 

що доводить МОР опосередковану імуносупресорну дію опіоїдів [52]. 

Застосування морфіну також приводить до порушення проліферативної 

активності В клітин та пригнічення антитілогенезу, проте ці ефекти іn vivo 

можуть бути пов’язані із пригніченням функцій Т клітин та макрофагів, 

взаємодія з якими необхідна для повноцінної активації В клітин [45]. 

Модуляція неспецифічної імунної відповіді опіоїдами можлива на 

кількох рівнях. Застосування морфіну впливає на хемотаксис лейкоцитів, 
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секрецію цитокінів та ендоцитарну активність. Морфін пригнічує 

проліферацію попередників макрофагів, що призводить до зниження числа 

зрілих макрофагів [53]. Крім того, морфін інгібує міграцію фагоцитів в сайт 

інфекції та знижує здатність макрофагів до фагоцитозу. Взяті разом, ці дані 

свідчать про те, що макрофаги є одними з ключових мішеней дії морфіну, і 

через вплив на макрофаги, які є АПК та продуцентами широкого спектру 

цитокінів, здійснюється опосередкований вплив на інші клітини імунної 

системи. Тому дослідження впливу опіатів на макрофаги є одним з 

найактуальніших. 

Морфін здатен пригнічувати активність перитонеальних макрофагів, 

зокрема фагоцитоз та продукцію реактивних форм кисню. Порушення 

фагоцитарної функції та кисневого вибуху призводить до збільшення ризику 

розвитку післяопераційних інфекційних ускладнень, а також до перетікання 

запального процесу у хронічну форму, що поглиблює післяопераційну 

імуносупресію [53]. На іn vivo  моделі довготривалого застосування морфіну 

показано, що пригнічення функціональної активності макрофагів 

опосередковане взаємодією з МОР рецепторами, оскільки такий ефект 

знімається застосуванням антагоніста рецепторів налтрексону. Також в  in 

vitro дослідженнях показано, що морфін пригнічує експресію Fcγ рецептора 

та опосередкований ним фагоцитоз опсонізованих патогенів [54].  

На додаток до фагоцитарної активності та оксидативного вибуху, 

морфін пригнічує рекрутинг макрофагів та їх активність в процесі вродженої 

імунної відповіді. Клітини, попередньо інкубовані з морфіном або 

енкефаліном мають знижену здатність до хемотаксису, що пов’язано з 

прямою дією опіоїдів через МОР, оскільки блокування рецепторів 

антагоністами нівелює такий ефект. Активація МОР на макрофагах веде до 

фосфорилювання та десенсетизації хемокінових рецепторів CCR1, CCR2, 

CXCR1 та CXCR2, тим самим блокуючи дію хемокінових лігандів. Також 

при дії морфіну макрофаги знижують синтез прозапальних цитокінів у 
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відповідь на стимуляцію ЛПС, що може бути пов’язано із пригніченням 

синтезу транскрипційного фактору NFκB [5]. 

Хронічне застосування морфіну також спричиняє пригнічення 

хемотаксису та функцій нейтрофілів. Культивування нейтрофілів 

периферійної крові людини з екзогенними опіоїдними пептидами приводить 

до пригнічення IL-8-індукованого хемотаксису, хоча в той же час ендогенні 

опіоїди приводять до посилення хемотаксису [55], що може бути пов’язано з 

різною афінністю ендорфінів та екзогенних опіатів до МОР. 

Окрім хемотаксису, навіть короткотривале застосування морфіну 

пригнічує продукцію нейтрофілами цитокінів, залучених у регенерації 

тканин [56], що також може негативно вплинути на післяопераційне загоєння 

рани. На моделі загоєння рани було показано, що морфін пригнічує не лише 

продукцію цитокінів нейтрофілами, але й порушує їх хемотаксис, як і 

хемотаксис макрофагів у пошкоджені тканини [56]. 

Таким чином, опіоїди негативно впливають на ефектори вродженої 

ланки імунної відповіді, зокрема нейтрофіли та макрофаги, порушуючи як їх 

функціональну активність, так і міграцію.  

Проте, вплив морфіну та інших опіатів на імунні клітини може бути 

також опосередкованим. Одним із яскравих прикладів цього є дані про 

здатність морфіну як in vitro, так і in vivo пригнічувати функціональну 

активність ПКК. Так, застосування морфіну для периопераційного 

знеболення та для лікування хронічного болю приводить до значного 

зниження цитотоксичної активності ПКК [57]. Негативний вплив опіоїдної 

аналгезії на ПКК був продемонстрований також при порівнянні ефективності 

периопераційного знеболення морфіном і флурбіпрофеном у хворих на рак 

шлунку та рак шиї [4]. Механізм впливу опіатів на ПКК поки що недостатньо 

вивчений, оскільки експресію опіоїдних рецепторів на ПКК не описано. 

Можливо, ефект опіатів у цьому випадку опосередкований нейро-

гуморальними механізмами. На тваринних моделях було показано, що 

пригнічення активності ПКК під дією агоністів опіоїдних рецепторів 
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опосередковується виділенням катехоламінів та активацією симпатичної 

нервової системи [58], крім того ефект може бути опосередкований впливом 

опіоїдів на синтез цитокінів макрофагами та Т клітинами, закрема синтез 

IFN-y. Так чи інакше, виразне пригнічення функціональної активності ПКК 

після операції може вплинути на подальший перебіг захворювання та ризик 

розвитку метастазів. 

У підсумку, модуляція імунної відповіді опіатами опосередкована як 

прямою дією через опіоїдні рецептори, що експресуються на поверхні 

імунних клітин, а також опосередковано через нейрогуморальні механізми та 

регуляцію цитокінового балансу. При цьому опосередкований вплив на 

імунну відповідь залучає дію через центральну нервову систему та 

гіпоталамо-гіпофізарну вісь. Так чи інакше, опіоїдні анальгетики негативно 

впливають на клітинну ланку, зсувають цитокіновий баланс у бік Тх2 типу 

імунної відповіді, що негативно впливає на ефективність протипухлинної 

резистентності організму і наряду з іншими периопераційними стресовими 

факторами може значно збільшувати ризик маніфестації захворювання у 

онкологічних хворих після хірургічного видалення пухлини. Тому розробка 

нових підходів до периопераційного знеболення у онкохірургії, які 

спрямовані на зниження імуносупресивного впливу аналгезії, зокрема і за 

рахунок зменшення використання опіоїдних анальгетиків та їх заміщення або 

доповнення альтернативними препаратами. Однією із перспективних 

альтернатив в останні 5 років розглядають застосування нестероїдних 

протизапальних препаратів (НПЗП), які є інгібіторами циклооксигенази 2 

типу [59].  
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1.3 Нестероїдні протизапальні препарати. 

 

Одними з ендогенних регуляторів імунної відповіді є ейкозаноїди. Ці 

низькомолекулярні сполуки підтримують локальний запальний процес та 

чинять імуномодуляторну дію. Серед ейкозаноїдів простагландин Е2 (ПГE-2) 

є найпоширенішим в умовах запального процесу, що пов’язано із його 

активною продукцією клітинами вродженої ланки імунної системи у 

відповідь на розпізнавання патогенасоційованих молекулярних патернів [60]. 

Біосинтез ейкозаноїдів на першому етапі включає Ca
2+

- та кіназно-залежну 

активацію цитозольної фосфоліпази A2, яка каталізує вивільнення 

арахідонової кислоти із фосфоліпідів цитоплазматичної мембрани, тоді як 

подальший каскад подій залежить від регуляції транскрипції ферментів 

циклооксигеназного шляху, основним продуктом в якому є ПГЕ-2 [61]. 

Широке розповсюдження рецепторів простагландинів Е та їх 

поліфункціональність зумовлюють різноманіття ефектів ПГЕ-2 в організмі. 

Не дивно, що інгібітори синтезу ПГЕ-2, до яких належать як стероїди, так і 

нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), є одними з найбільш 

поширених і ефективних лікарських засобів з досить широким спектром 

застосування, включаючи знеболення, запальні процеси та онкологічні 

захворювання.  

 

 

1.3.2 Роль простагландину Е2 та циклооксигенази 2 типу в 

регуляції імунної відповіді 

 

Циклооксигенази (ЦОГ) – це ферменти, що відповідальні за 

перетворення арахідонової кислоти в простаноїди, – сімейство ліпідних 

медіаторів, які мають широкий спектр біологічних функцій [60]. Існує дві 
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основні ізоформи ЦОГ: ЦОГ-1, яка є в основному конститутивною і 

відповідає за генерацію простаноїдів для "функцій домашнього 

господарства", і ЦОГ-2, яка є індуцибельною ізоформою та сприяє синтезу 

простагландинів для участі у процесах запалення та пошкодження тканин 

[62]. Синтез ейкозаноїдів починається після вивільнення арахідонової 

кислоти із мембранних фосфоліпідів під дією цитозольної фосфоліпази А2. 

ЦОГ-1 / ЦОГ-2 конвертують арахідонову кислоту в простагландин G2, який 

згодом процесується у простагландини Н2, D2, E2, F2α, GI2 і тромбоксан A2. 

Ці низькомолекулярні медіатори діють через пов’язані з G-білками 

трансмембранні рецептори на чутливих клітинах [63].  

Рецептори ПГЕ2 (EP1-EP4) присутні на багатьох типах клітин [64], 

обумовлюючи широкий спектр функцій ПГЕ2, які охоплюють ноцицепцію, 

кровотворення, регуляцію кровотоку, ниркової фільтрації і артеріального 

тиску, проникності судин та слизової оболонки, а також діяльність гладких 

м'язів [65, 66]. Все ж однією з основних функцій ПГЕ2 є участь у регуляції 

запального процесу, неспецифічної та адаптивної імунної відповіді [60]. 

ПГЕ2 чинить диференційний вплив на функціонування низки клітин 

вродженої ланки імунної системи. Так, ПГЕ2 здатен пригнічувати 

цитотоксичну функцію ПКК через зниження синтезу IL-12 та зменшення 

чутливості до дії IL-15, а також знижувати проліферацію ПКК в культурі та 

синтез ними IFNγ [67, 68]. Опосередковане ПГЕ2 пригнічення ПКК після 

операційного стресу посилює утворення метастазів у експериментальних 

тварин [69]. 

ПГЕ2 також залучений у порушенні фагоцитарної функції 

гранулоцитів та макрофагів, що було показано у пацієнтів при пересадці 

кісткового мозку, із злоякісними новоутвореннями, хронічним запаленням та 

іншими станами, пов'язаними із посиленням синтезу ПГЕ2. Діючи через 

рецептори ЕР2, ПГЕ2 знижує фагоцитарну активність макрофагів та TLR-

залежну продукцію TNFα [70]. 
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ПГЕ2 посилює генерацію та атракцію мастоцитів, активує їх 

дегрануляцію через рецептори ЕР1 і ЕР3, а також посилює продукцію 

ангіогенних та імуносупресивних факторів (VEGF та MCP-1), що є одним із 

факторів посилення пухлинного росту [71]. 

ПГЕ2 залучений також в регуляції розвитку специфічної імунної 

відповіді, чинячи свій вплив як на функціонування ДК як 

антигенпрезентуючих клітин, так і напряму на Т клітини, пригнічуючи 

продукцію IL-2 [72]. 

Так, одним із механізмів пухлиноасоційованої імуносупресії є 

порушення розвитку, диференціації та активації ДК, опосередковане ПГЕ2. 

Давно показано здатність цього медіатора пригнічувати генерацію ДК, які 

можуть активувати Тх1 [73]. Більш недавні дослідження показали, що під 

дією ПГЕ2 незрілі ДК набувають фенотипу супресорних клітин мієлоїдного 

походження (MDSC), які здатні пригнічувати активність ЦТЛ [74]. З іншого 

боку, існують дані, що при дії ПГЕ2 на повністю диференційовані ДК зростає 

їх міграційна активність та хоумінг до лімфатичних вузлів. Проте, дозрівання 

ДК в присутності ПГЕ2 супроводжується набуттям ними «виснаженого» 

фенотипу та порушенні здатності індукувати ПКК- та ЦТЛ- опосередковану 

імунну відповідь Тх1-типу, натомість сприяючи розвитку Тх2-відповіді [75]. 

Крім опосередкованого впливу через ДК, ПГЕ2 чинить прямий 

супресорний ефект на розвиток Т-клітинної імунної відповіді за рахунок 

пригнічення синтезу T клітинами IL-2 та зниження експресії JAK3 кінази, 

котра відповідає за передачу сигналу від рецептора IL-2 [76]. Окрім того, 

ПГЕ2 пригнічує утворення INF-γ CD4
+
 клітинами, та IL-12 моноцитами, що 

негативно відображається на розвитку клітинної імунної відповіді [75]. 

Активність супресорних Т-рег клітин також залежить від ПГЕ-2. 

Встановлено, що ЦОГ-2 та ПГЕ-2 залучені в процесі генерації Т-рег клітин в 

експериментальних пухлинних моделях у мишей [77], що корелює з 

клінічними даними про більшу кількість Т-рег в стромі пухлин з високим 

рівнем експресії ЦОГ-2 [78]. 
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Отже, ПГЕ2, з одного боку, підтримує розвиток гострої фази 

запального процесу, а з іншого – регулює функціонування клітин як 

вродженої, так адаптивної ланки імунної системи, зокрема знижує активність 

макрофагів, ЦТЛ та ПКК. Пригнічення клітинної імунної відповіді Тх1 типу 

під дією ПГЕ2 зсуває паттерн імунних реакцій в бік Тх2 відповіді та посилює 

активність супресорних Т-рег та MDSC клітин [78]. 

 

 

1.3.1 Застосування нестероїдних протизапальних препаратів в 

онкології 

 

В онкоімунології ПГЕ-2 розглядають як один із основних факторів, 

що сприяють росту пухлини. Такі погляди базуються на достатній кількості 

даних досліджень на тваринних пухлинних моделях, а також 

ретроспективних клінічних досліджень впливу НПЗП на ризик розвитку раку 

[79]. Епідеміологічними дослідженнями достовірно підтверджено, щ тривале 

застосування НПЗП асоціюється зі зниженням ризику розвитку 

колоректального раку на 50% [8]. Ретроспективні дослідження встановили, 

що регулярне застосування аспірину в низьких дозах значно знижує ризик 

розвитку пухлин прямого кишечника, стравоходу та молочної залози [80], а 

також, проте меншою мірою, раку простати та  легень [79]. 

Протективний ефект аспірину та інших НПЗП на розвиток пухлин 

швидше всього пов’язаний із пригніченням активності ферментів ЦОГ, що 

приводить до зниження синтезу ПГЕ2. Пряма участь ЦОГ-2 та її продукту 

ПГЕ2 в онкогенезі показана в багатьох дослідженнях як in vitro так і in vivo 

[66, 81, 82].  

Недавні дослідження на модельній лінії мишей Apc
Δ14

 , яким 

властивий спонтанний канцерогенез у кишечнику, встановили ключову роль 

у цьому процесі саме ПГЕ2, синтезованого індуцибельною ЦОГ-2. Так, у 

Apc
Δ14

 мишей при делеції гену мікросомальної ПГЕ2-синтази (mPGES) 
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утворення пухлин у кишечнику знижується на 70% порівняно із активним 

геном ферменту [83]. mPGES є кінцевим ензимом у каскаді утворення 

індуцибельного ПГЕ2, що починається із синтезу його попередників 

ферментом ЦОГ-2. Такі дані підтверджені клінічними дослідженнями ролі 

активності ЦОГ-2 та mPGES у розвитку та перебігу колоректального раку 

[84]. Посилена активність та рівень експресії ЦОГ-2 також корелює з 

перебігом раку молочної залози [85], а застосування аспірину знижує ризик 

розвитку цієї нозологічної форми раку [79]. Проте, ПГЕ2 має значення не 

лише в процесах розвитку пухлинного процесу, але і в перебігу 

захворювання, що пов’язано з його участю у реалізації механізмів 

пухлиноасоційованої імуносупресії [66]. 

Як уже зазначалось в попередньому підрозділі, ПГЕ2 бере участь в 

процесі запалення та регуляції імунної відповіді, зокрема пригніченні 

активності клітинних механізмів її реалізації, що є вкрай важливим для 

протипухлинного захисту [60]. 

При рості пухлини змінюється її мікрооточення та починається 

виділення імуносупресивних факторів, під вплив яких потрапляють клітини 

імунної системи. Що інфільтрують пухлинну строму. Одним із ключових 

факторів у цьому процесі є ПГЕ2, який синтезується пухлинними клітинами 

[78]. ПГЕ2 в пухлинному мікрооточенні здатен пригнічувати цитотоксичну 

активність ПКК, ЦТЛ [74, 75], посилювати конверсію пухлиноасоційованих 

макрофагів до М2 фенотипу та сприяти утворенню супресорних MDSC та Т-

рег клітин, а також порушувати антигенпрезентувальну функцію ДК [66], що 

сприяє уникненню пухлинними клітинами імунного нагляду. Виходячи з 

вищезазначеного, абсолютно закономірним є зростаючий інтерес у 

онкологічних дослідженнях до інгібіторів ЦОГ-2. Саме тому, протягом 

останніх років активно досліджується можливість застосування НПЗП як для 

попередження розвитку онкологічної патології, так і в комплексних підходах 

до лікування раку з метою зниження пухлиноасоційованої імуносупресії [66, 

79]. 
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Повноцінне функціонування імунної системи є критичним у 

периопераційному періоді, оскільки хірургічне видалення пухлини так чи 

інакше сприяє дисемінації злоякісних клітин, подальша доля яких в організмі 

пацієнта залежить більшою мірою від активності механізмів протипухлинної 

резистентності [3]. Проте саме в периопераційному періоді 

пухлиноасоційована імуносупресія поглиблюється внаслідок дії стресових 

чинників, до яких окрім хірургічної травми належать також опіоїдні 

анальгетики [3]. Оскільки інгібітори ЦОГ-2 діють не лише як протизапальні 

засоби, а й як знеболюючі препарати, та беручи до уваги роль ПГЕ2 у 

розвитку як пухлиноасоційованої, так і викликаної хірургічним 

пошкодженням тканин імуносупресії, ще одним перспективним 

застосуванням НПЗП в онкології є їх використання для периопераційного 

знеболення [86]. 

На сьогодні НПЗП активно вивчаються в якості альтернативи 

опіоїдним анальгетикам або ж в якості складових мультимодального 

знеболення при хірургічному видаленні пухлини. Достатній аналгезуючий 

ефект інгібіторів ЦОГ як в монорежимі так і в комбінації з морфіном 

показаний в експериментах на мишиних пухлинних моделях та в клінічних 

дослідженнях [87]. На ряду з такими НПЗП, як флурбіфпрофен, ібупрофен, 

кетопрофен, декскетопрофен та дексібупрофен, вивчають також відносно 

нову групу коксибів – селективних інгібіторів ЦОГ-2 [88, 89]. Анальгезуюча 

активність НПЗП за даними досліджень достатня для використання їх в 

якості альтернативи опіатам або ж в комбінації з ними, коли дози опіатів 

сильно знижені [90, 91]. 

Разом з тим, кількість досліджень імуномодуляторного ефекту НПЗП 

в якості анальгетиків у онкохірургії є ще доволі незначною. Застосування 

інгібіторів ЦОГ для зменшення використання опіатів все ще потребує 

обгрунтування. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ОБ’ЄКТИ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Тварини, пухлинні клітинні лінії та фармакологічні препарати, що 

були використані у дослідженні 

 

Всього в експериментальних дослідженнях було використано 105 

мишей лінії С57Bl/6 розведення віварію Інституту геронтології імені 

Д. Ф. Чеботарьова НАМН України, самці віком 1,5 місяці та вагою 18-23 г. 

Тварин утримували у віварії Національного інституту раку МОЗ України. Всі 

маніпуляції з тваринами проводили у відповідності до вимог регіонального 

Комітету з етики роботи з піддослідними тваринами та з дотриманням 

правил роботи з лабораторними тваринами відповідно до «Загальних 

принципів експериментів на тваринах», схвалених 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. 

В якості експериментальної пухлинної моделі використовували 

перещеплювану карциному легені Льюїс (КЛЛ), яка походить із карциноми 

легені мишей лінії С57Bl/6 та використовується як метастазуюча пухлинна 

модель у експериментальних онкологічних дослідженнях. Клітинна лінія 

КЛЛ була люб’язно надана банком клітинних ліній і перещеплюваних 

пухлин Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. 

Р. Є. Кавецького НАН України.  
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Для дослідження впливу опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на 

імунну систему мишей при видаленні первинної пухлини були використані 

наступні препарати:  

- Омнопон 1% («Здоров'я народу», Україна) – комбінований 

опіоїдний анальгетик, що є препаратом вибору для знеболення в 

онкохірургії. Являє собою 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;  

- Декскетопрофен («Menarini Group», Італія) – нестероїдний 

протизапальний препарат, неселективний інгібітор циклооксигенази 

(ЦОГ-1 і ЦОГ-2); 

- Парекоксиб («Pfizer Manufacturing», Бельгія) – нестероїдний 

протизапальний препарат, селективний інгібітор ЦОГ-2; 

Дозування препаратів із розрахунку на одне введення були 

наступними: омнопон – 10 мг/кг [92], декскетопрофен – 20 мг/кг, парекоксиб 

– 20 мг/кг [93]. Розведення препаратів готували в стерильному 

фізіологічному розчині та вводили внутрішньочеревно в об’ємі 100 мкл.  

 

2.2 Схема проведення експерименту із хірургічним видаленням 

первинної пухлини. 

 

Для створення експериментальної моделі хірургічного видалення 

пухлини мишам лінії С57Bl/6 підшкірно у подушечку стопи задньої лапи 

інокулювали суспензію КЛЛ у кількості 3x10
5
 клітин на тварину в 0,1 мл 

стерильного розчину Хенкса. 5 тварин були використані в якості інтактних, 

цим тваринам не перещеплювали пухлину та не вводили препарати.  

Після трансплантації КЛЛ 60 мишей з перещепленою пухлиною були 

використані для оцінки впливу анальгетиків на показники стану імунної 

системи та на метастазування після видалення первинної пухлини. Ці 

тварини були рандомізовані за вагою на 4 групи по 15 тварин, залежно від 



34 
 

застосовуваної аналгезії, та розміщені в окремі клітки: група омнопону, група 

декскетопрофену та група парекоксибу, в яких тваринам вводили відповідні 

анальгетики (в концентраціях, описаних в підрозділі 2.1), та контрольна 

група, тваринам якої вводили рівнозначний об’єм фізіологічного розчину. 

Схема експерименту представлена на рисунку 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Схема проведення експерименту. 

 

Хірургічне видалення пухлини проводили на 22 добу після 

трансплантації КЛЛ. Для цього мишей анестезували внутрішньочеревним 

введенням кетаміну у дозі 25 мг/кг («Бровафарма», Україна). Після настання 

анестезії на лапу з перещепленою пухлиною вище колінного суглобу 

накладали лігатуру із хірургічних ниток, знезаражували поверхню спиртовим 

розчином йоду та проводили ампутацію стопи разом із пухлиною. 

Анальгетики для знеболення вводили внутрішньочеревно 4 рази: за 20 

хв до початку операції з видалення пухлини та один раз на добу протягом 

наступних трьох діб після операції (характеристика та дозування препаратів 

наведені у підрозділі 2.1). 

Для оцінки показників пухлинного росту та імунологічних показників 

проводили забір біологічного матеріалу у трьох часових точках, як 

зображено на схемі (рис. 2.1): 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 



35 
 

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 концентрації 4х10
5
 мл

-1
 трансплантували в 

подушечку стопи 40 мишам С57Bl/6 за описаною вище методикою. Тварин 

розділяли на 4 групи по 10 тварин за тією ж схемою. Хірургічне видалення 

первинної пухлини та введення препаратів також проводили по схемі, 

наведеній вище (рис. 2.1). Після видалення пухлини тварин оглядали раз на 

добу та фіксували смертність у кожній групі.  

 

2.3 Оцінка кількості та об’єму метастатичних вузлів у легенях 

мишей з перещепленою пухлиною 

 

Підрахунок кількості метастатичних вузлів у легенях 

експериментальних тварин проводили із використанням бінокулярного 

стереоскопічного мікроскопу  МБС-10. Загальний об’єм пухлинних вузлів 

розраховували за формулою 2.1:    

 









 )(

6
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,                                     (2.1) 

де V – загальний об’єм пухлинних вузлів;  

dm(і) – діаметр пухлинного вузла, мм; 

і = 1,…10 – різновиди пухлинних вузлів за діаметром; 

п = кількість пухлинних вузлів певного діаметру dm(і), мм. 

 

2.4 Імунологічні методи досліджень 

 

2.4.1. Визначення клітинності селезінки піддослідних тварин 
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Після евтаназії тварин перпарували та видаляли селезінку. Селезінку 

зважували на торсійнних вагах та гомогенізували з допомогою шприца у 

середовищі RPMI 1640 («Sigma», США). Отриманий гомогенат фільтрували 

через нейлоновий фільтр для отримання однорідної клітинної суспензії. 

Суспензію центрифугували 7 хв при 1500 об./хв., надосадову рідину 

видаляли та ресуспендували клітини в 5 мл середовища RPMI 1640. 

Підраховували кількість клітин в 1 мл за допомогою камери Горяєва. 

Клітинність селезінки визначали за формулою 2.2: 

 

m

NV
К  ,                                                    (2.2) 

де К – клітинність селезінки; 

N – кількість клітин в 1 мл; 

V – об'єм середовища в якому ресуспендували клітини (5 мл); 

m – маса селезінки в мг [94]. 

 

2.4.2 Оцінка ендоцитарної активності фагоцитів різної локалізації 

 

Визначення фагоцитарної активності перитонеальних макрофагів, 

гранулоцитів та моноцитів крові і селезінки проводили методом проточної 

цитометрії, який базується на кількісній оцінці мічених флюорохромом 

бактерій Staphylococcus aureus, поглинутих фагоцитами 95. 

Використовували S. aureus, мічений флюоресцеїн ізотіоціанатом (FITC). У 

цитометричні пробірки вносили 50 мкл крові, суспензії спленоцитів або 

перитонеальних макрофагів (попередньо доводили концентрацію до 2 × 10
6
 

кл./мл), додавали 40 мкл суспензії міченого FITC S. aureus (1 × 10
7
 кл./мл) та 

змішуваои піпетуванням. У пробу негативного контролю замість мічених 

мікроорганізмів додавали 40 мкл забуференого фізіологічного розчину. 

Клітини інкубували в термостаті при 37
0
С протягом 30 хв. Після цього для 

зупинки реакції та для лізису еритроцитів додавали холодний лізуючий 



37 
 

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 (ЗФР) та 

ресуспендували в 400 мкл 0,4 % розчину формаліну. Зразки зберігали при 

температурі +2 - +80С не більше 24 годин. Оцінювали результати на 

протоковому цитофлуориметрі FACSCalibur з використанням програми 

CellQuest («Becton Dickinson», США). Фагоцитарне число (ФЧ) визначали як 

відсоток клітин із флюоресценцією у відповідному гейті (% клітин, що 

поглинули мічений S. aureus), а фагоцитарний індекс визначали як середню 

інтенсивність свічення цих клітин, яка була пропорційна кількості 

поглинутих мічених бактеріальних клітин. 

 

2.4.3. Визначення цитотоксичної активності спленоцитів 

 

Цитотоксичну активність (ЦА) клітин селезінки мишей оцінювали за 

допомогою методу проточної цитометрії. Тканину селезінки гомогенізували 

в середовищі RPMI 1640 («Sigma», США) та фільтрували через нейлоновий 

фільтр для отримання однорідної клітинної суспензії. Отриману суспензію 

спленоцитів центрифугували 7 хв при 1500 об./хв та відмивали осад клітин в 

3 мл ЗФР (7 хв, 1500 об./хв). Клітини підраховували в камері Горяєва та 

розводили до концентрації 5 × 10
6
 кл./мл повним культуральним 

середовищем RPMI 1640 («Sigma», США). По 100 мкл отриманої суспензії 

спленоцитів вносили в лунки 96-лункового стерильного планшету. Як 

клітини-мішені використовували алогенну клітинну лінію мишачої  лімфоми 

ОН-1, яка походить із трансплантованих лімфом, індукованих 

B. Megaterium H. у мишей лінії А. Така алогенна система мішень-ефектор 

дозволяє оцінити цитотоксичну активність ПКК.  

Клітини-мішені через 24 години після пересіву знімали з культурального 

матрацу та відмивали в 2 мл ЗФР при 1500 об./хв протягом 5 хвилин. Оцінку 

життєздатності клітин проводили в 0,1 % розчині трипанового синього з 
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допомогою камери Горяєва. Використовували суспензію клітин, якщо 

життєздатність становила не менше 90 %. Суспензію клітин-мішеней ОН-1 

доводили до концентрації 0,2 × 10
6 

кл./мл у повному культуральному 

середовищі RРМІ 1640 («Sigma», США) та додавали по 100 мкл в контрольну 

лунку (лише клітини-мішені) та в дослідні лунки (спленоцити та клітини-

мішені). Проби інкубували протягом 12 годин при температурі 37 
0
С в 

атмосфері з 5% СО2. Після інкубації в кожну пробу додавали ДНК-тропний 

інтеркалюючий  флюорохром пропідій йодид (РІ) в концентрації 2,5 мкг/мл. 

Аналіз зразків проводили на проточному цитофлуориметрі FACSCalibur 

(«Becton Dickinson», США) у програмному забезпеченні CellQuest-PRO 

(«Becton Dickinson», США) [95]. Клітини, що поглинули флюорохром, 

визначали як загиблі. ЦА спленоцитів визначали за формулою: 

 

                                                     ЦА = Д – К, (%)                                             (2.3) 

 

де К – відсоток загиблих клітин-мішеней у контрольній пробі; 

Д – відсоток загиблих клітин-мішеней  у дослідній пробі. 

 

2.4.4. Визначення проліферативної активності лімфоцитів селезінки 

під дією мітогенів 

 

Проліферативну активність лімфоцитів визначали в реакції бластної 

трансформації лімфоцитів (РБТЛ) [96]. Для цього селезінки гомогенізували в 

середовищі RPMI 1640 («Sigma», США) та фільтрували через нейлоновий 

фільтр для отримання однорідної клітинної суспензії. Проводили лізис 

еритроцитів додаванням 3 мл лізуючого розчину (8,3 г/л NH4Cl, 3,6 г/л EДТА, 

1 г/л К2СО3, рН = 7,2 - 7,4) з подальшою інкубацією протягом 10 хв при 37 
0
С 

та подальшим відмиванням в 3 мл PBS протягом 10 хв. при 1500 об/хв. 

Отриману клітинну суспензію розводили до концентрації 2 × 10
6
 клітин в 1 

мл повним культуральним середовищем RPMI 1640 («Sigma», США), яке 
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включало 300 мкг/мл глутаміну, 25 мМоль/мл 5-меркаптоетанолу, 100 мкг/мл 

гентаміцину та вносили в дві лунки 24-лункового планшету в об'ємі 1 мл 

(2 × 10
6
 клітин в 1 мл). Після цього в кожну лунку додавали ембріональну 

телячу сироватку (ЕТС) («Sigma», США) у кількості 10 % від загального 

об'єму. В дослідну пробу додавали 5 мкл мітогену фітогемаглютиніну (ФГА) 

(«Sigma», США). Проби культивували при 37 ºС в атмосфері 5 % СО2 

впродовж 3 діб. Після інкубації вміст кожної лунки переносили в 

цитометричні пробірки об'ємом 5 мл. Клітини відмивали додаванням 5 мл 

ЗФР та центрифугуванням при 1000 об./хв протягом 10 хв, після чого 

обережно відбирали надосадову рідину. Далі клітини ресуспендували в 200 

мкл ЗФР та додавали 300 мкл пермеабілізуючого реагенту (0,1 % цитрат 

натрію, 0,1 % Tritоn X-100), 10 мкл РНКази («Sigma», США) та 15 мкл 

флюорохрому РІ («Sigma», США) в концентрації 5 мкг/мл. Клітини 

інкубували протягом 30 хв при кімнатній температурі та без доступу прямих 

сонячних променів. Далі клітини відмивали 2 мл ЗФР при 1500 об./хв 

протягом 10 хв та фіксували додаванням 400 мкл 0,4 % розчину формаліну. 

Зразки зберігали при температурі +2 - +8 
0
С не більш 24 годин.  

Подальший аналіз зразків проводили на протоковому цитофлюориметрі 

FACS Сalibur («Becton Dickinson», США). Для визначення частки клітин в 

основних фазах мітотичного циклу (G1/0, S, G2 + M) та клітин в стані 

апоптозу гістограми розподілу обробляли за допомогою спеціалізованої 

математичної програми Mod Fit LT 3.0 («Becton Dickinson», США). Також 

визначали індекс проліферативної активності (ІПА) визначали за наступною 

формулою: 

 

A

SMG
ІПА


 2

,                                           (2.4) 

де ІПА – індекс проліферативної активності; 

G2, M та S – відсоток клітин в певній фазі клітинного циклу; 

А – відсоток клітин в стані апоптозу. 
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2.5 Молекулярно-генетичні методи досліджень 

 

2.5.1 Забір та зберігання біологічного матеріалу для молекулярно-

генетичних досліджень 

 

Для проведення молекулярно-генетичних досліджень використовували 

тканину селезінки та сторожових лімфатичних вузлів (пахових лівмфатичних 

вузлів).  

Одразу після Для стабілізації РНК частину тканини відразу після 

отримання поміщали в мікропробірки, що містили 0,3 мл стабілізуючого 

розчину RNA-later (фірми “Ambion”, США). Матеріал, призначений для 

виділення РНК, зберігали при температурі 2-8 ºС протягом 1 доби, після чого 

його використовували або зберігали при температурі -70 ºС довготривало. 

 

2.5.2 Метод кислотно-фенольної екстракції РНК 

 

Виділення РНК з біологічного матеріалу (селезінки, лімфатичні вузли) 

проводили методом кислотно-фенольної екстракції, використовуючи 

комплект реагентів для виділення РНК з клінічного матералу “Рибо-золь-А” 

(«Амплисенс», Росія). Для роботи з РНК використовували тільки одноразові 

стерильні пластикові матеріали зі спеціальним маркуванням “Rnаsе-frее”, 

“Dnаsе-frее”. Знезараження використаного пластикового посуду 

(мікропробірок, наконечників, плашок) проводили в спеціальному 

контейнері з дезінфікуючим 5% розчином хлораміну або 1Н розчином 

соляної кислоти.  
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Отриманий зразок РНК до проведення реакції зворотної транскрипції 

обробляли ДНКазою. Обробка виділеної РНК ДНКазою необхідна для 

позбавлення від геномної ДНК, яка може стати джерелом хибних результатів 

при проведенні ПЛР. Для обробки виділеної РНК ДНКазою використовували 

реактиви DNase, DNase-buffer (фірми “Ambion”, США), та IRNase-inhibitor 

(фірми “Applied Bіosystems”, США). Після цього визначали концентрацію 

РНК методом спектрофотометрії за допомогою спектрофотометра Nano 

Drop 1000 («Thermo Fisher Scientific», США)  згідно рекомендацій  фірми-

виробника та доводили зразок РНК до концентрації 200 нг/мкл., після чого 

проводили реакцію зворотної транскрипції, використовуючи ПЛР-тест-набір 

“Реверта-L-100” (фірми “Амплисенс”, Росія). Одержану кДНК  зберігали 

протягом 2-3 тижнів при температурі 4ºС, до 1 року при температурі -20ºС та 

довготривало при температурі -70 ºС. 

 

2.5.3 Дослідження рівня експресії генів цитокінів та 

транскрипційного фактору FoxP3. 

 

Рівень експресії генів INF-γ, IL-10, IL-4, TGF-β та транскрипційного 

фактору FoxP3 визначали за допомогою методу кількісної ПЛР з детекцією 

результатів в режимі реального часу на приладі 7500 Real-Time PCR Systems 

(“Applied Bіosystems”, США) з використанням специфічних праймерів та 

суміші для проведення кількісної ПЛР «MaximaTM SYBR Green/ROX qPCR 

Master Mix» (Thermo Scientific, США), що містить асиметричний ціаніновий 

катіонний флюорохром SYBRGreen (С32Н37N4S
+
) з довжиною хвилі піку 

поглинання λmax = 488 нм та флюоресценції λmax = 522 нм, який має високу 

афінність до дволанцюгової ДНК. SYBRGreen, що знаходиться у розчині 

ПЛР зв’язується з дволанцюговою ДНК, після чого рівень флюоресценції 

зростає пропорційно до накопичення продукту ПЛР [97]. 

Послідовності праймерів для досліджуваних генів були підібрані з 

використанням програми Primer Express® Software v3.0 («Applied 
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Bіosystems», США) та синтезовані на замовлення фірмою «Applied 

Bіosystems» (США). Послідовності праймерів наведені в таблиці 2.1. 

Для проведення ПЛР використовували 25 мкл реакційної суміші, яка 

містила 5 мкл кДНК, отриманої в ході зворотної транскрипції, 12,5 мкл 2X 

Maxima SYBR Green qPCR Master Mix («Thermo Scientific Inc», USA), 0,25 

мкM відповідного специфічного прямого і зворотного праймерів. 

 

Таблиця 2.1 

Послідовність праймерів для проведення кількісної ПЛР з 

детекцією результатів в режимі реального часу 

 

Предмет 

дослідження 

Послідовність праймерів 

IFN-γ 

Прямий праймер 

TGCATCTTGGCTTTGCAGCTCTTCCTCATGGC 

Зворотній праймер 

TGGACCTGTGGGTTGTTGACCTCAAACTTGGC 

IL-4 
Прямий праймер - TCGGCATTTTGAACGAGGTC 

Зворотній праймер - GAAAAGCCCGAAAGAGTCTC 

IL-10 

Прямий праймер 

ATGCAGGACTTTAAGGGTTACTTGGGTT 

Зворотній праймер 

ATTTCGGAGAGAGGTACAAACGAGGTTT 

TGF-β Прямий праймер  

AGACGGAATACAGGGCTTTCGATTCA 

Зворотній праймер – 

CTTGGGCTTGCGACCCAGTAGTA 

FoxP3 
Прямий праймер – AGGAGCCGCAAGCTAAAAGC 

Прямий праймер – TGCCTTCGTGCCCACTGT 
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GAPDH 
Прямий праймер – GCCATCAACGACCCCTTCATT 

Зворотній праймер - CTCCTGGAAGATGGTGATGG 

 

Використовували наступний температурний режим проведення ПЛР:  

– 2 хвилини при температурі 50 ºC; 

– ампліфікація: початок ампліфікації при температурі 94 ºC – 8 хвилин, 

і накопичення продукту ампліфікації протягом 45 циклів при температурі 

94 ºC – 15 секунд, 60 ºC – 15 секунд,  72 ºC – 30 секунд. 

– дисоціація (розділення отриманих продуктів за температурою 

плавлення): при температурі 95 ºC – 15 секунд, 60 ºC – 30 секунд, 95 ºC – 

15 секунд. 

Для контролю рівня експресії мРНК досліджуваних білків проводили 

вимірювання експресії мРНК гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогенази 

(GAPDH), який є геном «домашнього господарства». Після закінчення 

реакції ампліфікації проводили облік одержаних результатів згідно 

рекомендацій фірми-виробника приладу. Рівень експресії генів цитокінів 

оцінювали за допомогою методу ΔΔCt з нормуванням щодо експресії 

контрольного гену. 

 

 

2.6 Методи дослідження впливу нестероїдних та опіоїдних 

анальгетиків стан імунної системи хворих на рак нирки у 

периопераційному періоді  

 

2.6.1 Характеристика хворих на рак нирки та схема застосування 

анльгетиків 

 

В процесі виконання дисертаційної роботи 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 
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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 (6 осіб чоловічої статі та 

4 особи жіночої статі) без онкологічної патології в анамнезі. Клінічні 

характеристики хворих представлені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

 

Клінічні характеристики хворих на рак нирки 

Характеристики хворих Група 

Омнопон Декскетопрофен Парекоксиб 

Середній вік, р. 
55,85±2,29 51,06±1,85 57,08±2,86 

Стать Чоловіча 

Жіноча 

9 

7 

11 

7 

8 

8 

Стадія (TNM) І (T1ВN0M0) 

ІІ (T2N0M0) 

11 

5 

10 

8 

9 

7 

Вид 

хирургічного 

лікування 

Резекція 

Нефректомія 

14 

2 

14 

4 

15 

1 

 

Всі хворі були сповіщені про проведення досліджень та підписали 

інформовану згоду на їх виконання. Дослідження проводились згідно 

етичних норм, прийнятих українським законодавством. Критеріями 

включення в дослідження були: вік хворого не більше 68 років, відсутність 

серцево-судинної патології (інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба III 

ступеня, порушення мозкового кровообігу) ниркової недостатності в 

анамнезі, відомої алергічної реакції на декскетопрофен чи парекоксиб. 

У хворих на РН дослідження виконувалось в рамках науково-дослідної 

роботи науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної 

онкоурології Національного інституту раку за темою «Вдосконалити 
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показання та методики органозберігаючих оперативних втручань при 

нирково-клітинному раку на основі вивчення морфофункціональних змін в 

нирках» (УДК № 616.61-006.6-089 № держрeєстрації: 0112U000019. 2012-

2014 рр.) та було узгоджено комісією з питань біоетики (протокол засідання 

№ 18 Комісії з питань біоетики Національного інституту раку від 

26.06.2012 р.). 

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.  

За основними клінічними критеріями, обсягом операції, гендерними та 

віковими ознаками групи хворих були репрезентативними (табл. 2.1). 

Оперативне втручання проводилось в умовах загальної інгаляційної 

анестезії севофлураном за методикою низького потоку. Анестезію 

доповнювали епідуральною анальгезією ропівакаїном 0,2% (болюсне 

введення 20 мг з подальшим продовженим введенням зі швидкістю 6-

8 мл/год). Аналгезія ропівакаїном 0,2% 6-8 мл/год була продовжена в 

післяопераційному періоді.  

Оцінку інтенсивності болю після операції проводили по візуально-

аналоговій 10-бальній шкалі (ВАШ). Цей метод оцінки болі полягає в тому, 

що пацієнта просять відмітити на неградуйованій 10-сантиметровій лінії 
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точку, яка відповідає силі больових відчуттів. Ліва межа лінії відповідає 

визначенню «відсутність болю», а права – «найгірша біль, яку тільки можна 

уявити». На зворотній стороні розміщена 10-бальна шкала. Оцінку болю по 

ВАШ проводили кожні 4 години. При недостатньому знеболюванні (> 4 балів 

при русі) пацієнтам додатково вводили омнопон 2% 1 мл внутрішньом'язево.  

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). Кров набирали в об’ємі 10 мл у стерильні 

пробірки з гепарином для запобігання згортанню. Венозну кров 

використовували для проведення імунологічних досліджень, для проведення 

гематологічних досліджень (оцінка лейкоцитарної формули) на 

автоматизованому гематологічному аналізаторі Mindray 3000Plus («Mindray 

Ltd.», КНР). 

 

2.6.2 Виділення та підрахунок мононуклеарних лейкоцитів 

периферичної крові 

 

Виділення мононуклеарних лейкоцитів периферійної крові (МНЛПК) 

проводили за загальноприйнятою методикою зонально-швидкісного 

центрифугування у градієнті щільності фікол-верографіну (ρ = 1,076-1,078) 

[98]. 

У стерильні центрифужні пробірки вносили 2 мл розчину фікол-

верографіну. 3 мл венозної крові розводили ЗФР у співвідношенні 1:3 та 

повільно по стінці додавали у пробірку з фікол-верографіном, уникаючи 

змішування фаз. Для розділення клітин на градієнті щільності пробірки 

центрифугували протягом 40 хв. при 1500 об./хв. 

Після центрифугування фракцію МНЛПК в стерильних умовах 

відбирали в стерильні центрифужні пробірки. Клітини двічі відмивали 

додаванням 2 мл ЗФР та центрифугуванням при 1500 об./хв. при 10 хв. 
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Підраховували кількість клітин в камері Горяєва та доводили клітинну 

суспензію до необхідної концентрації повним культуральним середовищем 

RPMI-1640 («Sigma», США). Отриману суспензію використовували для 

оцінки цитотоксичної активності МНЛПК, для постановки реакції 

бласттрансформації лімфоцитів та визначення внутрішньоклітинної 

продукції цитокінів лімфоцитами периферичної крові.  

 

2.6.3 Оцінка цитотоксичної активності лейкоцитів периферичної 

крові 

 

Для оцінки ЦА в якості клітин-ефекторів використовували МНЛПК 

пацієнтів, виділені у градієнті щільності фікол-верографіну (ρ = 1,076 - 1,078) 

по методиці, описаній вище. В якості клітин-мішеней використовували 

клітини пухлинної лінії К562 (лінія клітин хронічного мієлоїдного лейкозу, 

які не експресують на мембрані молекул МНС І). Клітини К562 були 

люб’язно надані Клітинним банком ліній з тканин людини та тварин 

Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. 

Р. Є. Кавецького НАН України. 

Клітини К562 культивували в повному культуральному середовищі 

RPMI-1640 («Sigma», США) з додаванням 10 % ЕТС. Через 24 години 

культивування клітини двічі відмивали в 2 мл ЗФР при 1500 об./хв. протягом 

5 хвилин. Оцінювали життєздатність клітин в 0,1 % розчині трипанового 

синього. Життєздатність клітин становила не менше 90 %. Після підрахунку 

кількості клітин-мішеней в камері Горяєва суспензію розводили до 

концентрації 0,2 х 10
6 
кл./мл повним культуральним середовищем RPMI-1640 

(«Sigma», США). 

Клітини-ефектори (МНЛПК) та клітини-мішені (К562) культивували в 

96-лункових стерильних планшетах. Для кожного окремого дослідження 

використовували 2 лунки: контрольну, в яку додавали лише клітини-мішені, 

та дослідну, в якій змішували клітини-ефектори та клітини-мішені у 
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співвідношенні 25:1 в об’ємі 200 мкл повного культурального середовища 

RPMI 1640 («Sigma», США). Проби культивували протягом 12 години при 

37 
0
С в атмосфері 5 % СО2. Після інкубації проби переносили в цитометричні 

пробірки і в кожну пробу додавали ДНК-тропний флюорохром РІ в 

концентрації 2,5 мкг/мл. Аналіз зразків проводили на проточному 

цитофлуориметрі FACSCalibur («Becton Dickinson», США) у програмному 

забезпеченні CellQuest-PRO («Becton Dickinson», США) [95]. Клітини, що 

поглинули флюорохром, визначали як загиблі. ЦА спленоцитів визначали як 

різницю частки загиблих клітин в контрольній та дослідній пробах 

(формула 2.3). 

 

2.6.4 Дослідження проліферативної активності лімфоцитів 

периферичної крові. 

 

Для дослідження проліферативної активності лімфоцитів в реакції 

РБТЛ використовували МНЛПК, виділені на градієнті щільності фікол-

верографіну (ρ = 1,076 - 1,078). Клітини двічі відмивали в розчині Рінгера 

центрифугуванням при 1500 об./хв протягом 10 хв., підраховували в камері 

Горяєва та розводили до концентрації 1 × 10
6 

кл./мл в повному 

культуральному середовищі RPMI 1640 («Sigma», США) з додаванням 10 % 

ЕТС та 100 мкг/мл гентаміцину. Отриману суспензію МНЛПК в об'ємі 1 мл 

культивували у стерильному 24-луночному планшеті при 37 
0
С в атмосфері 

5 % СО2 протягом 7 діб, використовуючи по дві лунки на кожну пробу: одну 

для визначення нестимуьованої проліферації, у другу для стимуляції 

проліферації додавали мітоген ФГА («Sigma», США) в концентрації 

20 мкг/мл. На 1-у та 3-ю добу в кожну лунку додавали 5 мкл IL-2 в 

концентрації 125 МО/мл. Після 7 діб культивування вміст лунок переносили 

у чисті цитометричні пробірки, додавали 2 мл ЗФР та центрифугували 10 хв. 

при 1500 об./хв. Осад клітин ресуспендували в 200 мкл ЗФР, додавали 

300 мкл пермеабілізуючого буферу (0,1 % цитрат натрію, 0,1 % Tritоn X-100), 
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10 мкл РНКази («Sigma», США) і 15 мкл флюорохрому РІ («Sigma», США) в 

концентрації 5 мкг/мл та інкубували протягом 30 хв при кімнатній 

температурі без доступу прямих сонячних променів. Після інкубації клітини 

відмивали відмивали в 2 мл ЗФР при 1500 об./хв протягом 10 хв та фіксували 

додаванням 400 мкл 0,4 % розчину формаліну.  

Подальший аналіз зразків проводили на протоковому 

цитофлюориметрі FACS Сalibur («Becton Dickinson», США). Для визначення 

частки клітин в основних фазах мітотичного циклу (G1/0, S, G2 + M) та 

клітин в стані апоптозу гістограми розподілу клітин, здобуті в програмі 

CellQuestPro («Becton Dickinson», США), опрацьовували за допомогою 

спеціалізованої математичної програми Mod Fit LT 3.0 («Becton Dickinson», 

США). Також визначали індекс проліферативної активності (ІПА), який 

вираховували за формулою 2.4. 

 

2.6.5 Дослідження популяційного складу лімфоцитів периферичної 

крові 

 

Дослідження популяційного складу лімфоцитів периферичної крові 

проводили на основі визначення фенотипових характеристик лімфоцитів, що 

включало визначення експресії маркерів клітинної приналежності, маркерів 

диференціювання та активації лімфоцитів. 

Аналіз проводили за допомогою методу прямої імунофлюоресценції з 

використанням моноклональних антитіл («Becton Coulter» США) з 

використанням 2-х флюорохромів. 

Для контролю неспецифічного зв’язування лімфоцитів з 

флюорохромами в першу пробірку (контрольну) вносили 20 мкл 

моноклональних антитіл специфічних до IgG1/ IgG2 (так званий ізотиповий 

контроль). Під час цитометричного дослідження дану пробірку 

використовували для виділення негативного по флюоресценції 

лімфоцитарного «гейта». У наступні пробірки (дослідні) вносили по 20 мкл 
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відповідних моноклональних антитіл кон'югованих з флуоресцентними 

барвниками або їх комбінацій для виявлення («Becman Coulter», США): 

- анти-CD3
 
FITC, анти-CD19 FITC, анти-CD4 FITC, анти-CD8 FITC, анти-

CD16
 
FITC (для дослідження Т-, В-лімфоцитів, ПКК клітин);  

- анти-HLA-DR PE (активовані  лімфоцити). 

У кожну з пробірок вносили по 100 мкл гепаринізованої крові (при 

кількості лейкоцитів в крові 2,0х10
6
-9,4х10

6
 клітини на 1 мл). Зразки 

перемішували та інкубували в темряві протягом 30 хв. при температурі 20 –

 25 
0
С. Для лізису еритроцитів у кожну пробірку додавали 2 мл лізуючого 

розчину, перемішували та інкубували у темряві протягом 10 хв. при 

температурі 20 – 25 
0
С. Осаджували лейкоцити центрифугуванням при 

1500 об./хв протягом 10 хв. Осад клітин відмивали в 2 мл ЗФР шляхом 

центрифугування при 1500 об./хв. протягом 10 хв. Після цього до осаду 

додавали 400 мкл ЗФР та одразу проводили аналіз зразків або фіксували 

лімфоцити, для чого до осаду клітин додавали 400 мкл 0,4% розчину 

формальдегіду, ретельно перемішували і зберігали при температурі 2–8
0
С до 

аналізу (але не більше 24 годин). Аналіз зразків проводили на проточному 

цитофлюориметрі FACSCalibur («Becton Dickinson», США) за допомогою 

програми CellQuest-PRO («Becton Dickinson», США). 

 

2.6.6 Визначення внутрішньоклітинного рівня ІFN-γ. 

 

Для визначення експресії ІFN-γ Т клітинами використовували метод 

двопараметрової цитофлюориметрії, який дає змогу одночасно визначити 

цитокіновий профіль та поверхневі маркери лімфоцитів [99]. МНЛПК, які 

були виділені у градієнті щільності фікол-верографіну по описаній вище 

методиці, культивували протягом 7 діб в 24-луночних стерильних планшетах 

у повному культуральному середовищі RPMI-1640 з 10 % ЕТС та з 

додаванням 125 МО/мл ІL-2 на 1 та 3 добу культивування.  
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Для індукції синтезу цитокінів в лімфоцитах на 7 добу інкубації до 

клітин додавали форбол мірістат ацетат (ФМА) в концентрації 20 мкг/мл та 3 

мкг/мл іономіцину та інкубували 5 годин при 37 
0
С та 5 % СО2. Після цього 

клітини переносили в цитометричні пробірки та відмивали в 2 мл ЗФР 

шляхом центрифугування. До осаду клітин додавали 500 мкл 4% 

параформальдегіду для фіксації мембрани та інкубували 10 хв. при 4 
0
С, 

після чого відмивали у 2 мл ЗФР та пермеабілізували мембрану за допомогою 

0,1 % розчину сапоніну («Sigma», США) при кімнатній температурі протягом 

10 хв. Після цього клітини мітили за допомогою МКАт (як було описано 

вище) одночасно до СD3 (мічених FITC) та МКАт до цитоплазматичного 

ІFN-γ (мічених PE). Аналіз зразків проводили на проточному 

цитофлуориметрі FACSCalibur за допомогою програми CellQuest-PRO 

(«Becton Dickinson», США). 

 

2.7 Статистичні методи 

 

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 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). 
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РОЗДІЛ 3 

 

ВПЛИВ ОПІОЇДНИХ ТА НЕСТЕРОЇДНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ НА 

СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ ТА ВИЖИВАНІСТЬ У МИШЕЙ С57BL/6 

ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПЕРВИННОЇ ПУХЛИНИ 

 

Експериментальні, клінічні та епідеміологічні дослідження, проведені в 

останні 30 років, неодноразово показали, що стрес може сприяти посиленню 

пухлинного росту і впливати на тривалість життя експериментальних тварин 

з пухлинами та у онкологічних хворих [100-103]. Больовий синдром при 

хірургічній операції, разом з пошкодженням тканин, виступає одним із 

основних факторів, що індукують таку стрес-реакцію і, відповідно, негативно 

впливають на післяопераційний перебіг захворювання [104]. Проте, 

суперечливим залишається питання стосовно фармакологічного впливу тих 

чи інших анальгетиків на подальший перебіг захворювання. 

Сьогодні в хірургічній практиці найчастіше застосовуються опіоїдні 

анальгетики, проте дослідження останніх років довели їх негативний вплив 

на клітини імунної системи та здатність посилювати проліферацію 

пухлинних клітин in vitro. Разом з тим, дані стосовно їх впливу на пухлинний 

ріст in vivo залишаються дискутабельними. Результати досліджень різняться: 

існують дані про те, що опіати посилюють [105-107], пригнічують [108-110] 

або ж ніяк не впливають [111, 112] на пухлинний ріст та виживаність. 

Однією із альтернатив опіоїдній аналгезії пропонується застосування 

нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), які є інгібіторами ЦОГ-2. 

Низка НПЗП (такі як декскетопрофен, целекоксиб, парекоксиб, тощо) 

ухвалені FDA для використання при хронічному болі та при хірургічному 

втручанні [113]. Ретроспективні епідеміологічні дослідження показали 

здатність цих препаратів знижувати ризик розвитку низки нозологічних форм 

раку [114]. Разом з тим, вплив нестероїдних анальгетиків на імунну систему в 
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умовах хірургічного видалення пухлини вивчено не достатньо. Застосування 

НПЗП для зменшення периопераційної імуносупресії потребує подальшого 

обґрунтування як в експериментальних, так і клінічних дослідженнях. 

 

 

3.1 Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на пухлинний 

ріст та виживаність у мишей С57Bl/6 після видалення перещепленої 

пухлини 

 

Після хірургічного видалення у більшості пацієнтів рано чи пізно 

розвиваються метастази, які і є основною причиною смертності. Можливість 

знизити частоту рецидивів за рахунок периопераційного знеболення НПЗП 

на противагу знеболенню опіатами, які на сьогодні є стандартом в 

онкохірургії, активно дискутується в науковій літературі. 

Для порівняння впливу нестероїдних анальгетиків декскетопрофену 

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

та опіоїдного препарату омнопону 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 схем (рис. 2.1). При цьому, анальгетики вводили в 

премедикації (до початку операції), та протягом 3 діб для післяопераційного 

знеболення. В якості експериментальної пухлинної моделі було використано 

лінію КЛЛ, яка при перещепленні мишам C57Bl/6 метастазує в легені 

гематогенним шляхом. Кількість та об’єм метастатичних вузлів в легенях 

тварин оцінювали за добу до видалення первинної пухлини, через 1 та через 

3 доби після проведення операції.  

Відомо, що видалення первинної пухлини активує проліферацію 

віддалених метастатичних вогнищ [115]. Після видалення первинного 

пухлинного вузла спостерігалось зростання кількості та загального об’єму 

метастатичних вузлів в легенях тварин у всіх дослідних групах (рис. 3.1). 



54 
 

Динаміка росту метастатичних вузлів була найвищою в контрольній групі, 

тварини якої отримували замість анальгетиків фізіологічний розчин. Так, 

загальний об’єм метастатичних вузлів в цій групі через 3 доби після 

видалення первинної пухлини становив 262±35 мм
3
 порівняно із 50±25 мм

3
 за 

добу до операції (p < 0,05). При застосуванні анальгетиків динаміка росту 

метастатичних вузлів була повільнішою порівняно з контролем. Хоча 

відмінності між групами і не були статистично значимими, тенденція до 

збільшення об’єму метастатичних вузлів була найнижчою у групі, що 

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

операції становив 158±58 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. 

 

 

Рисунок 3.1. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на 

кількість (А) та загальний об’єм (Б) метастатичних вузлів в легенях мишей 

при хірургічному видаленні первинної пухлини: t0 – до операції, t1 – через 1 

добу після операції, t2 – через три доби після операції (n=5).  

 

На додачу до оцінки впливу анальгетиків на процес метастазування, в 

окремій серії експерименту було проведено визначення їх впливу на 
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виживаність мишей після хірургічного видалення пухлини. Результати 

представлені на рисунку 3.2. 

 

Рисунок 3.2. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на 

виживаність мишей після хірургічного видалення первинної пухлини, n=10 

для кожної групи тварин. 

 

Посилений ріст метастатичних вузлів в легенях мишей після 

хірургічного видалення первинної пухлини КЛЛ 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. При 

знеболенні з використанням як декскетопрофену, так і парекоксибу, медіана 

виживаності піддослідних тварин після операції становила 25 днів (CI ) 

порівняно із 20 днями у контрольній групі та 21 днем при використанні 

опіоїдної аналгезії (р < 0,05, log-rank тест).  
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3.2 Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на 

ендоцитарну активність фагоцитів різної локалізації у мишей після 

видалення перещепленої пухлини 

 

Пошкодження тканин при хірургічному втручанні призводить до 

вивільнення алармінів, що є сигналом до розвитку системного запального 

процесу. Разом з тим, післяопераційне запалення є одним із важливих 

чинників системного поширення пухлини [116]. Мінімізація 

післяопераційного запалення є перспективним терапевтичним підходом для 

зниження ризику розвитку рецидивів і метастазів. Виключну роль в динаміці 

запального процесу відіграють фагоцити [117, 118]. На початкових стадіях 

запалення фагоцити поляризуються до прозапального функціонального 

профілю (М1 для мононуклеарних і N1 для полімлрфонуклеарних 

фагоцитів), для яких властиве посилення синтезу реактивних форм кисню, 

нітритів, прозапальних медіаторів. Це сприяє елімінації тригерних чинників 

запальної реакції. Резолюція запалення супроводжується зміною 

функціонального профілю фагоцитів на протизапальний [117]. Важливим 

компонентом протизапальної функціональної поляризації фагоцитів є 

підвищення ендоцитарної активності, необхідної для утилізації загиблих 

після нетозу нейтрофілів та тканинного дебрису, котрий є наслідком 

руйнівної дії запалення. Зниження ендоцитарної активності фагоцитів може 

призводити до хронізації запального процесу, який стає одним із чинників, 

що сприяють прогресії пухлинного процесу [118, 119]. 

Одними із перших на периопераційний стрес реагують клітини 

вродженої ланки імунної системи, серед яких нейтрофіли, моноцити та 

макрофаги [120]. Фагоцити селезінки забезпечують її основну функцію – 

фільтрування та елімінацію циркулюючих антигенів, у тому числі й 

експонованих внаслідок хірургічної травми [121]. Фагоцитарні клітини, що 
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знаходяться в циркуляції, утилізують апоптичні клітини, тканинний дебрис і 

залишкові пухлинні клітини, котрі з’являються у крові після операції [122]. 

Виходячи з цього, нами було досліджено вплив опіоїдних та 

нестероїдних анальгетиків на ендоцитарну активність фагоцитів у селезінці, 

крові та перитонеальних змивах мишей при видаленні первинної пухлини. 

 

3.2.1 Ендоцитарна активність гранулоцитів крові та селезінки мишей 

при видаленні перещепленої пухлини 

 

Слід зазначити, що у тварин з пухлиною до проведення операції 

кількість фагоцитуючих гранулоцитів як в крові, так і в селезінці, практично 

не відрізнялися від показників інтактних тварин. Разом з тим, хірургічна 

травма негативно позначалась на кількості фагоцитів (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на кількість 

здатних до фагоцитозу гранулоцитів у селезінці (А) та крові (Б) мишей при 

хірургічному видаленні первинної пухлини: 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. 

 

Так, відносна кількість гранулоцитів селезінки, здатних до фагицотозу, 

уже на 1 добу після операції знижувалась порівняно з доопераційними 
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значеннями на 11 % в контрольній групі та на 10 % в групі тварин, що 

отримували знеболення омнопоном (рис. 3.3, А). При застосуванні омнопону, 

тенденція до подальшого зниження кількості фагоцитів спостерігалась і на 3 

добу після видалення пухлини. На противагу цьому, при застосуванні 

декскетопрофену та парекоксибу кількість гранулоцитарних фагоцитів в 

післяопераційному періоді змінювалась незначно і залишалась на рівні 

інтактних тварин. Так, на 3 добу після операції частка фагоцитуючих 

гранулоцитів становила (87,0±1,58) % в групі декскетопрофену та 

(85,5±2,18) % у групі парекоксибу порівняно із (76,0±1,58) % у групі 

омнопону (p < 0,05). Можна припустити, що нестероїдні анальгетики за 

рахунок зниження рівня ПГЕ-2, який є одним із основних медіаторів 

запалення, що формується у відповідь на пошкодження тканин [123], 

нівелюють негативний вплив хірургічної травми на активність гранулоцитів. 

Після видалення первинної пухлини спостерігалось зниження відносної 

кількості фагоцитуючих гранулоцитів периферичної крові на 1 добу після 

операції (рис. 3.3, Б), що, імовірно, пов’язано з крововтратою. На 3 добу 

після операції спостерігалося відновлення цього показника, що може бути 

наслідком активації кровотворення, характерної для післяопераційних 

репаративних процесів. Частка гранулоцитів крові, здатних до фагоцитозу, на 

3 добу після хірургічного видалення пухлини у тварин, що отримували для 

знеболення омнопоном, була вірогідно нижчою, ніж у контрольних тварин з 

пухлинами (р < 0,05) і становила (62±4,3) % (рис. 3.3, А). Це узгоджується з 

даними літератури про здатність морфіну пригнічувати кровотворення [124], 

а також функціональну активність нейтрофілів зі зниженням експресії 

рецепторів комплементу, інтенсивності фагоцитозу та киснезалежного 

метаболізму [125]. При застосуванні для аналгезії інгібіторів ЦОГ-2 

фагоцитарне число гранулоцитів крові на 1 добу після видалення пухлини 

знижувалось незначно, а на 3 добу кількість фагоцитуючих гранулоцитів у 

периферичній крові відновлювалась практично до передопераційного рівня. 
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Хірургічна травма негативно впливала не лише на кількість, а й на 

фагоцитарну активність гранулоцитів. На 1 добу після операції 

спостерігалась тенденція до зниження фагоцитарного індексу гранулоцитів 

селезінки у всіх експериментальних группах, проте в подальшому 

спостерігалось значне зростання цього показника (рис. 3.4), що свідчить про 

відновлення фагоцитарної функції. Слід зазначити, що при застосуванні 

омнопону динаміка до відновлення фагоцитарної активності була менш 

виразною. На 3 добу після видалення пухлини індекс фагоцитарної 

активності при застосуванні опіоїдної аналгезії був вірогідно нижчим 

порівняно з групою декскетопрофену у 2,3 рази та в 2 рази порівняно з 

групою парекоксибу (р < 0,05). 

 

Рисунок 3.4. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків 

фагоцитарну активність гранулоцитів у селезінці (А) та крові (Б) мишей при 

хірургічному видаленні первинної пухлини: t0 – до операції, t1 – через 1 добу 

після операції, t2 – через три доби після операції (n=5). 

Примітка: * - р < 0,05 порівняно із контрольною групою, # - р < 0,05 

порівняно із групою омнопону. 

 

Фагоцитарна активність гранулоцитів крові також мала тенденцію до 

зниження після операції. Значення фагоцитарного індексу суттєво 

знижувалося в контрольній групі та групі омнопону, тоді як при застосуванні 

декскетопрофену достовірно не відрізнялася від аналогічного показника 
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інтактних тварин (рис.3.4, Б) і перевищувала значення у групі омнопону на 

першу добу після операції в 2,7 разів, а на 3 добу – в 1,8 разів (р < 0,05). 

 

3.2.2 Ендоцитарна активність моноцитів крові та селезінки мишей при 

видаленні перещепленої пухлини 

 

Операція негативно позначилася і на фагоцитарній функції 

мононуклеарних фагоцитів різної локалізації. Відносна кількість 

фагоцитуючих моноцитів у периферичній крові була істотно знижена у всіх 

дослідних групах (Рис. 3.5), що також може бути пов’язано із хірургічною 

травмою та крововтратою. Через 3 доби після операції кількість 

фагоцитуючих мононуклеарних клітин відновлювалась, проте значно слабше 

при застосуванні опіоїдної анальгезії (частка фагоцитуючих моноцитів 

становила (47,25±4,8) % у групі омнопону проти (62,5±5,0) % у групі 

декскетопрофену та (61, 0±4,9) % у групі парекоксиибу, p<0,05). 

 

Рисунок 3.5. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на кількість 

фагоцитуючих моноцитів у селезінці (А) та крові (Б) мишей при 

хірургічному видаленні первинної пухлини: t0 – до операції, t1 – через 1 добу 

після операції, t2 – через три доби після операції (n=5). 

Примітка: * - р < 0,05 порівняно із контрольною групою, # - р < 0,05 

порівняно із групою омнопону. 
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Фагоцитарне число моноцитів селезінки у тварин, що отримували 

нестероїдні анальгетики змінювалось не значно у післяопераційному періоді 

(Рис. 3.5, А), тоді як в контрольній групі вже на 1 добу після операції 

знижувалось на 13 %, а в групі опіоїдної аналгезії – на 22 % (p<0,05). На 3 

добу після операції кількість фагоцитуючих моноцитів в цих групах 

залишалась достовірно нижчою, ніж при застосуванні декскетопрофену чи 

парекоксибу, що ще раз підтверджує здатність інгібіторів ЦОГ-2 зменшувати 

негативний вплив хірургічної травми на фагоцитарну ланку імунної системи. 

Фагоцитарна активність моноцитів як крові, так і селезінки, у 

післяопераційному періоді також була вищою у тварин, що отримували 

декскетопрофен чи парекоксиб (рис. 3.6), та на 3 добу після операції 

перевищувала значення у групі опіоїдної анальгезії у 2 та 2,5 рази відповідно 

(p<0,05). 

 

Рисунок 3.6. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків 

фагоцитарну активність моноцитів у селезінці (А) та крові (Б) мишей при 

хірургічному видаленні первинної пухлини: t0 – до операції, t1 – через 1 добу 

після операції, t2 – через три доби після операції (n=5). 

Примітка: * - р < 0,05 порівняно із контрольною групою, # - р < 0,05 

порівняно із групою омнопону.  

 

Слід також зазначити, що фагоцитарна активність моноцитів крові у 

тварин із пухлиною була зниженою у порівнянні з інтактними тваринами 
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(рис. 3.6, Б), що може бути наслідком пухлиноіндукованої імуносупресії. 

Після видалення пухлини фагоцитарний індекс циркулюючих 

мононуклеарних фагоцитів зростав незначно у контрольній групі та групі 

омнопону, тоді як при застосуванні декскетопрофену уже на 1 добу після 

операції збільшувався в 2,7 разів (р < 0,05) і навіть перевищував значення 

аналогічного показника у інтактних тварин. Фагоцитарна активність 

моноцитів крові при застосуванні як декскетопрофену, так і парекоксибу, 

продовжувала зростати до 3 доби після операції, тоді як в групах контролю 

та омнопону спостерігалась тенденція до її зниження, що ще раз підтверджує 

позитивний ефект інгібіторів ЦОГ-2 на функцію фагоцитів у 

післяопераційному періоді. 

 

3.2.3 Ендоцитарна активність перитонеальних макрофагів мишей при 

видаленні перещепленої пухлини 

 

Разом з нейтрофілами та моноцитами, макрофаги відіграють важливу 

роль у розвитку та своєчасній резолюції запалення. Тканинні макрофаги у 

хірургічному сайті забезпечують фагоцитоз клітинного дебрису та 

внутрішньоклітинних алармінів, які є промоторами запального процесу при 

пошкодженні тканин. Після цього макрофаги здатні реполяризуватись до 

протизапального М2 фенотипу, забезпечуючи згасання запалення та 

регенерацію тканин [120]. Для дослідження функції макрофагів як 

загальноприйнята модель використовуються перитонеальні макрофаги [126]. 

Результати дослідження резидентних мононуклеарних фагоцитів 

перитонеальної порожнини показали, що у всіх мишей із перещепленою 

пухлиною спостерігалось істотне зменшення кількості перитонеальних 

фагоцитуючих клітин у 3,3 разів, а їх поглинальної активності у 2,5 разів 

порівняно з інтактними тваринами (Рис. 3.7, А). Існують дані, що ріст КЛЛ у 

мишей C57Bl/6 супроводжується розвитком паранеопластичного синдрому 

[127], тому суттєве зменшення кількості та активності перитонеальних 
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макрофагів може бути наслідком системного впливу пухлинного процесу. 

Після хірургічного видалення пухлини в усіх досліджуваних групах тварин 

кількісні та функціональні показники фагоцитуючих клітин у перитонеальній 

порожнині поступово відновлювались до рівня інтактних тварин. Проте, на 

третю добу після операції відносна кількість та активність перитонеальних 

фагоцитів у групі омнопону були дещо нижчими порівняно із контрольною 

групою та групою парекоксибу, та достовірно нижчими у порівнянні з 

групою декскетопрофену. Це узгоджується з даними, що опіоїди, зокрема 

морфін, здатні пригнічувати проліферацію клітин попередників зрілих 

мононуклеарних фагоцитів та їх здатність до фагоцитозу [128, 129]. 

 

Рисунок 3.7. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на кількість 

(А) фагоцитарну активність (Б) перитонеальних макрофагів мишей при 

хірургічному видаленні первинної пухлини: 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. 

 

Підсумовуючи, одержані дані свідчать про те, що опіоїдна аналгезія 

при видаленні первинної пухлини здатна посилювати післяопераційне 

пригнічення фагоцитарної функції у мишей C57Bl/6, в той час як 

застосування нестероїдних анальгетиків дозволяє зберегти активність 

# 
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фагоцитарної ланки після хірургічної травми, що в свою чергу забезпечить 

своєчасну резолюцію запального процесу. 

 

 

3.3 Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на проліферативну 

активність спленоцитів мишей при видаленні перещепленої 

пухлини 

 

Селезінка є найбільшим вторинним імунним органом, який бере участь 

у вродженій та набутій імунній відповіді. Селезінка забезпечує формування 

імунної відповіді на антигени, що потрапляють в циркуляцію а також 

виступає своєрідним фільтром крові, що відповідає за елімінацію 

пошкоджених клітин та дебрису, чужорідних сполук, тощо [130]. Слід 

зауважити, що у мишей цей орган також бере участь у гемопоезі, а основну 

масу імунних клітин селезінки становлять лімфоцити [131]. 

Кількість клітин селезінки значно знижувалася після операції в 

контрольній групі та групі омнопону, тоді як при застосуванні нестероїдних 

препаратів зниження було незначним. Клітинність селезінки на 3 добу після 

операції в групі декскетопрофену була вищою порівняно із опіоїдною 

аналгезією в 2 рази, а в групі парекоксибу – в 1,5 рази (р < 0,05). 

 

Рисунок 3.8. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на 

клітинність селезінки мишей при хірургічному видаленні первинної пухлини: 
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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 

Зниження кількості клітин селезінки у післяопераційному періоді може 

бути пов’язане як з крововтратою, що зумовлювала активний вихід клітин на 

периферію, так і з негативним впливом травматичного стресу на 

проліферацію імунних клітин.  

Розвиток адаптивної імунної відповіді, в тому числі і на пухлинні 

клітини, потребує проліферації лімфоцитів. Здатність лімфоцитів 

проліферувати у відповідь на стимуляцію антигенами чи мітогенами є 

важливою характеристикою активності імунної системи [132]. Для 

визначення проліферативної активності спленоцитів in vitro проводили 

РБТЛ. Оскільки в протипухлинному імунітеті першочергове значення має Т-

клітинна відповідь, в якості стимулу в РБТЛ використовували ФГА, який є 

мітогеном для Т клітин. 

Одним із показників, що відображає здатність лімфоцитів до 

проліферації, є кількість клітин проліферативного пулу, до якого відносяться 

клітини, що знаходяться в G2, M та S фазах клітинного циклу. В нашому 

дослідженні було встановлено, що частка лімфоцитів проліферативного пулу 

в селезінці мишей на першу добу виявляла тенденцію до зростання, проте до 

третьої доби відсоток проліферуючих клітин зменшувався нижче 

доопераційних значень (рис.3.9).  

Така динаміка, вочевидь, пов’язана із впливом системного запального 

процесу, котрий формується на ранньому етапі у відповідь на пошкодження 

тканин. В довгостроковому ж періоді системне запалення приводить до 

пригнічення адаптивної імунної відповіді, важливим аспектом якої є 

проліферація лімфоцитів. 

Слід зазначити, що при використанні нестероїдних анальгетиків 

зниження проліферації лімфоцитів селезінки на третю добу після операції 
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відбувалось менш виразно, ніж в контрольній групі та групі опіоїдної 

аналгезії. Проте, якщо у випадку спонтанної проліферації відмінності у 

кількості клітин проліферативного пулу між групами тварин не були 

статистично значимими (рис. 3.9, А), то при стимуляції ФГА частка 

проліферуючих лімфоцитів у тварин при застосуванні як парекоксибу, так і 

декскетопрофену, достовірно перевищували значення контрольної групи та 

групи омнопону (рис. 3.9, Б). 

 

Рисунок 3.9. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на 

спонтанну (А) та стимульовану ФГА (Б) проліферацію лімфоцитів селезінки: 

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. 

 

Також слід зазначити, що при застосуванні неселективного інгібітора 

ЦОГ-2 декскетопрофену цей показник не лише не знижувався відносно 

передопераційного рівня, а навіть виявляв тенденцію до зростання, і на третю 

добу після операції становив (38,84±2,26) % порівняно із значеннями 

(28,43±0,45) % у мишей контрольної групи та (28,11±1,07) % при 

застосуванні омнопону (р < 0,05). Отримані результати узгоджуються з 

даними про здатність ПГЕ2, який є продуктом ЦОГ-2, пригнічувати 

проліферацію Т клітин у відповідь на мітогенні та антигенні стимули [133]. 
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Активація та проліферація лімфоцитів – не єдиний результат відповіді 

на мітоген чи антигенну стимуляцію. При дії активаційного стимулу 

лімфоцити залежно від певних умов (наявності необхідного цитокінового та 

костимуляторного сигналу, мікрооточення, попередніх стимулів) можуть 

також переходити в стан анергії або апоптозу [134, 135]. 

Після операції рівень апоптозу клітин селезінки в РБТЛ знижувався у 

всіх групах тварин (рис. 3.10), що може бути пов’язано із усуненням 

негативно впливу пухлинної маси, оскільки у тварин з пухлинами кількість 

апоптотичних лімфоцитів достовірно перевищувала значення інтактних 

тварин. Проте, на 3 добу після видалення пухлини в контрольній групі 

тварин, яким замість анальгетиків вводили фізіологічний розчин, частка 

апоптотичних клітин була значно вищою, ніж при застосуванні будь-якого із 

анальгетиків (р < 0,05). Причиною цього може бути те, що біль стимулює 

симпатичну нервову систему та впливає на активність гіпоталамо-

гіпофізарної осі, що в свою чергу приводить до імуносупресії [136]. 

 

Рисунок 3.10. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень 

апоптозу лімфоцитів селезінки мишей: спонтанна (А) та стимульована ФГА 

(Б) проліферація (n=5). t0 – до операції, t1 – через 1 добу після операції, t2 – 

через 3 доби після операції. 

Примітка: * - р < 0,05 порівняно із контрольною групою, # - р < 0,05 

порівняно із групою омнопону. 
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Разом з тим слід зауважити, що при культивуванні спленоцитів з ФГА 

на третю добу після операції рівень апоптозу був достовірно нижчим при 

застосуванні декскетопрофену у порівнянні із використанням омнопону, 

р < 0,05 (рис. 3.10, Б), що ще раз підтверджує позитивний ефект інгібіторів 

ЦОГ-2 на проліферативну активність Т клітин. 

Для повноцінної характеристики проліферативної активності клітин 

при їх взаємодії з антигеном чи мітогеном використовують ІПА. Цей індекс 

розраховується як частка від ділення відносної кількості клітин 

проліферативного пулу на відносну кількість клітин в стані апоптозу. 

Як і відносна кількість клітин проліферативного пулу, ІПА після 

хірургічного видалення пухлини дещо зростав у всіх експериментальних 

групах порівняно із передопераційним значенням, та проявляв тенденцію до 

зниження на третю добу після операції у групі омнпону та в контрольній 

групі (рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на індекс 

проліферативної активності лімфоцитів селезінки мишей: спонтанна (А) та 

стимульована ФГА (Б) проліферація: 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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В той же час, при знеболенні нестероїдними анальгетиками ІПА при 

спонтанній проліферації продовжував зростати та на третю добу в групі 

декскетопрофену перевищував значення групи опіоїдної аналгезії на 75,8% 

(p < 0,05), а в групі парекоксибу – на 39,5 % (р=0,06). ІПА клітин селезінки, 

культивованих з мітогеном ФГА, проявляв схожу динаміку і також був 

найвищим при застосуванні нестероїдних анальгетиків, проте в цьому 

випадку він достовірно перевищував значення групи омнопону в 2 рази при 

аналгезії декскетопрофеном, та в 1,5 рази при знеболенні парекоксибом, 

p < 0,05 (рис. 3.11, Б). 

Таким чином, хоча in vivo клітинність селезінки зменшувалася після 

операції по видаленню первинної пухлини (рис. 3.8), в in vitro тесті РБТЛ 

проліферативна активність лімфоцитів після усунення пухлинної маси дещо 

зростала (рис. 3.11), що може бути пов’язано із відсутністю негативних 

факторів, які діють на клітини селезінки in vivo. Так чи інакше, важливим 

залишається той факт, що і кількість спленоцитів in vivo, і їх проліферативна 

активність in vitro у післяопераційному періоді зберігались на значно вищому 

рівні у мишей, яким для знеболення при операції застосовували нестероїдні 

анальгетики порівняно із тваринами контрольної групи та мишами, яким 

проводили опіоїдну аналгезію. Також, використання інгібіторів ЦОГ-2 

посилювало здатність Т клітин проліферувати у відповідь на стимуляцію 

мітогеном, що є характеристикою активності Т-клітинної ланки імунної 

відповіді. 

 

3.4 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.  



70 
 

Цитотоксичні ефекторні клітини, такі як ПКК та CD-8
+
 цитотоксичні Т 

лімфоцити (ЦТЛ), здатні розпізнавати та лізувати пухлинні клітини, що 

лежить в основі протипухлинної імунної відповіді. Як ЦТЛ, так і ПКК 

викликають апоптоз клітин-мішеней шляхом екзоцитозу гранул із 

перфорином та гранзимом, а також через Fas-FasL опосередкований механізм 

[137]. Проте, ЦТЛ потребують попередньої сенсибілізації та розпізнають 

пухлинні антигени в комплексі з молекулами МНС І, тоді як ПКК можуть 

здійснювати цитотоксичну функцію без попередньої сенсибілізації та здатні 

розпізнавати пухлинні клітини, в яких експресія МНС І часто знижена чи 

відсутня [138, 139]. 

Відомо, що функціональна активність ПКК пригнічена в організмі з 

пухлиною. На додачу, ПКК можуть зазнавати негативного впливу під час 

хірургічної травми, в тому числі і внаслідок дії фармакологічних препаратів. 

Разом з тим, збереження високої ЦА ПКК у післяопераційному періоді є 

вкрай важливим для знищення дисемінованих пухлинних клітин. 

В даному дослідженні для визначення ЦА спленоцитів в якості 

клітин-мішеней використовували пухлинні клітини лінії мишиниї лімфоми 

ОН-1. Така алогенна система «мішень-ефектор» відображає більшою мірою 

ЦА ПКК. 

ЦА спленоцитів у мишей з перещепленою пухлиною була знижена на 

15% порівняно з інтактними тваринами, р < 0,05 (рис. 3.12), що свідчить про 

супресорний вплив КЛЛ на функцію ПКК [140]. 

На першу добу після видалення первинної пухлини ЦА спленоцитів 

достовірно зростала у всіх групах піддослідних тварин, що може бути 

пов’язано із усуненням негативного впливу пухлини на імунну систему. 

Разом з тим, до третьої доби після операції ЦА ПКК у тварин контрольної 

групи знову знижувалась. Проте, застосування для периопераційного 

знеболення нестероїдних анальгетиків сприяло збереженню високої ЦА ПКК 

селезінки протягом усього післяопераційного періоду, тоді як в групі 

опіоїдної аналгезії відбувалось таке ж зниження ЦА ПКК, як і у тварин 
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контрольної групи. Так, на третю добу після операції по видаленню 

первинної пухлини ЦА спленоцитів по відношенню до алогенних клітин-

мішеней залишалась на рівні (62,2±2,4) % при знеболенні декскетопрофеном 

та (59,6±2,9) % при застосуванні парекоксибу, в той час як при знеболенні 

омнопоном знижувалась до (50,2±3,2) % (р < 0,05). В in vivo та in vitro 

дослідженях показано, що ПГЕ2 здатний пригнічувати проліферацію та ЦА 

ПКК [141-143]. Очевидно, саме блокування синтезу ПГЕ2, який є медіатором 

як пухлинноасоційованої, так і індукованої хірургічною травмою 

імуносупресії, сприяє збереженню активності ПКК при застосуванні 

нестероїдних анальгетиків. 

 

Рисунок 3.12. Зміни цитотоксичної активності 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 після операції, t2 – через 3 доби після операції 

(n=5). 

Примітка: * - р < 0,02 порівняно із контрольною групою, # - р < 0,05 

порівняно із групою омнопону. 

 

 Таким чином, застосування декскетопрофену та парекоксибу, які є 

інгібіторами ЦОГ-2, забезпечує підтримання функціональної активності ПКК 
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протягом післяопераційного періоду на вищому рівні у порівнянні з 

опіоїдною аналгезією. 

 

 

3.5 Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень 

експресії генів цитокінів клітинами селезінки та сторожових 

лімфовузлів мишей при хірургічному видаленні первинної пухлини. 

 

Як вже зазначалось вище, початковим етапом відповіді організму на 

хірургічну травму є розвиток гострого системного запалення, яке в 

подальшому приводить до пригнічення специфічної імунної відповіді. 

Першочергову роль у цих процесах відіграє цитокінова система. 

Пошкодження тканин та вивільнення алармінів індукує синтез прозапальних 

цитокінів (IL-6, IL-1β, TNF-α) та ПГЕ2, які є медіаторами гострої фази 

запального процесу. Це, в свою чергу, приводить до компенсаторного 

протизапального процесу. IL-6 та ПГЕ2 в подальшому чинять 

імуносупресивний вплив, що проявляється зростанням рівня 

глюкокортикоїдів, катехоламінів та протизапальних цитокінів, зниженням 

синтезу Тх-2 цитокінів (IL-12, IFN-γ) і, як результат, пригніченням клітинної 

імунної відповіді. В низці досліджень продемонстровано взаємозв’язок між 

інтенсивністю хірургічного втручання та цитокіновою відповіддю [144]. 

Анестезіологічні техніки та анальгетики поруч з іншими стресовими 

факторами також можуть вносити свій вклад у цей процес. Нами було 

проаналізовано вплив анальгетиків на рівень експресії цитокінів, залучених у 

регуляції протипухлинної імунної відповіді, в клітинах селезінки та 

сторожових лімфатичних вузлів (ЛВ) на моделі хірургічного видалення 

первинної пухлини. 
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3.5.1 Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень 

експресії генів INF-γ та IL-4 в клітинах селезінки та сторожових 

лімфатичних вузлів. 

 

Клітинні механізми є ключовими у реалізації протипухлинного 

імунітету. Розвиток імунної відповіді по гуморальному або клітинному типу 

залежить від цитокінового балансу. INF-γ сприяє розвитку клітинної імунної 

відповіді, посилює активність ЦТЛ, ПКК, антигенпрезентувальних клітин, 

посилює експресію молекул МНС І класу на пухлинних клітинах, тоді як IL-4 

сприяє переключенню на Т хелпер 2 гуморальний тип імунної відповіді.  

У даному дослідженні було встановлено, що у спленоцитах тварин з 

перещепленою пухлиною КЛЛ рівень мРНК IL-4 не відрізнявся від такого у 

інтактних тварин. Також не було встановлено жодних статистично значимих 

змін в рівнях експресії IL-4 після видалення первинної пухлини, а також 

відмінностей між групами тварин, яким застосовували різні види 

анальгетиків (рис. 3.13). 

На противагу цьому, 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. 3.13, А). Проте, до третьої 

доби після операції така динаміка зберігалась лише у тих тварин, яким 

застосовували нестероїдні анальгетики, тоді як при знеболенні омнопоном та 

при відсутності знеболення (контрольна група) рівні мРНК IFN-γ 

знижувались, при чому у контрольній групі ці зміни були найбільш 

виразними.  

Так, на третю добу після операції при застосуванні як 

декскетопрофену, так і парекоксибу, рівень експресії IFN-γ в спленоцитах 

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

контрольної групи (p < 0,02). У селезінках мишей, що отримували опіоїдну 

аналгезію, рівень експресії мРНК IFN-γ був в 1,7 рази вищим, ніж у 
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контрольній групі (p < 0,05), проте все ж на 40 % нижчим порівняно із 

аналгезією декскетопрофеном чи парекоксибом (p < 0,03). 

 

Рисунок 3.13. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень 

експресії мРНК IFN-γ (А) та IL-4 (Б) у клітинах селезінки мишей при 

видаленні первинної пухлини: t0 – за добу до операції, t1 – через 1 добу після 

операції, t2 - через 3 доби після операції (n=5). 

Примітка: ум. од. – умовні одиниці, * - р < 0,05 порівняно із 

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

 

Знижена експресія IFN-γ у тварин контрольної групи, яким замість 

анальгетиків вводили фізіологічний розчин, узгоджується з даними, що 

застосування анальгетиків в експериментальних хірургічних моделях сприяє 

зниженню імуносупресії [145], оскільки біль індукує гіпоталамо-гіпофізарну 

вісь, посилення синтезу ПГЕ2 та катехоламінів, що приводить до 

пригнічення синтезу прозапальних цитокінів, в тому числі й IFN-γ [ 146, 147]. 

Разом з тим, опіоїдні пептиди, знижуючи вплив болю, можуть чинити 

прямий вплив на клітини імунної системи через опіоїдні рецепторів [45], тоді 

як нестероїдні анальгетики не мають такого негативного ефекту. 

Не дивлячись на те, що селезінка є важливим вторинним лімфоїдним 

органом, проте отримані дані значною мірою відображають системні зміни в 
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імунній відповіді. В той же час, сторожові ЛВ є важливим компартментом, де 

відбувається презентація антигену Т клітинам та запуск специфічної 

клітинної імунної відповіді на пухлинні антигени [148]. 

Як і в селезінці, в сторожових ЛВ рівень експресії IFN-γ проявляв 

тенденцію до зростання після видалення пухлини у всіх дослідних групах 

(рис. 3.14). Найбільш вираженою ця тенденція була у групі декскетопрофену, 

де рівень мРНК IFN-γ до третьої доби після операції зростав вдвічі порівняно 

із доопераційними значеннями (p < 0,05) та на 37 % перевищував показники 

групи омнопону та контрольної групи (p < 0,05).  

 

Рисунок 3.14. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень 

експресії мРНК IFN-γ (А) та IL-4 (Б) у сторожових лімфовузлах мишей при 

видаленні первинної пухлини: t0 – за добу до операції, t1 – через 1 добу після 

операції, t2 - через 3 доби після операції (n=5). 

Примітка: ум. од. – умовні одиниці, # - р < 0,05 порівняно із 

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

 

Зростання рівня експресії IFN-γ у післяопераційному періоді може бути 

пов’язано із усуненням пухлинної маси та зниженням пухлиноасоційованої 

імуносупресії, одним із основних медіаторів якої є ПГЕ2 [149]. Зниження 

продукції ПГЕ2 при застосуванні для знеболення інгібіторів ЦОГ-2, 
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очевидно, сприяє посиленню експресії IFN-γ у порівнянні із застосуванням 

опіоїдного анальгетика. 

Разом з тим, після видалення пухлини в сторожових ЛВ спостерігалось 

незначне зростання рівня експресії гену IL-4, проте статистично достовірних 

змін у післяопераційному періоді не спостерігалось у жодній з груп, окрім 

групи опіоїдної аналгезії (рис. 3.14, Б). Так, рівень мРНК IL-4 в сторожових 

ЛВ мишей, що отримували омнопон, на третю добу після операції більш ніж 

у 3 рази перевищував відповідні значення у контрольній групі, групі 

парекоксибу та декскетопрофену (p < 0,05). Таке значне зростання рівня 

мРНК IL-4 при застосуванні омнопону узгоджується з даними про здатність 

більшості опіатів стимулювати синтез цього цитокіну Т клітинами [150, 151], 

що сприяє переключенню імунної відповіді по Тх-2 типу.  

 

3.5.2 Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень 

експресії генів IL-10 та TGF-β в клітинах селезінки та сторожових 

лімфатичних вузлів. 

 

Протизапальні цитокіни, такі як TGF-β та IL-10, можуть посилювати 

прояви імуносупресії, індукованої хірургічним стресом. Як плейотропний 

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

мієлоїдні клітини, CD4+ та CD8+ T лімфоцитів, посилює генерацію 

T регуляторних клітин. Такі властивості необхідні для підтримання 

тканинного гомеостазу та толерантності до власних антигенів,  проте також 

залучені у формуванні пухлиноасоціованї  імуносупресії [152]. Хірургічна 

травма та біль можуть приводити до зростання системного рівня TGF-β [153, 

154].  

В нашому дослідженні було встановлено зростання рівня мРНК TGF-β 

в селезінках мишей після хірургічного видалення первинної пухлини (рис. 

3.15, А). Уже на першу добу після операції рівень експресії TGF-β у всіх 

дослідних групах значно зростав порівняно із початковими значеннями, та 
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залишався на такому рівні до третьої доби. У групі тварин, яким проводили 

видалення пухлини без застосування анальгетиків (контрольна група), рівень 

мРНК TGF-β підвищувався в 8,7 разів порівняно з доопераційними 

значеннями (p < 0,05), тоді як при застосуванні омнопону, декскетопрофену 

та парекоксибу рівень експресії цього цитокіну зростав відповідно у 4,5 рази, 

4,8 рази та 5,2 (хоча в цих групах відмінності не були статистично 

значимими, p = 0,06).  

 

Рисунок 3.15. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень 

експресії мРНК TGF-β (А) та IL-10 (Б) у селезінках мишей при видаленні 

первинної пухлини: t0 – за добу до операції, t1 – через 1 добу після операції, 

t2 - через 3 доби після операції (n=5). 

Примітка: ум. од. – умовні одиниці, # - р < 0,05 порівняно із 

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

 

Такі відмінності у зміні рівня експресії мРНК TGF-β між контрольними 

мишами та тими, що отримували аналгезію, може бути пов’язана з тим, що 

TGF-β бере участь у модуляції больової відповіді при травматичному та 

запальному процесі [155, 156].  

IL-10, наряду з TGF-β, також виступає регуляторним цитокіном, який 

пригнічує продукцію прозапальних цитокінів, проліферацію Т клітин та 

зменшує експресію молекул МНС ІІ класу на поверхні антигенпрезентуючих 
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клітин [154]. У даному дослідженні не спостерігалось істотних змін у рівні 

експресії мРНК IL-10 у спленоцитах мишей після хірургічного видалення 

первинної пухлини в жодній із груп тварин, за винятком групи опіоїдної 

аналгезії (рис. 3.15, Б). При застосуванні омнопону рівень мРНК IL-10 на 

першу добу після видалення пухлини зростав у 2 рази відносно початкового 

рівня та достовірно перевищував показники контрольної групи та груп із 

застосуванням нестероїдних анальгетиків (p < 0,05), проте до третьої доби 

післяопераційного періоду рівень експресії знижувався практично до 

вихідних значень. 

Динаміка післяопераційних змін рівнів мРНК TGF-β та IL-10 у 

сторожових ЛВ мишей дещо відрізнялась від такої у селезінці. Так, рівень 

експресії мРНК TGF-β на першу добу після видалення первинної пухлини 

зростав порівняно із передопераційним рівнем у всіх групах тварин (рис. 

3.16, А). 

 

 

Рисунок 3.16. 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 після 

операції, t2 - через 3 доби після операції (n=5 для кожної групи). 

Примітка: ум. од. – умовні одиниці, * - р < 0,05 порівняно із 

контрольною групою, групами декскетопрофену та парекоксибу. 
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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 третю добу 

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). 

Рівень мРНК IL-10 на третю добу після видалення пухлини також був 

найвищим у сторожових ЛВ мишей, що отримували знеболення омнопоном, 

хоча відносно групи декскетопрофену та парекоксибу ці відмінності не були 

статистично достовірними. 

Таким чином, використання опіоїдного анальгетикам омнопону при 

видаленні перещепленої пухлини приводить до післяоперційного зростання 

рівнів експресії мРНК супресорних цитокінів TGF-β, IL-10 та Тх2 цитокіну 

IL-4 в сторожових лімфовузлах, тоді як знеболення інгібіторами ЦОГ-2 

підтримує високий рівень експресії мРНК IFN-γ як в селезінці, так і в 

сторожових ЛВ тварин після операції. 

 

3.6 Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень 

експресії транскрипційного фактору FoxP3 клітинами селезінки та 

лімфатичних вузлів мишей при хірургічному видаленні первинної 

пухлини. 

 

Одними з головних супресорних клітин, які беруть участь у пригнічені 

протипухлинної імунної відповіді, є регуляторні Т клітини (Т-рег). T-рег 

здатні викликати анергію та виснаження антигенспецифічних Т клітин, тим 

самим допомагаючи пухлині уникати імунної відповіді. Інфільтрація 

пухлини та лімфовузлів Т-рег лімфоцитами корелює з негативним прогнозом 

перебігу захворювання [157]. Характерним маркером цих CD4
+
 лімфоцитів є 
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транскрипційний фактор FoxP3 (forkhead box Р3), а також експресія низки 

регуляторних цитокінів, таких як TGF-β та IL-10 [158]. TGF-β регулює 

функції природних кілерів, мієлоїдних клітин, CD4
+
 та CD8

+
 T клітин, а 

також необхідний для генерації Т-рег із наївних Т лімфоцитів. T-reg клітини 

здатні активно проліферувати у відповідь на стимуляцію алоантигенами та 

ІЛ-2, виявляють імуносупресивну активність відносно антигенспецифічних 

ЦТЛ [157, 158].  

На моделі хірургічного видалення первинної пухлини нами було 

встановлено зростання рівня мРНК транскрипційного фактору FoxP3 як в 

селезінці, так і в сторожових лімфовузлах мишей у післяопераційному 

періоді (рис. 3.17). 

Так, в селезінці рівень мРНК FoxP3 зростав вже на першу добу після 

операції у всіх експериментальних групах (рис. 3.17, А), проте до третьої 

доби в групі омнопону це зростання припинялося. В той же час у 

спленоцитах тварин, яким застосовували нестероїдні анальгетики, рівень 

мРНК FoxP3 продовжував зростати та на 3 добу перевищував середнє 

значення групи омнопону в 2 рази при використанні парекоксибу та в 2,7 

рази – декскетопрофену (р < 0,05). 

Порівняно із спленоцитами, зміни рівня експресії FoxP3 в сторожових 

ЛВ у післяопераційному періоді відбувались значно повільніше (рис. 3.17, Б), 

істотне зростання рівня мРНК транскрипційного фактору відбувалося лише 

на 3 добу після операції лише у групі опіоїдної аналгезії. 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 – значення групи парекоксибу (р < 0,03). 

Таким чином, при застосуванні нестероїдних анальгетиків рівень 

експресії мРНК FoxP3, який є маркером Т-рег, у селезінці тварин продовжує 

зростати до 3 доби післяопераційного періоду, тоді як при застосуванні 

омнопону зростання цього маркеру припиняється після 1 доби. 
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Рисунок 3.17. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на рівень 

експресії мРНК FoxP3 у селезінці (А) та сторожових лімфовузлах (Б) мишей 

при видаленні первинної пухлини: t0 – за добу до операції, t1 – через 1 добу 

після операції, t2 - через 3 доби після операції (n=5 для кожної групи). 

Примітка: ум. од. – умовні одиниці, * - р < 0,05 порівняно із групою 

омнопону. 

 

В той же час, у сторожових ЛВ тенденція була прямо протилежною – 

на 3 добу відбувалося інтенсивне зростання рівня мРНК FoxP3 лише в групі 

опіоїдної аналгезії, але не в групах декскетопрофену та парекоксибу. 

Зростання рівня маркеру Т-рег клітин в селезінці може бути прямим 

наслідком розвитку післяопераційного запалення, та покликане регулювати 

його системний розвиток. В той же час, в ЛВ, що дренують пухлину, Т-рег 

клітини можуть бути учасниками пухлиноасоційованої імуносупресії. 

Підсумовуючи результати досліджень можна зробити висновок, що 

нестероїдні анальгетики декскетопрофен та парекоксиб, на противагу 

опіоїдному омнопону, сприяють підтриманню активності імунної системи 

мишей після хірургічного видалення первинної пухлини. Нестероїдні 

анальгетики запобігають зниженню фагоцитарної активності моноцитів та 

гранулоцитів, а також підтримують високу проліферативну активність 

лімфоцитів у післяопераційному періоді. Застосування декскетопрофену та 
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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 селезінці та лімфовузлах тварин у порівнянні 

із застосуванням омнопону. На відміну від нестероїдних препаратів, омнопон 

посилює імуносупресію після видалення пухлини, що проявляється значним 

зростанням рівнів мРНК TGF-β та FoxP3 у сторожових ЛВ, що дренують 

пухлину. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ВПЛИВ НЕСТЕРОЇДНИХ ТА ОПІОЇДНИХ АНАЛЬГЕТИКІВ НА СТАН 

ІМУННОЇ СИСТЕМИ ХВОРИХ НА РАК НИРКИ У 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 

 

Не зважаючи на сучасні досягнення онкохірургії, при видаленні 

первинної пухлини не можливо повністю позбавитись від пухлинних клітин 

в організмі хворого. Імунна система відіграє вирішальну роль у розпізнаванні 

та елімінації залишкових пухлинних клітин і її функціональна активність є 

вкрай важливою у післяопераційному періоді [161]. 

Периопераційні стресові чинники, такі як пошкодження тканин, біль, 

фармакологічний вплив препаратів, що використовуються для анестезії та 

аналгезії, тощо, негативно впливають на стан імунної системи [35, 36]. 

Сучасні підходи хірургічного лікування онкологічних захворювань та 

супутньої паліативної терапії передбачають усунення або мінімізацію 

негативного впливу цих стресових чинників на імунну систему пацієнтів з 

метою покращення віддалених результатів лікування. На сьогодні 

достеменно відомо, що основний вклад в розвиток периопераційної 

імуносупресії вносить пошкодження тканин, а застосування мінімально 

інвазивних технік хірургічного втручання (наприклад, лапароскопічні та 

робото-асистовані операції) дозволяє мінімізувати його негативний вплив на 

імунну систему та знижуючи ризик розвитку метастазів та рецидивів [162]. З 

іншого боку, вклад анальгетиків у розвиток периопераційної імуносупресії 

вивчений недостатньо. В in vitro та in vivo дослідженнях встановлено, що 

піоїдні анальгетики, які наразі широко використовуються в онкохірургії, 

негативно впливають на клітинну ланку імунної системи. Проте дані 

клінічних досліджень стосовно їх впливу на ризик розвитку рецедивів та 

метастазів є досить суперечливими [13]. Тим не менше, в сучасній 
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паліативній практиці сформувалась тенденція до пошуку нових схем 

знеболення, в яких використання опіатів по можливості було б зведено до 

мінімуму. Альтернативою опіоїдним пептидам можуть виступати НСПЗП, 

які є інгібіторами ЦОГ-2. 

 

4.1 Ефективність периопераційного знеболення у хворих на рак 

нирки при застосуванні опіоїдної та нестероїдної аналгезії 

 

Оцінку ефективності знеболення проводили використовуючи ВАШ 

кожні 4 години. 14 хворим із групи декскетопрофену (77 %) та 13 хворим із 

групи парекоксибу (81 %) на першу добу після операції виникла необхідність 

додаткового введення омнопону одноразово для додаткового знеболення 

(сумарна доза опіатів 20 мг), оскільки біль при русі перевищував 4 бали по 

ВАШ (таблиця 4.1). Проте в подальшому необхідності у додатковому 

знеболенні опіатами не виникало. В той же час, добова доза опіатів в першу 

добу після операції у групі омнопону склала 80 мг (4 введення опіоїдного 

анальгетика).  

 

Таблиця 4.1 

Інтенсивність болю у хворих на рак нирки після хірургічної 

операції при застосуванні опіоїдного та нестероїдних анальгетиків  

Анальгетик Бали ВАШ 

12 годин 24 години 

Омнопон 3,6 ± 0,9 4,0 ± 1,1 

Декскетопрофен 4,4 ± 1,1 3,5 ± 1,0 

Парекоксиб 4,5 ± 1,2 3,6 ± 0,9 

Примітка: ВАШ – візуальна аналогова шкала 

 

Слід зазначити, що середні значення інтенсивності болі як через 12, так 

і через 24 години після операції, не відрізнялись між групами хворих, яким 
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застосовували парекоксиб, декскетопрофен та омнопон, що свідчить про 

достатню ефективність знеболення нестероїдними анальгетиками. 

 

4.2 Зміни лейкоцитарної формули хворих на рак нирки у 

периопераційному періоді при застосуванні опіоїдної та нестероїдної 

аналгезії 

 

Хірургічна травма супроводжується пошкодженням тканин та 

крововтратою, що неминуче викликає системну стрес-реакцію. Імунна 

система бере участь у підтриманні гомеостазу, тому однією з перших реагує 

на такого роду стрес. Зміни в кількісних показниках циркулюючих 

лейкоцитів при хірургічному втручанні стають помітними вже в перші 

години після операції та можуть тривати від 3 діб до тижня. 

Після операції у хворих на рак нирки спостерігалось стрімке зростання 

кількості циркулюючих лейкоцитів (рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1 Зміни в кількості лейкоцитів у периферичній крові хворих 

на рак нирки у периопераційному періоді при застосуванні опіоїдних та 

нестероїдних анальгетиків. Т0 – за добу до операції, Т1 – наприкінці 

хірургічного втручання, Т2 – через 3 доби після операції. ПЗЛ – практично 

здорові люди. 

Примітка: * - р < 0,05 порівняно із значеннями до операції (Т0). 
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Значне зростання кількості лейкоцитів в периферичній крові відмічали 

уже наприкінці хірургічного втручання, що швидше всього є наслідком 

виходу клітин з селезінки та інших депо у відповідь на крововтрату та 

пошкодження тканин. 

Кількість лейкоцитів продовжувала зростати і на третю добу після 

операції перевищувала доопераційний рівень більш ніж у 1,5 рази у всіх 

групах хворих (р < 0,05). Таке довготривале зростання пов’язане із 

формуванням запалення у відповідь на пошкодження тканин.  

Аналізуючи лейкоцитарну формулу, було встановлено, що таке 

зростання лейкоцитів відбувається в основному за рахунок збільшення у 

циркуляції частки гранулоцитів при значному зменшенні відносної кількості 

лімфоцитів (рисунок 4.2). Так, відносна кількість лімфоцитів периферичної 

крові знижувалася в 1,5 рази в кінці хірургічного втручання у хворих всіх 

групах, і продовжувала знижуватись в післяопераційному періоді (р < 0,05). 

На 3 добу після операції частка лімфоцитів була майже у 2 рази нижчою 

порівняно зі значеннями до операції (р < 0,05), проте достовірних 

відмінностей між групами хворих, яким застосовували опіоїдні чи 

нестероїдні анальгетики, не спостерігали. 

На фоні зниження відсотку лімфоцитів значно зростала кількість 

гранулоцитів (рис. 4.2, А). Відносні кількісті гранулоцитів на третю добу 

після операції зростали порівняно із вихідними значеннями на 22,4 % та 

25,3 % у хворих групи парекоксибу та декскетопрофену, відповідно, проте 

були достовірно нижчими, ніж у хворих групи омнопону, де цей показник 

зростав на 27,8 % порівняно із доопераційним рівнем (р <  0,05). 

Разом з тим, одразу після операції у хворих, що отримували знеболення 

опіатами, відбувалося зниження відносної кількості моноцитів у 2 рази 

(р < 0,05), і їх кількість залишалась такою і на третю добу післяопераційного 

періоду. В той же час, при застосуванні нестероїдних анальгетиків частка 

моноцитів у периферичній крові хворих на рак нирки знижувалась менш 
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виразно, а на третю добу проявляла тенденцію до зростання і була достовірно 

вищою, ніж у групі омнопону в 1,8 разів (р < 0,05). 

 

 
 

Рисунок 4.2. Зміни лейкоцитарної формули у периопераційному періоді 

при застосуванні опіоїдних та нестероїдних анальгетиків у хворих на рак 

нирки: відносна кількість гранулоцитів (А), моноцитів (Б) та лімфоцитів (В). 

Т0 – за добу до операції, Т1 – наприкінці хірургічного втручання, Т2 – через 

3 доби після операції. ПЗЛ – практично здорові люди. 

Примітка: * - р < 0,05 порівняно зі значеннями до операції (Т0);  

        # - р < 0,05 порівняно зі значеннями в групі омнопону. 

 

Зниження лімфоцитів свідчить про послаблення адаптивної імунної 

відповіді та переважання неспецифічних імунних реакцій. Разом з тим, 

моноцити, які можуть бути попередниками макрофагів та дендритних клітин, 

також відіграють важливу роль як у формуванні специфічної імунної 

відповіді, так і в контролі запального процесу в пошкоджених тканинах. 

Також, за даними дослідження [163] інтенсивне зростання кількість 

гранулоцитів у післяопераційному періоді корелює з негативним прогнозом 

при раку нирки. При використанні декскетепрофену та парекоксибу 

зростання кількості гранулоцитів та зменшення кількості моноцитів є менш 

виразним ніж при знеболенні омнопоном. 
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4.3 Проліферативна активність лімфоцитів хворих на рак нирки у 

периопераційному періоді при застосуванні опіоїдної та нестероїдної 

аналгезії 

 

Здатність лімфоцитів до проліферації є важливою складовою відповіді 

на активаційні стимули. Якщо активаційний сигнал є неповноцінним 

(наприклад, при відсутності зв’язування костимуляторних молекул, 

відсутності ростових факторів), зрілі клітини можуть переходити в стан 

апоптозу. Від балансу між цими процесами залежить повноцінність розвитку 

імунної відповіді на антигенний стимул чи відповіді на мітогени. 

Оцінку проліферативної відповіді лімфоцитів периферичної крові 

хворих на рак нирки у периопераційному періоді проводили в РБТЛ із 

використанням ФГА в якості мітогену для Т клітин. 

Нами було встановлено значне зниження проліферативної активності 

лімфоцитів хворих на рак нирки після хірургічної операції (рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3. 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. 

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

# - р < 0,05 порівняно із значеннями практично здорових людей. 
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ІПА лімфоцитів периферичної крові при спонтанній РБТЛ незначно 

зменшувався в кінці операції. На третю добу після видалення пухлини ІПА 

достовірно знижувався порівняно із доопераційними значеннями у групі 

омнопону з 1,18 ± 0,25 до 0,69 ± 0,20, у групі декскетопрофену з 1,20 ± 0,23 

до 0,87 ± 0,15, та з 1,37 ± 0,35 до 0,80 ± 0,26 у групі парекоксибу (рис. 4.3, А). 

В той же час, ІПА Т лімфоцитів у відповідь на стимуляцію ФГА вже 

наприкінці хірургічного втручання достовірно знижувався в 1,6 рази у 

кожній із груп порівняно із передопераційними показниками (p < 0,05), та 

через три доби залишався достовірно нижчим відносно значень до операції та 

значень практично здорових людей (рис. 4.3, Б). Проте, динаміка зниження 

ІПА після операції не відрізнялася між групами пацієнтів, яким 

застосовували опіоїдну та нестероїдну аналгезію. Очевидно, зміни 

проліферативної активності лімфоцитів були зумовлені впливом хірургічної 

травми та інших периопераційних стресових факторів, а внесок анальгетиків 

у цей процес був незначним. 

Показник ІПА відображає співвідношення кількості клітин у фазі 

проліферації до клітин у стані апоптозу. В даному випадку, післяопераційне 

зниження ІПА було більшою мірою наслідком пригнічення здатності до 

проліферації. Частка клітин в стані апоптозу у відповідь на культивацію 

лімфоцитів з ФГА практично не змінювалася після операції порівняно із 

вихідними значеннями, та не відрізнялась між групами пацієнтів, яким 

використовували різні види аналгезії (рис. 4.4, Б). Хоча в дослідженнях in 

vitro встановлено, що опіоїдні пептиди посилюють апоптоз Т клітин [7, 164], 

у пацієнтів із раком нирки негативного впливу периопераційного знеболення 

омнопоном на апоптоз Т клітин не спостерігали. 

Слід також зазначити, що кількість апоптотичних клітин при 

культивації лімфоцитів як з ФГА, так і без мітогену, була дещо підвищена у 

хворих на рак нирки порівняно із практично здоровими людьми, хоча ці 

відмінності і не були статистично значимими (рис. 4.4). 
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Рисунок 4.4. Відносна кількість клітин в стані апоптозу при спонтанній 

(А) та стимульованій ФГА (Б) проліферації лімфоцитів хворих на рак нирки у 

периопераційному періоді при застосуванні нестероїдних та опіоїдних 

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

втручання, Т2 – через 3 доби після операції. 

 

На противагу цьому, відсоток клітин проліферативного пулу (клітини у 

G2 + M + S фазах клітинного циклу) у хворих на рак нирки достовірно не 

відрізнявся від показників практично здорових людей, проте знижувався у 

післяопераційному періоді як при спонтанній, так і при стимульованій ФГА 

проліферації (рисунок 4.5). Проте, при спонтанній проліферації описані вище 

зміни не були статистично значимими (рис. 4.5, А).  

В той же час, частка лімфоцитів проліферативного пулу при мітоген-

стимульованій проліферації МНЛПК, отриманих у хворих на рак нирки 

наприкінці хірургічного втручання, була достовірно зниженою (р < 0,05) 

порівняно зі значеннями до операції на 11,73 % при застосуванні омнопону, 

на 11,05 % при використанні декскетопрофену та на 10,06 % – парекоксибу 

(рис. 4.5, Б). Ці показники залишались зниженими і на третю добу після 

операції, та були достовірно нижчими порівняно зі значеннями практично 

здорових людей. 
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Рисунок 4.5. Спонтанна (А) та стимульована ФГА (Б) проліферативна 

активність лімфоцитів хворих на рак нирки у периопераційному періоді при 

застосуванні нестероїдних та опіоїдних анальгетиків. Т0 – за добу до 

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

операції. 

Примітка: * - р < 0,05 порівняно зі значеннями до операції (Т0);  

# - р < 0,05 порівняно зі значеннями практично здорових людей. 

 

Слід наголосити, що аналогічно до значень ІПА, зниження кількості 

проліферуючих лімфоцитів відбувалось однаковою мірою у всіх групах 

хворих не залежно від типу застосованої аналгезії, і, очевидно, було 

зумовлено більшою мірою хірургічною травмою, ніж медикаментозним 

впливом анальгетиків. 

Таким чином, проліферативна активність лімфоцитів у пацієнтів після 

операції по видаленню пухлини нирки знижувалась за рахунок пригнічення 

їх здатності до проліферації під впливом хірургічної травми, тоді як рівень 

апоптозу практично не змінювався. При цьому жоден із застосованих у 

периопераційному періоді анальгетиків не чинив відчутного впливу на 

проліферативну здатність лімфоцитів. 
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4.4 Популяційний склад лімфоцитів периферичної крові хворих на 

рак нирки у периопераційному періоді 

 

Популяційний склад лімфоцитів периферичної крові є важливим 

показником імунної реактивності організму. Нами було проведено 

імунофенотипування лімфоцитів периферичної крові хворих на рак нирки у 

периопераційному періоді при застосуванні опіоїдних та нестероїдних 

анальгетиків. Визначала вміст клітин за поверхневими маркерами CD3 (Т 

клітини), CD4 (Т-хелпери), CD8 (ЦТЛ), CD20 (В клітини), CD16 (ПКК) та 

HLA-DR (активовані лімфоцити). 

Імунологічні зміни є однією з адаптаційних реакцій організму на стрес, 

у тому числі й на хірургічну травму, до якої додається вплив препаратів для 

анестезії та знеболення. Післяопераційні імунологічні зміни часто найбільш 

виразні в клітинній ланці і можуть проявлятися зменшенням як кількості Т-

клітин та ПКК, так і пригніченням їх функціональної активності [165]. 

При дослідженні популяційного складу лімфоцитів у хворих на РН 

після оперативного втручання було встановлено зменшення абсолютної 

кількості Т клітин у всіх досліджуваних групах пацієнтів (Рис. 4.6, А). До 

третьої доби після операції абсолютна кількість Т лімфоцитів знижувалась 

відносно передопераційного рівня на 23% при застосуванні омнопону, на 

30% при використанні декскетопрофену та на 28% при знеболенні 

парекоксибом, проте відмінності між групами не були статиститчно 

значущими. В той же час, відносна кількість Т клітин у післяопераційному 

періоді практично не змінювалась (табл. 4.1).  

Зниження кількості Т клітин в короткостроковому періоді після 

операції відбувалось за рахунок зменшення абсолютної кількості CD4
+
 Тх без 

зміни кількості CD8
+ 

клітин, тоді як через три доби кількість Тх незначно 

відновлювалась, а кількість ЦТЛ зменшувалась (рис. 4.6, Б, В).   
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Рисунок 4.6. Абсолютна кількість CD3
+
, CD4

+
 та CD8

+
 лімфоцитів 

периферичної 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. 

Примітка: * - р < 0,05 порівняно зі значеннями до операції (Т0);  

о - р < 0,05 порівняно зі значеннями практично здорових людей. 

 

В кінці оперативного втручання абсолютна кількість ЦТЛ в 

периферичній крові пацієнтів всіх трьох груп практично не відрізнялась від 

передопераційного рівня, а їх відносна кількість навіть незначно зростала, 

хоча ці зміни і не були статистично достовірними (табл. 4.1).  

Проте на третю добу після операції абсолютна кількість ЦТЛ (CD8
+
 

клітин) достовірно зменшувалась на 28 % у групі омнопону та на 30 % у 

групі парекоксибу, та на 31 % у групі декскетопрофену відносно значень до 

операції (p < 0,05). Отримані результати співставні з даними дослідження 

Porta С. et al. [165], в якому вивчались післяопераційні зміни популяційного 

складу лімфоцитів у хворих на рак нирки в залежності від типу операції. 

Варто наголосити, що динаміка описаних вище змін у кількісних 

показниках Тх та ЦТЛ не відрізнялась між групами пацієнтів, що отримували 

для знеболення омнопон або нестероїдні анальгетики, і, очевидно, була 
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зумовлена більшою мірою хірургічною травмою, ніж медикаментозним 

впливом. 

 

Таблиця 4.2 

Відносна кількість різних субпопуляцій лімфоцитів периферичної 

крові хворих на РН в периопераційному періоді при застосуванні 

нестероїдних та опіоїдних анальгетиків 

П
о

п
у
л

я
ц

ія
 

к
л

іт
и

н
 

Анальгетики 

Відносна кількість лімфоцитів, % (М±m) 

До 

операції 

В кінці 

оперативного 

втручання 

На 3-у 

добу після 

операції 

Практично 

здорові  

люди  

C
D

 3
+
 Омнопон 64,43±2,01 64,00±3,80 69,29±3,31 

71,67±3,21  Декскетопрофен 
67,50±2,29 65,06±2,43 64,00±1,90 

Парекоксиб 
66,73±3,44 67,36±3,54 65,73±2,59 

C
D

 4
+
 Омнопон 33,21±1,76 31,14±1,71 39,00±1,90 

37,89±4,05 Декскетопрофен 
36,25±2,83 32,88±2,54 34,69±1,74 

Парекоксиб 
33,91±2,87 30,73±3,45 39,64±3,51 

C
D

 8
+
 Омнопон 

33,71±2,05 37,36±2,47 31,50±2,20 

32,17±2,93 Декскетопрофен 
32,56±1,59 35,88±1,99 31,94±1,94 

Парекоксиб 
32,73±3,37 39,45±4,48 28,36±4,09 

C
D

 2
0

+
 Омнопон 

11,07±1,05 7,93±1,01* 12,79±1,32
#
 

8,67±1,12 Декскетопрофен 
9,00±1,01 7,06±0,64* 10,06±0,80 

Парекоксиб 
9,73±1,45 6,09±1,57* 10,36±0,67 

H
L

A
-D

R
+
 

Омнопон 
24,93±1,54 25,71±1,99 25,07±1,92 

27,17±3,26 Декскетопрофен 
23,44±2,17 22,69±2,07 22,88±3,00 

Парекоксиб 
25,82±2,65 26,09±3,21 25,55±4,06 

Примітка: * - р < 0,05 порівняно зі значеннями до операції (Т0);  

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

 



95 
 

Абсолютна кількість B лімфоцитів (CD 20
+ 

клітин) у хворих на РН 

перед операцією була дещо підвищеною порівняно із значеннями практично 

здорових людей (статистично недостовірно). Проте після хірургічної операції 

спостерігали статистично значиме зменшення як відносної (табл. 4.1), так і 

абсолютної (рис. 4.7) кількості В клітин. Так, наприкінці хірургічної операції 

абсолютні значення кількості CD 20
+
 клітин достовірно знижувались відносно 

значень до операції на 58 %, 65 %, та 72 % при застосуванні омнопону, 

декскетопрофену та парекоксибу, відповідно (р < 0,05). До третьої доби 

післяопераційного періоду кількість В клітин у пацієнтів всіх груп 

відновлювалась майже до початкових значень перед операцією, та знову 

перевищувала значення здорових людей (рис. 4.7).  

 

Рисунок 4.7. Вплив анальгетиків на абсолютну кількість CD20
+
 клітин 

периферичної крові хворих на РН в периопераційному періоді. Т0 – за добу 

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

операції. 

Примітка: * - р < 0,05 порівняно зі значеннями до операції (Т0);  

о - р < 0,05 порівняно зі значеннями в групі омнопону. 

 

Таким чином, в кроткостроковому післяопераційному періоді 

відбувається зниження кількості В клітин, проте в подальшому відбувається 
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переключення на гуморальний тип імунної відповіді, про що свідчить 

зростання СD4+ та CD20+ лімфоцитів, та зменшення CD8+ клітин.
 
 

ЦТЛ є не єдиними ефекторами клітинної імунної відповіді, які 

відповідають за елімінацію пухлинних клітин. ПКК здатні розпізнавати 

пухлинні клітини а здійснювати їх лізис без попередньої сенсибілізації, що 

надає їм першочергової ролі у протипухлинному захисті. Разом з тим, у 

результаті хірургічної травми найбільш помітні зміни спостерігаються саме в 

цій популяції клітин [14, 166].  

В нашому дослідженні було встановлено значне зниження кількості 

ПКК (CD16
+
 клітин) після хірургічної операції у хворих на РН, при цьому 

більш вираженим таке зменшення було при застосуванні омнопону (рис. 4.8).  

 

 

Рисунок 4.8. Зміни відносної (А) та абсолютної (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. 

Примітка: * - 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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Так, у пацієнтів, що отримували омнопон, абсолютна кількість СD16
+ 

лімфоцитів в периферичній крові на третю добу після операції достовірно 

знижувалась у два рази порівняно із передопераційним 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). Застосування 

інгібіторів ЦОГ-2, очевидно, зменшує негативний вплив хірургічного стресу 

на популяцію ПКК.  

Таким чином, серед досліджених популяцій лімфоцитів найбільший 

вплив хірургічна травма чинила на кількість ПКК, проте застосування 

парекоксибу та декскетопрофену на відміну від омнопону, приводило до 

зменшення такого негативного впливу.  

 

4.5 Вплив опіоїдної та нестероїдної аналгезії на функціональну 

активність Т лімфоцитів та природних кілерних клітин 

 

Зміни у кількісні цитотоксичних клітин ефекторів, які спостерігали 

після хірургічної операції, не відображають повною мірою стан клітинної 

ланки імунної системи, тому нами додатково було проведено оцінку 

функціональної активності Т клітин та ПКК у хворих на РН в 

периопераційному періоді. 

INF-γ є одним з ключових цитокінів у протипухлинному імунному 

захисті. Він посилює активність ЦТЛ, ПКК, антигенпрезентуючих клітин, 

посилює експресію молекул МНС І класу на пухлинних клітинах [167]. Разом 

з тим, здатність до синтезу INF-γ є важливою характеристикою Т клітин, та 

визначає розвиток клітинної імунної відповіді. Виходячи з цього, нами було 

проведено оцінку продукції INF-γ Т лімфоцитами периферійної крові хворих 

на РН в динаміці периопераційного періоду. 
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Слід зазначити, що у хворих на РН кількість Т лімфоцитів 

периферичної крові, здатних експресувати INF-γ, була достовірно зниженою 

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

негативний вплив пухлинного процесу. Проте після видалення пухлини 

спостерігалась різнонаправлена динаміка зміни у кількості INF-γ
+ 

Т клітин в 

залежності від застосованого знеболення (рис. 4.9). 

 

Рисунок 4.9. Вплив опіоїдних та нестероїдних анальгетиків на відносну 

кількість INF-γ
+
CD3

+
 клітин у хворих на РН в периопераційному періоді. Т0 

– за добу до операції, Т1 – наприкінці хірургічного втручання, Т2 – через 3 

доби після операції.  

Примітка: * - р < 0,05 порівняно зі значеннями практично здорових 

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

 

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 парекоксиб або декскетопрофен (р < 0,05). 
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Можливо, зростання кількості IFN-γ
+
CD3

+ 
клітин у післяопераційному 

періоді пов’язане зі здатністю інгібувати синтез ПГЕ-2, що залучений у 

формування пухлиноасоційованої та периоперацыйної імуносупресії, а також 

є основним медіатором негативного впливу хірургічної травми [149, 167].  

Підтримання високого рівня не лише кількості, а й функціональної 

активності ПКК, які є першою лінією протипухлинного захисту, є також 

важливим у периопераційному періоді. Нами було встановлено, що поряд із 

зменшенням кількості ПКК, після хірургічної операції у хворих на РН також 

відбувалось значне пригнічення їх ЦА (рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10. Вплив анальгетиків на цитотоксичну активність 

природних кілерних клітин периферичної крові хворих на РН в 

периопераційному періоді. Т0 – за добу до операції, Т1 – наприкінці 

хірургічного втручання, Т2 – через 3 доби після операції. 

Примітка: * - 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. 

 

ЦА активність ПКК у хворих на РН не відрізнялась від значень 

практично здорових людей,  проте уже в кінці хірургічної процедури ЦА 

знижувалась порівняно із доопераційними значеннями у 1,5 рази у всіх 
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групах хворих (р < 0,05), що свідчить про негативний вплив хірургічної 

травми на функціональну активність ПКК.  

При застосуванні нестероїдних анальгетиків подальше зниження ЦА у 

післяопераційному періоді 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 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 та ПКК та вищими значенням ЦА ПКК у 

післяопераційному періоді.  
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ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Не дивлячись на різноманіття підходів до терапії онкологічних 

захворювань, хірургічна операція є основним та первинним лікуванням 

більшості солідних пухлин. Разом з тим, оперативне втручання призводить 

до розвитку транзиторної імуносупресії, вклад у розвиток якої вносить 

пошкодження тканин, біль та медикаментозне втручання, до якого відносять 

застосування анестетиків та анальгетиків. 

Вважається, що післяопераційний період є етапом з найбільш 

сприятливими умовами для розвитку метастазів після видалення первинної 

пухлини. Такі умови формуються в основному завдяки пригніченню 

клітинної імунної відповіді, яка є головним механізмом протипухлинного 

захисту [168, 169]. Імуносупресія, індукована хірургічним втручанням 

розвивається вже в перші години після операції та триває від кількох днів до 

тижня, і залежить від важкості хірургічної травми та тривалості дії стресових 

периопераційних факторів [3]. 

Одним із таких факторів є застосування опіоїдних анальгетиків, які 

здатні пригнічувати імунну відповідь, сприяючи метастазуванню у 

післяопераційному періоді.  

Зменшення рівня хірургічної травми за рахунок використання 

малоінвазивних технік, таких як лапароскопічні та роботизовані 

малоінвазивні втручання, дозволило покращити віддалені результати на 

противагу відкритим операціям [162]. Разом з тим, опіоїдні анальгетики, які 

широко застосовуються в онкохірургії, негативно впливають на стан імунної 

системи пацієнтів [49]. Заміна стандартних технік знеболення, в яких 

застосовуються опіоїди, дозволила б зменшити дію ще одного стресового 

периопераційного фактору, і тим самим знизити рівень післяопераційної 

імуносупресії. Слід зазначити, що пригнічення протипухлинної імунної 



102 
 

відповіді в онкологічних хворих у післяопераційному періоді спричинене 

кількома механізмами, до яких відносять негативний вплив пухлини (так 

зване імуноредагування [170]), нейро-ендокринну реакцію у відповідь на 

хірургічну травму [171] та персистуючий запальний процес, що формується у 

відповідь на пошкодження тканин і вивільнення алармінів [172]. Так чи 

інакше, у всіх перерахованих вище механізмах в якості одного із медіаторів 

імуносупресії виступає ПГЕ2, синтез якого індукується в пухлинних клітинах 

а також в нормальних тканинах при пошкодженні та розвитку запалення. 

Ключовим ферментом у синтезі ПГЕ2 є ЦОГ-2, який також залучений у 

процесах ноцицепції [173]. Саме тому, перспеткивною альтернативою 

опіоїдній аналгезії вбачають застосування нестероїдних протизапальних 

препаратів, які є інгібіторами ЦОГ-2.  

Виходячи з цього, метою даної роботи було дослідити вплив опіоїдних 

та нестероїдних анальгетиків на стан імунної системи у периопераційному 

періоді при хірургічному видаленні пухлини. 

В роботі різнобічно проаналізовано імуномодуляторні ефекти 

знеболення нестероїдними протизапальними препаратами та опіоїдами на 

експериментальній моделі хірургічного видалення перещепленої пухлини у 

мишей лінії C57/Bl6, зокрема вплив на проліферативну здатність імунних 

клітин, на функціональний стан фагоцитів, активність клітинної ланки 

імунної системи та на профіль експресії цитокінів імунокомпетентними 

клітинами. Окрім того, досліджували вплив анальгетиків на процес 

метастазування та виживаність тварин після видалення перещепленої 

пухлини. Також, було проаналізовано післяопераційні зміни в стані імунної 

системи пацієнтів із раком нирки в залежності від застосованої 

периопераційної аналгезії. 

На даний час для знеболення в онкохірургії широко застосовуються 

опіоїдні анальгетики, зокрема комбіновані препарати опіумних алкалоїдів, 

які мають менш виражені побічні ефекти в порівнянні із застосуванням 

морфіну [174]. В даному дослідженні нами було використано комбінований 
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опіоїдний препарат омнопон, який застосовується для знеболення при 

хірургічному втручанні в онкохірургії. В якості альтернативи опіоїдній 

аналгезії було використано два НПЗП: декскетопрофен, що є неселективним 

інгібітором ЦОГ-1/2, та парекоксиб, який є представником нової групи 

препаратів селективних інгібіторів ЦОГ-2. 

Спрямованість впливу морфіну та інших опіатів на ризик розвитку 

метастазів та рецидивів, і як наслідок, на віддалені результати, все ще 

залишається дискусійним питанням, оскільки в залежності типу пухлини та 

дизайну дослідження дані різняться [175]. Проте пригнічення опіатами 

клітинної імунної відповіді може опосередковано впливати на подальший 

перебіг пухлинного процесу, особливо у порівнянні із застосуванням 

препаратів, що навпаки, сприяють зменшенню периопераційної 

імуносупресії. Для порівняння впливу НПЗП та опіоїдного препарату 

омнопону на пухлинний ріст та стан імунної системи нами було використано 

експериментальну модель хірургічного видалення первинної пухлини, в якій 

схема застосування периопераційного знеболення було наближено до 

клінічних схем, коли анальгетики вводять до початку операції та для 

післяопераційного знеболення.  

Резекція первинної пухлини неминуче приводить до дисемінації 

пухлинних клітин, а також до посилення росту віддалених метастатичних 

вогнищ [176, 177]. У використаній нами моделі після видалення первинного 

пухлинного вузла спостерігалось зростання кількості та загального об’єму 

метастатичних вузлів в легенях тварин у всіх дослідних групах. На 3 добу 

після операції, коли проводили евтаназію тварин для забору біологічного 

матеріалу, статистично достовірних відмінностей у цих показниках між 

групами тварин не виявили, хоча на рівні тенденції динаміка росту 

метастатичних вузлів була вищою в контрольній групі, тварини якої 

отримували замість анальгетиків фізіологічний розчин, а найменш 

вираженою у групі, що отримувала декскетопрофен. Достовірні відмінності 

були виявлені при аналізі віддалених результатів. Посилений ріст 
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метастатичних вузлів в легенях мишей після хірургічного видалення 

первинного пухлинного вузла призводив до загибелі тварин упродовж місяця 

після операції. Проте, при застосуванні нестероїдних анальгетиків медіана 

виживаності тварин була достовірно вищою порівняно із тваринами, яким 

для знеболення застосовували омнопон, та порівняно з контрольною групою 

тварин, яким вводили фізіологічний розчин. Очевидно, вплив НПЗП 

інгібіторів ЦОГ зменшував імуносупресивний вплив хірургічної операції, що 

в довготривалій перспективі відображалось на динаміці перебігу пухлинного 

процесу.  

Одним із факторів, що посилюють пухлинний ріст, є хронізація 

післяопераційного запального процесу. Фагоцитарна систему, яка відіграє 

виключну роль в динаміці запального процесу [114, 118]. Фагоцитарні 

клітини селезінки забезпечують фільтрування та елімінацію циркулюючих 

антигенів, у тому числі й експонованих внаслідок хірургічної травми [121]. 

Циркулюючі фагоцити крові утилізують апоптичні клітини, тканинний 

дебрис і дисеміновані пухлинні клітини [122]. Нами було встановлено, що у 

тварин з пухлиною до проведення операції кількість фагоцитуючих 

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

показників інтактних тварин. Проте, хірургічна травма негативно 

позначалась на їх кількості. На противагу омнопону, при застосуванні 

декскетопрофену та парекоксибу кількість гранулоцитарних фагоцитів в 

післяопераційному періоді змінювалась незначно і залишалась на рівні 

інтактних тварин, очевидно за рахунок зниження рівня ПГЕ-2, який є одним 

із основних медіаторів запалення, що формується у відповідь на 

пошкодження тканин [123]. Кількість поліморфоядерних фагоцитів 

периферійної крові також знижувалось на 1 добу після операції що, імовірно, 

пов’язано з крововтратою. На 3 добу після операції у контрольній та групах 

нестероїдної аналгезії спостерігалося відновлення цього показника, що може 

бути наслідком активації кровотворення, характерної для післяопераційних 

репаративних процесів [154]. Проте до 3 доби після операції у тварин, що 
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отримували опіоїдну аналгезію, відновлення кількості гранулоцитів крові, 

здатних до фагоцитозу, не відбувалось. Це узгоджується з даними літератури 

про здатність морфіну пригнічувати кровотворення [124], а також 

функціональну активність нейтрофілів зі зниженням експресії рецепторів 

комплементу, інтенсивності фагоцитозу [125]. В нашому дослідженні, 

фагоцитарний індекс як спленічних, так і циркулюючих гранулоцитів також 

були достовірно нижчими у при застосуванні омнопону порівняно із групами 

НПЗП та контролем. 

Операція негативно позначилася і на фагоцитарній функції 

мононуклеарних фагоцитів різної локалізації. Відносна кількість 

фагоцитуючих моноцитів у периферичній крові була істотно знижена у всіх 

дослідних групах що також може бути пов’язано із хірургічною травмою та 

крововтратою. Через 3 доби після операції кількість фагоцитуючих 

мононуклеарних клітин відновлювалась, проте значно слабше при 

застосуванні опіоїдної анальгезії. Фагоцитарна активність моноцитів як 

крові, так і селезінки, у післяопераційному періоді також була вищою у 

тварин, що отримували декскетопрофен чи парекоксиб. Слід зазначити, що 

моноцити, фагоцитарна активність яких є важливою не лише в резолюції 

запалення, але й для процесів презентації антигенів, чутливі до прямого 

впливу як ПГЕ-2, так і морфіну, оскільки несуть відповідні рецептори, і 

активація останніх призводить до пригнічення функціональної активності 

клітин [32, 70]. Таким чином, з одного боку, аналгезія НПЗП частково 

нівелює негативний вплив хірургічної травми на активність 

поліморфоядерних та мононуклеарних фагоцитів, а зіншого боку, опіати 

поглиблюють пригнічення їх проліферації та активності. 

Селезінка є найбільшим вторинним імунним органом, який бере участь 

у вродженій та набутій імунній відповіді. Селезінка забезпечує формування 

імунної відповіді на циркулюючі антигени. У мишей лімфоцити становлять 

основну масу імунних клітин селезінки [131]. Тому окрім ефекторів 

фагоцитарної ланки нами було досліджено активність лімфоїдних клітин 
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селезінки. Хірургічна травма приводила до зниження кількості спленоцитів, 

проте при знеболенні НПЗП таке зниження було незначним. Здатність 

лімфоцитів селезінки до проліферації, що є важливим показником для 

розвитку адаптивної імунної відповіді [132], також була вищою у тварин, 

яким застосовували препарати інгібітори ЦОГ. При цьому важливою є 

проліферативна відповідь лімфоцитів під дією мітогенного стимулу, і в 

першу чергу для протипухлинної резистентності – проліферативний 

потенціал Т клітин [178]. В реакції бластної трансформації під дією Т 

клітинного мітогену ФГА нами було встановлено, що індекс проліферативної 

активності (ІПА) спленоцитів у мишей після видалення перещепленої 

пухлини виявляв тенденцію до зростання, проте до третьої доби зменшувався 

нижче доопераційних значень Така динаміка, вочевидь, пов’язана із впливом 

системного запального процесу, котрий формується на ранньому етапі у 

відповідь на пошкодження тканин. В довгостроковому ж періоді системне 

запалення приводить до компенсаторного пригнічення адаптивної імунної 

відповіді, важливим аспектом якої є проліферація лімфоцитів [114, 115]. 

Проте у тварин, що отримували для периопераційного знеболення 

декскетопрофен та парекоксиб, на відміну від контролю та групи омнопону, 

проліферативна активність на 3 добу не знижувалася, що знову підтверджує 

протективний ефект НПЗП на імунну відповідь при стресс-реакції на 

хірургічну травму. ІПА є комплексним показником, який враховує як, власне, 

проліферацію, так і апоптоз клітин. В даному випадку, вищі показники ІПА 

при застосуванні НПЗП були більшою мірою зумовлені зростанням кількості 

клітин проліферативного пулу, та меншою мірою – зменшенням апоптозу. 

Слід відмітити, що після після операції рівень апоптозу клітин селезінки в 

РБТЛ знижувався у всіх групах тварин, що може бути пов’язано із усуненням 

негативно впливу пухлинної маси, оскільки у тварин з пухлинами кількість 

апоптотичних лімфоцитів достовірно перевищувала значення інтактних 

тварин. Проте, на 3 добу після видалення пухлини в контрольній групі 

тварин, яким замість анальгетиків вводили фізіологічний розчин, частка 
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апоптотичних клітин була значно вищою, ніж при застосуванні будь-якого із 

анальгетиків, причиною чого може бути те, що біль стимулює симпатичну 

нервову систему та впливає на активність гіпоталамо-гіпофізарної осі, що в 

свою чергу приводить до імуносупресії [136]. Разом з тим слід зауважити, що 

при культивуванні спленоцитів з ФГА на третю добу після операції рівень 

апоптозу був достовірно нижчим при застосуванні декскетопрофену у 

порівнянні із використанням омнопону, що ще раз підтверджує позитивний 

ефект інгібіторів ЦОГ-2 на проліферативну активність Т клітин [66]. 

Таким чином, хоча in vivo клітинність селезінки зменшувалася після 

операції по видаленню первинної пухлини в in vitro тесті РБТЛ 

проліферативна активність лімфоцитів після усунення пухлинної маси дещо 

зростала, що може бути пов’язано із відсутністю негативних факторів, які 

діють на клітини селезінки in vivo. Так чи інакше, важливим залишається той 

факт, що і кількість спленоцитів in vivo, і їх проліферативна активність in 

vitro у післяопераційному періоді зберігались на значно вищому рівні у 

мишей, яким для знеболення при операції застосовували нестероїдні 

анальгетики порівняно із тваринами контрольної групи та мишами, яким 

проводили опіоїдну аналгезію. Також, використання інгібіторів ЦОГ-2 

посилювало проліферацію у відповідь на стимуляцію ФГА, що є 

характеристикою активності Т-клітинної ланки імунної відповіді. 

Окрім проліферативної активності спленоцитів було проведено оцінку 

їх цитотоксичної активності (ЦА), яка є ключовим ефекторним механізмом 

елімінації злоякісних клітин [179]. В даному дослідженні для визначення ЦА 

спленоцитів в якості клітин-мішеней використовували пухлинні клітини лінії 

мишиниї лімфоми ОН-1. Така алогенна система «мішень-ефектор» 

відображає більшою мірою ЦА ПКК. Відомо, що функціональна активність 

ПКК пригнічена в організмі з пухлиною. На додачу, ПКК можуть зазнавати 

негативного впливу під час хірургічної травми, в тому числі і внаслідок дії 

фармакологічних препаратів. Разом з тим, збереження високої ЦА ПКК у 
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післяопераційному періоді є вкрай важливим для знищення дисемінованих 

пухлинних клітин [69, 179]. 

ЦА спленоцитів у мишей з перещепленою пухлиною була знижена на 

15% порівняно з інтактними тваринами, що свідчить про супресорний вплив 

КЛЛ на функцію ПКК [140]. Відповідно, після усунення первинної пухлини 

ЦА спленоцитів достовірно зростала у всіх групах піддослідних тварин, 

проте до третьої доби післяопераційного періоду ЦА у тварин контрольної 

групи знову знижувалась, що може бути пов’язано як з наслідками 

негативного впливу хірургічної травми [180], так і з розвитком 

метастатичного процесу, який також може негативно позначатись на 

активності імунних клітин [153]. Проте, при застосуванні для 

периопераційного знеболення із використанням як декскетопрофену, так і 

парекоксибу, сприяло збереженню високої ЦА ПКК селезінки протягом 

усього післяопераційного періоду, тоді як в групі опіоїдної аналгезії 

відбувалось таке ж зниження ЦА ПКК, як і у тварин контрольної групи. На 

підставі цих даних можна припустити, що дія ПГЕ2 вносить значний вклад в 

пригнічення ефекторної функції ПКК у післяопераційному періоді і 

застосування НПЗП, які зменшують його синтез, частково нівелює цей вплив. 

Існує чимало як in vivo, так і in vitro досліджень [68, 141-143], в яких 

показано негативний вплив ПГЕ2 на проліферацію та ЦА ПКК, причому 

інгібуючий ефект ПГЕ2 опосоредкований через рецептори EP4 на мембрні 

ПКК [67, 68].  

Розвиток імунної відповіді по клітинному або гуморальному типу 

залежить від балансу цитокінових сигналів. Головними молекулами, що 

здатні поляризувати імунні реакції по Тх1 чи Тх2 типу є INF-γ та IL-4. INF-γ 

сприяє розвитку клітинної імунної відповіді, посилюючи активність 

цитотоксичних ефекторів (ЦТЛ, ПКК), АПК, посилює експресію молекул 

МНС І класу на пухлинних клітинах, тоді як IL-4 виступає антагоністом цих 

процесів і відповідає за гуморальний тип імунної відповіді [18].  
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Нами було встановлено, що у спленоцитах тварин з перещепленою 

пухлиною КЛЛ рівень мРНК IL-4 не відрізнявся від такого у інтактних 

тварин. Також не було встановлено жодних статистично значимих змін цього 

показника після видалення первинної пухлини. 

На противагу цьому, рівень мРНК IFN-γ в селезінці мишей з пухлиною 

був достовірно зниженим у порівнянні з інтактними тваринами, проте 

проявляв тенденцію до зростання у всіх дослідних групах уже на 1 добу після 

видалення перещепленої пухлини, що очевидно пов’язано із ослабленням 

пухлиноасоційованої імуносупресії. Динаміка до зростання рівня експресії 

IFN-γ до третьої доби після операції зберігалась лише у тих тварин, яким для 

знеболення вводили НПЗП. В той же час, при знеболенні омнопоном або при 

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

На третю добу після операції при застосуванні як декскетопрофену, так і 

парекоксибу, рівень мРНК IFN-γ в спленоцитах відновлювався до рівня 

інтактних тварин, що в 2,4 рази та перевищував значення контрольної групи 

та на 40% значення групи, що отримувала омнопон. 

Знижена експресія IFN-γ у тварин контрольної групи, яким замість 

анальгетиків вводили фізіологічний розчин, узгоджується з даними, що 

застосування анальгетиків в експериментальних хірургічних моделях сприяє 

зниженню імуносупресії [145], оскільки біль індукує гіпоталамо-гіпофізарну 

вісь, посилення синтезу ПГЕ2 та катехоламінів, що в довгостроковому 

післяопераційному періоді приводить до пригнічення синтезу прозапальних 

цитокінів, в тому числі й IFN-γ [146, 147]. Разом з тим, опіоїдні пептиди, 

знижуючи вплив болю, можуть чинити прямий вплив на клітини імунної 

системи, зокрема знижувати активність промотора гену IFN-γ через цАМФ 

опосередкований сигналінг від опіоїдних рецепторів [45], тоді як НПЗП не 

мають такого негативного ефекту, і навпаки, знижуючи ПГЕ2 через 

інгібування ЦОГ-2, можуть сприяти експресії IFN-γ. Зростання рівня 

експресії IFN-γ у післяопераційному періоді може бути пов’язано із 

усуненням пухлинної маси та зниженням пухлиноасоційованої імуносупресії, 
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одним із основних медіаторів якої є ПГЕ2 [149]. Посиленню експресії IFN-γ  

при застосуванні для знеболення інгібіторів ЦОГ-2 у порівнянні із 

застосуванням опіоїдного анальгетика, очевидно, сприяє зниження продукції 

ПГЕ2 та зменшення його інгібуючого впливу.   

Не дивлячись на те, що селезінка є важливим вторинним лімфоїдним 

органом, отримані дані значною мірою відображають системні зміни в 

імунній відповіді, викликані запаленням та стрес-реакцією. В той же час, 

сторожові ЛВ є важливим компартментом, де відбувається презентація 

антигену Т клітинам та запуск специфічної клітинної імунної відповіді на 

пухлинні антигени [148]. В сторожових ЛВ рівень експресії IFN-γ також 

вявляв тенденцію до зростання після видалення пухлини у всіх дослідних 

групах. Найбільш вираженою 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. 

Разом з тим, після видалення пухлини в сторожових ЛВ спостерігалось 

незначне зростання рівня експресії гену IL-4, проте статистично достовірних 

змін у післяопераційному періоді не спостерігалось у жодній з груп, окрім 

групи опіоїдної аналгезії. Після продовженого застосування омнопону, рівень 

мРНК IL-4 в сторожових ЛВ мишей значно зростав, і на третю добу 

післяопераційного періоду більш ніж утричі перевищував відповідні 

значення у контрольній групі, групі парекоксибу та декскетопрофену. Таке 

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

даними про здатність опіатів стимулювати синтез цього цитокіну Т 

клітинами [150, 151], що сприяє переключенню імунної відповіді по Тх-2 

типу, та сприяє преходу макрофагів до М-2 фенотипу [181]. Такі ефекти 

пов’язані з прямим впливом на опіоїдні рецептори, оскільки in vitro 

усуваються дією агоністів МОР [151, 181].  

Сприятливими умовами для уникнення пухлинними клітинами 

імунного нагляду є не лише зсув балансу IFN-γ/IL-4 та переключення на 
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гуморальну відповідь, але й залучення супресорних мехінізмів. 

Протизапальні цитокіни, такі як TGF-β та IL-10, можуть посилювати прояви 

імуносупресії, індукованої хірургічним стресом, а також залучені у 

формуванні пухлиноасоціованї  імуносупресії [152]. Як плейотропний 

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

мієлоїдні клітини, CD4+ та CD8+ T лімфоцитів, посилює генерацію 

T регуляторних клітин. За даними літератури, хірургічна травма та біль 

можуть приводити до зростання системного рівня TGF-β [153, 154].  

В селезінках мишей рівень мРНК TGF-β зростав уже на 1 добу після 

хірургічного видалення первинної пухлини порівняно із доопераційними 

значеннями. Високий рівень експресії цього гену залишався таким впродовж 

з діб у післяопераційному періоді. У групі тварин, яким проводили видалення 

пухлини без застосування анальгетиків (контрольна група), рівень мРНК 

TGF-β підвищувався в 8,7 разів порівняно з доопераційними значеннями, тоді 

як при застосуванні анальгетиків зростав зростання супресорного цитокіну 

було менш виразним, та практично однаковим у всіх групах. Значні 

відмінності у зміні рівня експресії мРНК TGF-β між контрольними мишами 

та тими, що отримували аналгезію, можуть бути пов’язана з тим, що TGF-β 

бере участь у модуляції больової відповіді при травматичному та запальному 

процесі. Так, системне застосування нейтралізуючих антитіл до TGF-β 

посилює больову чутливість у експериментальній моделі ушкодження 

сідничного нерву [155], а також посилює біль у моделі запалення, 

індукованого λ-карагенаном [156]. Можливо, відсутність додаткового 

знеболення активує ендогенні механізми регуляції ноцицепції, в яких 

активно залучені клітини імунної системи. У сторожових ЛВ мишей рівень 

експресії мРНК TGF-β на першу добу після видалення первинної пухлини 

зростав порівняно із передопераційним рівнем у всіх групах тварин. Проте на 

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 препаратів навіть дещо знижувався. Таким 
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чином, рівень експресії TGF-β на третю добу післяопераційного періоду у 

групі декскетопрофену був у 2 рази нижчим, а в групі парекоксибу в 4 рази 

нижчим ніж при застосуванні омнопону. IL-10, наряду з TGF-β, також 

виступає регуляторним цитокіном. Рівень мРНК IL-10 на третю добу після 

видалення пухлини також був найвищим у сторожових ЛВ мишей, що 

отримували знеболення омнопоном, що узгоджується з даними про здатність 

опіатів стимулювати синтез IL-10 T-рег клітинами та MDSC [182]. Т-рег 

клітини є одними з головних супресорних клітин, які беруть участь у 

пригнічені протипухлинної імунної відповіді та сприяють вискользанню 

пухлинних клітин з-під імунного нагляду. імунної відповіді. Інфільтрація 

пухлини та лімфовузлів Т-рег лімфоцитами корелює з негативним прогнозом 

перебігу захворювання [157]. Характерним маркером таких Т лімфоцитів є 

транскрипційний фактор FoxP3 та експресія регуляторних цитокінів, таких як 

TGF-β та IL-10 [158]. Нами було встановлено зростання рівня мРНК 

транскрипційного фактору FoxP3 в імунних органах мишей після видалення 

перещепленої пухлини. При цьому спостерігали залежність рівня експресії 

FoxP3 від застосованого знеболення. В селезінці кількість мРНК FoxP3 після 

операції була значно нижче в групі омнопону порівняно із групами 

декскетопрофену та парекоксибу, тоді як в ЛВ лімфовузлах ситуація була 

протилежно – рівень маркеру Т-рег при застосуванні опіатів істотно 

перевищував такий у тварин, яким вводили НПЗП. У спленоцитах рівень 

експресії FoxP3 зростав уже на першу добу після операції, що знову ж таки 

відбиває системний вплив хірургічної травми і, очевидно, відображає 

компенсаторні механізми, покликані регулювати розвиток запального 

процесу. В той же час, суттєві зміни рівня експресії FoxP3 в сторожових ЛВ у 

післяопераційному періоді відбувались лише на 3 добу, і лише групі 

опіоїдної аналгезії, де рівень цього транскрипційного фактору перевищував 

більш ніж удвічі відповідні показники в групах декскетопрофену та 

парекоксибу. Слід зазначити, що гомеостаз та особливості генерації Т-рег у 

вторинних лімфоїдних органах активно вивчається в останні кілька років. 
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Milanez-Almeida зі співавторами показали, що після деплеції Т-рег клітин 

експансія наївних Т клітин, ПКК, дендритних клітин активніше відбувається 

у ЛВ, ніж у селезінці мишей, а також показали на моделі in silico, що 

генерація Т-рег із наївних Т клітин більш властива ЛВ, де відбувається 

презентація антигенів [159, 160]. Беручи також до уваги, що сторожові ЛВ 

відіграють ключову роль в розвитку імунної відповіді на пухлинні антигени, 

посилення експресії маркеру Т-рег клітин в таких ЛВ при застосуванні 

омнопону можна розцінювати як негативний вплив на специфічну імунну 

відповідь, зростання ж рівня цього маркеру в селезінці може бути 

фізіологічним механізмом, необхідним для зменшення післяопераційного 

запалення. 

У підсумку, що аналгезія із застосуванням декскетопрофену та 

парекоксибу, на противагу омнопону, сприяє підтриманню активності 

імунної системи мишей після хірургічного видалення первинної пухлини. 

Нестероїдні анальгетики запобігають зниженню фагоцитарної активності 

моноцитів та гранулоцитів, а також підтримують високу проліферативну 

активність лімфоцитів у післяопераційному періоді. Застосування 

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 селезінці та 

лімфовузлах тварин у порівнянні із застосуванням омнопону. На відміну від 

нестероїдних препаратів, омнопон посилює імуносупресію після видалення 

пухлини, що проявляється значним зростанням рівнів мРНК TGF-β та FoxP3 

у сторожових ЛВ, що дренують пухлину. 

Наступним етапом наших досліджень була оцінка стану імунної 

системи хворих на РН при хірургічному видаленні пухлини із застосуванням 

знеболення опіатами та НПЗП. 

Слід зазначити, що застосування декскетопрофену та парекоксибу 

забезпечувало адекватну післяопераційну аналгезію. Для перевірки впливу на 
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післяопераційну імуносупресію було використано зразки периферичної крові 

пацієнтів, взяті на різних етапах периопераційного періоду. Першим рівнем 

була оцінка гематологічних показників, оскільки хірургічна травма 

супроводжується пошкодженням тканин та крововтратою. Зміни в кількісних 

показниках циркулюючих лейкоцитів при хірургічному втручанні стають 

помітними вже в перші години після операції та можуть тривати від 3 діб до 

тижня [154]. 

Після операції у хворих на рак нирки спостерігалось стрімке зростання 

кількості циркулюючих лейкоцитів. Значне зростання кількості лейкоцитів в 

периферичній крові відмічали уже наприкінці хірургічного втручання, що 

швидше всього є наслідком виходу клітин з селезінки та інших депо у 

відповідь на крововтрату та пошкодження тканин, і є механізмом 

забезпечення гомеостазу. Кількість лейкоцитів продовжувала зростати і на 

третю добу після операції перевищувала доопераційний рівень більш ніж у 

1,5 рази. Таке довготривале зростання пов’язане із формуванням запалення у 

відповідь на пошкодження тканин, та міграцією лейкоцитів (в основному 

моноцитів та гранулоцитів) у сайт пошкодження, де вони здійснюють 

контроль процесів запалення та репарації тканин, елімінації патогенів та 

алармінів [1, 15]. Зростання лейкоцитів відбувається в основному за рахунок 

збільшення частки гранулоцитів, тоды як відносні кількості лімфоцитів та 

моноцитів знижувались.  

Зниження кількості лімфоцитів свідчить про послаблення адаптивної 

імунної відповіді та переважання неспецифічних імунних реакцій. Разом з 

тим, моноцити, які можуть бути попередниками макрофагів та дендритних 

клітин, також відіграють важливу роль як у формуванні специфічної імунної 

відповіді, так і в контролі запального процесу в пошкоджених тканинах. 

Відомо, що інтенсивне зростання кількість гранулоцитів у післяопераційному 

періоді корелює з негативним прогнозом при раку нирки [163, 165]. При 

використанні декскетепрофену та парекоксибу зростання кількості 
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гранулоцитів та зменшення  кількості моноцитів є менш виразним ніж при 

знеболенні омнопоном. 

Наступним кроком було вивченя популяційного складу лімфоцитів 

периферичної крові. Імунологічні зміни є однією з адаптаційних реакцій 

організму на стрес, у тому числі й на хірургічну травму та медикаментозне 

втручання. Післяопераційні зміни часто найбільш виразні в клітинній ланці 

імунної відповіді і можуть проявлятися зменшенням як кількості Т-клітин та 

ПКК, так і пригніченням їх функціональної активності [165], що має 

негативне значення для протипухлинно резистентності. 

При дослідженні популяційного складу лімфоцитів у хворих на РН 

після оперативного втручання було встановлено зменшення абсолютної 

кількості Т клітин у всіх досліджуваних групах пацієнтів. Зниження кількості 

Т клітин в короткостроковому періоді після операції відбувалось за рахунок 

зменшення абсолютної кількості CD4
+
 Тх без зміни кількості CD8

+ 
клітин, 

тоді як через три доби кількість Тх незначно відновлювалась, а кількість ЦТЛ 

зменшувалась. Також після хірургічної операції спостерігали статистично 

значиме зменшення як відносної, так і абсолютної кількості В клітин, проте їх 

кількість стрімко зростала на 3 добу післяопераційного періоду. Порівнюючи 

динаміку змін у кількості В клітин та Т клітин, можна припустити, що в 

короткостроковому періоді після операції відбувається ослаблення 

гуморальної ланки імунної відповіді (зниження кількості В клітин на фоні 

незначного зростання відносної кількості CD8
+ 

Т клітин), проте в 

довготривалому періоді запальний процес та пошкодження тканин врешті 

негативно відображається на клітинній імунній відповіді [16], сприяючи до її 

переключення по Тх-2 типу, що проявляється зростанням кількості В клітин 

на фоні значного зниження кількості ЦТЛ. Знову ж таки, слід зауважити, що 

такі зміни достовірно не відрізнялись між групами залежно від застосованої 

аналгезії та, очевидно були спричинені хірургічною травмою.  

Мабуть найважливішими ефекторами протипухлинної імунної 

відповіді є ПКК, котрі можуть розпізнавати пухлинні клітини та здійснювати 
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їх лізис без попередньої сенсибілізації. Разом з тим, у результаті хірургічної 

травми найбільш помітні зміни спостерігаються саме в цій популяції клітин 

[14, 166]. В нашому дослідженні також було встановлено значне зниження 

кількості ПКК (CD16
+
 клітин) після хірургічної операції у хворих на РН. При 

цьому застосування омнопону приводило до значного зниження як 

абсолютної, так і відносної (у 2 рази) кількості СD16
+ 

лімфоцитів в 

периферичній крові. У той же час, при знеболенні НПЗП 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. ПГЕ2 пригнічує як на проліферацію, так і на активність 

ПКК [68, 69], тому застосування інгібіторів ЦОГ-2, очевидно, зменшує 

негативний вплив хірургічного стресу на популяцію ПКК. Таким чином, 

серед досліджених популяцій лімфоцитів найбільший вплив хірургічна 

травма чинила на кількість ПКК, проте, на противагу омнопону, 

застосування парекоксибу та декскетопрофену приводило до зменшення 

такого негативного впливу. 

Для оцінки клітинної ланки імунної системи не достатньо лише 

кількісної характеристики ефекторних клітин, тому нами додатково було 

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

в залежності від застосованого периопераційного знеболення. 

INF-γ є одним з ключових цитокінів у протипухлинному імунному 

захисті. Він посилює активність ЦТЛ, ПКК, антигенпрезентуючих клітин, 

посилює експресію молекул МНС І класу на пухлинних клітинах [167]. Разом 

з тим, здатність до синтезу INF-γ є важливою характеристикою Т клітин, та 

визначає розвиток клітинної імунної відповіді. Виходячи з цього, нами було 

проведено оцінку продукції INF-γ Т лімфоцитами периферійної крові хворих 

на РН в динаміці периопераційного періоду. 

Слід зазначити, що у хворих на РН кількість Т лімфоцитів 

периферичної крові, здатних експресувати INF-γ, була зниженою у 2 рази 

порівняно із практично здоровими людьми, що може свідчити про 
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негативний вплив пухлинного процесу. Проте після видалення пухлини 

спостерігалась різнонаправлена динаміка зміни у кількості INF-γ
+ 

Т клітин в 

залежності від застосованого знеболення: 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 парекоксиб або 

декскетопрофен. Можливо, зростання кількості IFN-γ
+
CD3

+ 
клітин у 

післяопераційному періоді пов’язане зі здатністю інгібувати синтез ПГЕ-2, 

що залучений у формування пухлиноасоційованої імуносупресії, а також є 

основним медіатором негативного впливу хірургічної травми. Одним із 

ефектів ПГЕ-2 на клітини імунної системи є пригнічення синтезу Тх1-

цитокінів, у тому числі INF-γ [149, 167]. Можна припустити, що парекоксиб 

та декскетопрофен послаблюють негативний вплив ПГЕ-2 на секрецію INF-γ 

Т клітинами і, відповідно, на розвиток клітинної імунної відповіді. 

Поряд із зменшенням кількості ПКК у хворих на РН також відбувалось 

пригнічення їх ЦА порівняно із доопераційними значеннями в у 1,5 рази уже 

в кінці хірургічної процедури, що свідчить про негативний вплив хірургічної 

травми на функціональну активність ПКК. При застосуванні НПЗП подальше 

зниження ЦА у післяопераційному періоді було незначним, тоді як при 

аналгезії омнопоном ЦА ПКК продовжувала суттєво знижуватись та на 3 

добу достовірно відрізнялась від значень у групі декскетопрофену та 

парекосибу.  

У підсумку, застосування НПЗП декскетопрофену та парекоксибу для 

периопераційного знеболення 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 
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кількістю INF-γ
+
 Т клітин та ПКК та вищими значенням ЦА ПКК у 

післяопераційному періоді.
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ВИСНОВКИ 

 

Розвиток рецидивів та метастазів, який пов’язаний із наявністю 

мінімальної залишкової хвороби після видалення первинної пухлини, є 

основною причиною смертності при онкологічних патологіях. Імунна 

система відіграє ключову роль у елімінації дисемінованих пухлинних клітин, 

проте у периопераціному періоді зазнає супресорного впливу стресових 

чинників, таких як хірургічна травма, біль та вплив опіоїдних препаратів, які 

є основою всіх схем знеболення в онкохірургії. Мінімізація впливу 

периопераційної імуносупресії, зокрема за рахунок розробки альтернативних 

схем анальгезії, є важливим завданням сучасної онкології. Перспективним у 

цьому напрямку є дослідження нестероїдних анальгетиків, що є інгібіторами 

циклооксигенази 2 типу – ферменту, залученого у формування як 

пухлиноасоційованої, так і периопераційної імуносупресії. 

1. Застосування нестероїдних анальгетиків декскетопрофену та парекоксибу 

у периопераційному періоді збільшує тривалість життя мишей лінії 

C57Bl/6 після хірургічного видалення первинної пухлини порівняно із 

застосуванням омнопону. 

2. Периопераційне знеболення нестероїдними анальгетиками, на відміну від 

опіоїдної анальгезії запобігає зниженню кількості поліморфноядерних та 

мононуклеарних фагоцитів крові та селезінки мишей та сприяє зростанню 

їх ендоцитарної активності після хірургічного видалення первинної 

пухлини (при застосуванні декскетопрофену та парекоксибу індекси 

фагоцитарної активності гранулоцитів селезінки зростають вдвічі, а 

циркулюючих моноцитів в два та в три рази, 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 
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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. Анальгезія декскетопрофеном приводить до зростання рівня мРНК IFN-γ 

в 1,6 разів у селезінці та в 2 рази у сторожових лімфовузлах мишей лінії 

C57Bl/6 після хірургічного видалення первинної пухлини, тоді як 

застосування омнопону спричиняє зростання у сторожових лімфовузлах 

рівня експресії супресорних цитокінів (IL-10 в 1,7 разів, IL-4 в 6 разів та 

TGF-β у 8 разів порівняно із значеннями до операції). 

6. Застосування опіоїдного анальгетику омнопону приводить до значного 

зростання у сторожових лімфовузлах тварни рівня мРНК 

транскрипційного фактору FoxP3, який на третю добу після операції 

перевищував відповідні значення тварин, яким вводили декскетопрофен 

та парекоксиб у 1,7 разів та 2,2 разів, відповідно. 

7. У хворих на рак нирки периопераційне знеболення із використанням 

нестероїдних анальгетиків забезпечує підтримання вищої активності 

клітинної ланки імунної системи у післяопераційному періоді, ніж при 

знеболенні опіатами, про що свідчить в двічі 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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