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У к р аїн ськ а  м еди чн а  сто м ато л о гіч н а  академ ія , П о л та в а

Внаслідок ш ирокого  використання  пептидних препаратів в клінічній
і ірактиці в якості імуномодуляторів, особливої уваги  набуває питання
вивчення їх впливу на  апоптоз  імунокомпетентних  клітин.

Виходячи з різниць в механізмах  формування  імунних поруш ень
наприклад, імунодефіцит (негативні наслідки активації, апоптоз) або
аутоімунітет, алергія  (позитивна активація, дефект апоптозу), слід  па-
м'ятати, що  лікарські препарати, які здійснюють позитивний  ефект при
аутоімунній  патології, можуть  вести  до  загибелі клітин  при  імунодеф-
іцитних станах  [6]. Н априклад , було  показано, щ о  трипептид  неоген
підсилює апоптоз  т а  знижує проліферацію  стимульованих периферій-
і іих Т-клітин, щ о  необхідно враховувати  при  його  призначенні, як  іму-
номодулятора  [5]. С ьогодні за  допомогою  пептидів з відомою  ам ін о 
кислотною  послідовністю  вдається змінювати функційний  стан  клітин
від анергії до  активації різного  ступеня [9,10,12].

А п о п то з  залеж и ть  від  сп іввіднош ення  ф акто р ів , щ о  в и к л и к а 
ні гь т а  попередж ую ть  й о го , а  тако ж  в ід  регуляторн и х  в н у тр іш н ь
окл іти н н и х  м ехан ізм ів  [1].

М етою  дано ї  роб оти  було  вивчення  впливу  тканинних  пептидів
тимусу (тімалін) т а  пептидного  комплексу  нирок  (П К Н ) на  активац-
піио-індукований  ап оп тоз  периферійних лімф оцитів в ум овах  регу-
няції активності їх  внутріш ньоклітинних  регуляторних  систем.

М атеріали  т а  м етоди. Д ослідж ували  ком ерційний  п р еп ар ат пеп-
іидів  тимусу -  т ім алін  ( Россия, С ан кт-П етербург) т а  пептидний
ком плекс  нирок, щ о  був  отри м ан и й  авторським  м етодом  [7].

М он он уклеарн і  кл іти н и  ви д іляли  з п ери ф ер ій н о ї кров і д о н о р ів ,
с таб ілізован о ї  геп ар и н о м , за  д о п о м о го ю  град ієн ту  густини  ф ікол-
урограф ін  [4]. К літи н и  5-7*106/м л , інкубували  в середовищ і R P M I-
1640 з д о д ав ан н ям  10%  ем б р іо н альн о ї  теля ч о ї си р о ватки , Ю ш М
11 E PES, 100 м кг/м л  гентам іци н у  п ри  37°С. В якості м ітоген а  в и к о 
ри стовували  ф іто гем аглю ти н ін  (Ф Г А ) в кінцевій  к о н ц ен тр ац ії 10
м кг/мл. Д ексам етазон ,  4 -ф ар бо л -1 2 -м ір іст -1 3 -ац етат(Ф М А ),іо н о -
ф ор  А23187  (S igm a) і н атр ієву  сіль  ети лен д іам ін тетр ао ц то во ї кис-
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лоти (ЕДТА) (Зегуа) додавали до інкубаційного середовища в 
кінцевій концентрації 10'7М, 5нг/мл, 200 пМ, 9,2 мг/мл відповідно 
та обидва препарати пептидів в кінцевій концентрації 0,12 мкг/мл 
через 72 години від початку інкубації клітин з ФГА і продовжува
ли інкубувати 24 години при 37° С.

Визначали абсолютну кількість клітин та відсоток мертвих клітин 
[4], експресію СВ95, р53, Ьс1-2 імуноцитохімічним методом [8].

Результати досліджень оброблені статистично з використанням 
коефіцієнту Стьюдента.

Результати та обговорення. У результаті проведених досліджень 
виявлено, що активація лімфоцитів периферійної крові ФГА при
зводила до помірного збільшення загальної кількості клітин, але 
при цьому підвищувався відсоток мертвих клітин (рис.1). Підси
лювалась експресія р53, експресія СВ95 і Ьс1-2 не змінювалась в 
порівнянні з клітинами, що культивували 72 години без додаван
ня ФГА (інтактні клітини) (таб.1).

Імуноцитохімічний аналіз активованих ФГА лімфоцитів периферійної крові при 
дексаметазон-індукованому апоптозі та дії ФМА.

Таблиця 1.

Групи впливу Вивчаємі маркери
СО95 р53 ЬсІ-2

Інтактні клітини 16 ±0,57 3,45 ±0,3 29+1,5
Контроль ФГА 16,5 ±0,96 8,2 + 0,22 23 + 1,4
Контроль тималін 16,5 + 0,65 7,2+0,36 32+1,6*
Контроль пептидів нирок 15,0 + 0,59 8,2 + 0,29 35+1,5*
Дексаметазон 24,8+0,81 * 16,5+ 0,46 * 16+1,4 *
Дексаметазон+тималін 16 + 0,57** 9,1±0,36 ♦* 35 + 1,7**
Дексаметазон+пептиди 
нирок

13,5+0,54** 7,5+0,4 ** 39,5 ±1,5**

ФМА 22 + 0,93 * 11,8 + 0,49 16,5+1,6*
ФМА+тималін 18 + 0,63 5,6 + 0,31 *** 36+ 1,8***
ФМА+пептиди нирок 18,5 + 0,76 7 + 0,24*** 34+1,7·**
Примітка: п=6; *- р<0,05 у порівнянні з контролем ФГА, **-р<0,05 у порівнянні з 
дією дексаметазону; ***-р<0,05 у порівнянні з дією ФМА.

При вивченні впливу тканинних пептидів на активовані ФГА 
лімфоцити периферійної крові виявлено зменьшення відсотку мер
твих клітин (рис.1). Експресія р53 залишалась на рівні активова
них клітин. Відмічалось підсилення експресії Ьс1-2 (таб.1).

У наступній частині досліджень вивчали вплив ФМА та декса 
метазону на активовані лімфоцити периферійної крові. Активація 
протеінкінази С за допомогою фарболового ефіру призводила до 
збільшення експресії СВ95, зменшення експресії Ьс1-2 (таб. 1). ( но
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< і ерігалось зниження абсолютної кількості клітин та підвищення 
відсотку мертвих клітин, що також відмічалося при дії дексамета
зону на активовані клітини (рис. 1). Дексаметазон-оброблені акти
вовані лімфоцити периферійної крові, мали високий рівень експ
ресії СЭ95 і р53 та низький - експресії Ьс1-2 (таб.1).

Рис. 1.Зміни абсолютної кількості (10<’/мл) та відсотку мертвих активованих 
лімфоцитів периферійної крові при дексаметазон-індукованому апоптозі та дії 
ФМА.

По осі абсцис: 1- інтактні клітини; 2- ФГА; 3- тімалін; 4- пептидний комплекс 
нирок; 5- дексаметазон; 6- дексаметазон і тімалін; 7- дексаметазон і пептидний 
комплекс нирок; 8- ФМА; 9- ФМА і тімалін; 10- ФМА і пептидний комплекс 
нирок.

Далі аналізували можливість модуляції процесів апоптозу в активова
них лімфоцитах периферійної крові, оброблених дексаметазоном та ФМА 
при їхньому культивуванні в присутності тималіна і ПКН. В цих умовах 
комплекси пептидів сповільнювали дексаметазон-індукований апоптоз 
активованих клітин, що підгвержувалось зменшенням відсотку мертвих 
клітин (рис.1). Тімалін та ПКН збільшували експресію Ьс1-2 молекул та 
знижували експресію СВ95 і р53 (таб. 1). Дія пептидних комплексів в умо
вах активації протеїнкінази С не приводила до значних змін у кількості 
клітин та відсотку мертвих клітин (рис. 1). Подібно попередній серії, тімалін 
та ПКН збільшували експресію Ьс1-2 (таб. 1).

Для визначення механізмів, що задіяні в розвитку процесів апопто
зу активованих лімфоцитів периферійної крові, досліджували вплив 
ЕДТА, іонофора А23187, тімаліну і пептидного комплексу нирок. Каль
цієвий іонофор А23187 не викликав підвищення відсотку мертвих 
клітин, але знижував абсолютну кількість активованих клітин (рис.2). 
Цікаво, що у відповідь на обробку іонофором в комбінації з пептидни- 
ми комплексами підвищувалася абсолютна кількість клітин та експре- 
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сія Ьс1-2 (таб.2). При інкубації з ЕДТА спостерігалося збільшення відсо 
току мертвих клітин (рис.2) та значне зниження рівня експресії Ьс1-2 
(таб.2). Введення тканинних пептидів на фоні зв’язування позаклітин 
ного кальцію ЕДТА, призводило до збільшення експресії ЬсІ-2 (таб.2), 
зменшення відсотку мертвих клітин (рис.2).

Таблиця 2.
Імуноцитохімічний аналіз активованих ФГА лімфоцитів периферійної крові при 

іонофор-індукованому апоптозі та дії ЕДТА
Групи впливу Вивчаемі маркери

СО95 Р53 ВсІ-2
Інтактні клітини 15,8 ±0,6 4,0 ± 0,35 28 ±1,5
Контроль ФГА 17,5 ± 0,9 8,6 + 0,3 24 ± 2,0
Контроль тималін 16,0 + 0,7 7,7 ± 0,4 33 + 2,5·
Контроль пептидів нирок 14,8 ±0,5 8,5 ± 0,5 36 ± 1,8*
Іонофор 18 ±0,61 8,9 ±0,53 24+ 1,0
Іонофор+тималін 15 + 0,73 5,9 + 0,41 30+ 1,7 ·**
Іонофор+пептиди нирок 16 ±0,57 5,8 ±0,38 31 + 1,6**·
ЕДТА 16±0.83 9,4 ± 0,32 17 ± 1,4*
ЕДТА+тималін 16,5 ±0,76 9,0 ± 0,20 33± 1,2 *·
ЕДТА+пептиди нирок 15,5 ±0,87 8,6 ± 0,3 32± 1,5 ··
Примітка: п=6; *- р<0,05 у порівнянні з контролем ФГА; **-р<0,05 у порівнянні з 
дією ЕДТА; ***-р<0,05 у порівнянні з дією іонофору.

Рис.2. Зміни абсолютної кількості (106/мл) та відсотку мертвих активованих 
лімфоцитів периферійної крові при іонофор-індукованому апоптозі та дії ЕДІА

Активація лімфоцитів периферійної крові різними стимулами (:ін і и 
генами, мітогенами, деякими цигокінами та іншими факторами) мож·· 
ініціювати смерть більшості активованих клітин. Апоптоз зрілих Т-лімф< > 
цигів при їх активації отримав назву активаційно-індукованої заі ибйін 
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клітин. Було показано, що загибель клітин в стимульованих культурах 
мононуклеарів периферійної крові ФГА відбувається за механізмом апоп
тозу [3]. В наших дослідженнях активація лімфоцитів периферійної крові 
сприяла підвищенню абсолютної кількості клітин та разом з цим більш 
активному видаленню активованих лімфоцитів периферійної крові шля
хом апоптозу, оскільки супруводжувалась підвищенням експресії р53.

Одним з механізмів апоптозу імунокомпетентних клітин є взаємодія 
рецептора Fas(CD95 або АРО-1) з його лігандом. Fas задіяний в само- 
знешкодженні активованих клітин і,таким чином, в пригніченні надлиш
кової імунної відповіді [11]. Як показали наші дослідження, при дії декса
метазону, фарболового ефіру під вищувалась загибель активованих клітин 
шляхом апоптозу, про що свідчило підвищення експресії CD95 та р53, а 
також зниження експресіїЬсІ-2. Це підтвержувалось зменшенням абсолют
ної кількості клітин та підвищенням відсотку мертвих клітин.

Як відомо, процеси прогресії апоптозу модулюються за допомо
гою Ьсі-2 родини генів. Протоонкогени цієї родини існують в різних 
типах клітин у вигляді димерів і в залежності від комбінації між чле
нами родини можуть виступати як інгібітори, так і промотори апоп
тозу. Такі з них, як BcI-xl,Bag та сам Вс1-2 попереджують розвиток 
апоптотичних процесів [2]. В нашій роботі підсилення апоптозу у 

відповідь надію ЕДТА, може бути пов'язано з пригніченням блоку
ючого впливу bcl-2, внаслідок зниження його експресії.

Дослідження впливу пептидних комплексів, що виділені із тканин, 
на апоптоз активованих ФГА лімфоцитів периферійної крові показа
ло, що пептидні комплекси з тимусу та нирки не стимулюють апоп
тоз активованих клітин, що може бути пов'язано з високим рівнем 

експресії bcl-2 при їх дії. Вивчаємі тканинні пептиди ефективно запо
бігають розвитку апоптозу при дії апоптоз-сгимулюючих чинників, 
внаслідок підсилення активності bcl-2 родини генів.

Отримані дані відкривають нові можливості в використанні 
досліджуваних пептидів для лікування захворювань, в патогенезі 
яких важливу роль відіграє активація апоптозу, що потребує по
дальшого спеціального вивчення.

Висновки:
1. Активація лімфоцитів периферійної крові сприяє підвищен

ню абсолютної кількості клітин та разом з цим більш активному 
видаленню активованих клітин шляхом апоптозу.
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2. Під дією апоптоз-стимулюючих чинників зростала загибель активо
ваних клітин шляхом апоптозу, внаслідок зниження експресії Ьсі-2, а та
кож підвищення експреси’ CD95 і р53 під дією дексаметазону та ФМА.

3. Тканинні пептиди не стимулюють активаційно-індукований 
апоптоз лімфоцитів периферійної крові та ефективно запобігають 
його розвитку внаслідок підсилення активності bcl-2 родини генів.
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