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Роль кальційзалежних механізмів 
у реалізації імунотропних ефектів 
пептидного комплексу нирок

В работе изучена роль внеклеточного и внутриклеточного кальция в реа
лизации иммунотропных эффектов природного пептидного комплекса по
чек. Отмечено снижение экспрессии поверхностных иммуноглобулиновых 
рецепторов лимфоцитов под влиянием блокаторов кальциевых каналов 
(верапамила, фенигидина), связывании внеклеточного и внутриклеточно
го Са2+ (ЭДТА и ВАРТА соответственно). Пептидный комплекс почек 
восстанавливал сниженную под действием верапамила, фенигидина, ЭДТА 
и ВАРТА экспрессию поверхностных иммуноглобулинов, усиливал перегруп
пировку рецепторов в виде капов, патчей и кластеров. Пептидный комп
лекс почек проявлял синергизм с кальциевым ионофором А 23187 в усилении 
экспрессии поверхностных иммуноглобулиновых рецепторов лимфоцитов. 
Учитывая, что ионофор А 23187 является каналообразующим веществом, 
можно предположить, что пептидный комплекс почек облегчает формиро
вание транспортных каналов для кальция и его поступление в клетку. 
Действие пептидного комплекса почек на экспрессию мембранных рецеп
торов лимфоцитов не зависит от наличия ионов кальция как внутри клет
ки, мак и в околоклеточном пространстве.
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Вступ

Нині важливе значення мають гуморальні фактори, які зумовлюють зв’я
зок між клітинами імунної системи та спеціалізованими клітинами паренхі
матозних органів. Такими чинниками можуть бути пептиди, виділені із різно
манітних органів [7].

Дослідження пептидного комплексу, виділеного із кіркової речовини 
нирок, дозволило виявити при аутоімунному нефриті поряд з коригуючою 
органотропною дією відновлення імунологічної толерантності організму 
лабораторних тварин до суміші тканинних антигенів. Це стало підставою 
для припущення про можливий вплив пептидних молекул на взаємодію Т- 
клітинного рецептора з його лігандами [5]. В експериментах in vitro вияв
лено посилення експресії поверхневих рецепторів переважно Т-клітин (CD3, 
CD4, CD8) і HLA-Dr під впливом комплексу пептидів нирок [2].

Дія, яка стимулювала експресію мембранних маркерів лімфоцитів, 
зберігалася при попередній обробці клітин ендогенними імуномодулятора- 
ми — інтерлейкіном-2, а-інтерфероном, кортизолом [1], що дало змогу 
припустити можливу участь мембранних механізмів у реалізації фізіологіч
них ефектів пептидного комплексу нирок.

Під час впливу на імунокомпетентну клітину стимуляторів різного 
походження — антигенів, мітогенів, медіаторів — змінюються конформації 
мембранних рецепторів, потік одновалентних іонів, трансметилювання
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ліпідів, активація фосфоліпази А2, посилення перетворення фосфоінозито- 
лу та арахідонової кислоти [4].

На цих ранніх етапах активація, проліферація та виконання ефектор- 
ної функції імунокомпетентними клітинами забезпечуються кальцієвою сиг
нальною системою. Зокрема, Са2+ забезпечують відповідь на стимуляцію 
TCR-CD3 рецепторного комплексу [12], реалізацію ефектів гормонів тиму
са [13].

Підвищення внутрішньоцитозольної концентрації кальцію ([Са2+]і) є 
наслідком каскаду біохімічних реакцій, які включають гідроліз фосфоіно- 
зитидів плазматичної мембрани, утворення вторинного посередника інози- 
тол-1,4,5-трифосфату, активацію кальційтранспортних каналів плазматич
ної мембрани і мембран внутрішніх кальцієвих депо [8].

Враховуючи важливість кальційзалежних механізмів в активації іму- 
нокомпетентних клітин, ми дослідили роль вмісту позаклітинного та внут
рішньоклітинного кальцію в реалізації імунотропних ефектів природного 
пептидного комплексу нирок.

М етодика
Досліджували кров 10 донорів, стабілізовану гепарином (25 од /м л). Сус
пензію лімфоцитів периферичної крові виділяли за стандартною методи
кою в градієнті густини фікол-триомбраст [6], кількість клітин у суспензії 
доводили до (1 —1,5) • 10е у 1 мл.

В роботі були використані: пептидний комплекс нирок, отриманий за 
нашою методикою [11], у дозах 0,05, 0,12, 0,5 мкг/мл; ізоптину гідрохло- 
рид (верапаміл) (фірми «Knoll», ФРН) у дозах 0,025, 0,05, 0,01 мг/мл; 
фенігідин (Україна) в дозах 0,002, 0,004, 0,024 мг/мл. Також використо
вували динатрієву сіль етилендіамінотетраоцтової кислоти — ЕДТА (фірми 
«Serva», США) у дозах 4,6, 9,2, 92 мг/мл; 1,2 — біс(0  — амінофеноксі) — 
етан — N,N,N,N — тетраоцтову кислоту (ВАРТА) фірми «ICN Biomedicals» 
(США) у дозі 20 ммоль/л [16]; кальцієвий іонофор А 23187 (фірми «Sigma», 
США) у дозі 100 нм оль/л [16].

Досліджувані препарати інкубували із суспензією мононуклеарів про
тягом 60 хв при 37 °С. У дослідних серіях після інкубації з модуляторами 
вмісту кальцію добавляли пептидний комплекс нирок і інкубували 60 хв 
при 37 °С. Контролем був забуферений фізіологічний розчин.

Експресію мембранних імуноглобулінових рецепторів оцінювали в 
реакції прямої імунофлюоресценції з використанням поліклональних ан
титіл свині, кон’югованих із флюоресцеїнізотіаціанатом (ФІТЦ) (Чеська 
Республіка) і антитіл проти мембранних імуноглобулінів, кон’югованих з 
ФІТЦ (фірми «Sanofi», Франція). Флюоресценцію оцінювали за допомо
гою мікроскопа «Люмам-Р8», підраховували відносну кількість клітин з 
флюоресценцією (у відсотках). Клітини, які світилися, розподіляли за інтен
сивністю флюоресценції: слабка, середня, сильна і за її характером — гру
пування рецепторів у вигляді кепів, кластерів, петчів [6].

Морфологічний контроль клітин проводили у фазовому контрасті. 
Життєздатність клітин оцінювали в тесті з трипановим синім, у середньому 
вона становила 95 —97 %.
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Р езул ь тати  та їх  о б г о в о р ен н я
У літературі описана велика кількість рецепторів, активація яких призво
дить до збільшення вмісту [Са2+]| [8]. Так, відомо, що антитілами до СБЗ 
у Ттклітинах і антиімуноглобуліновими антитілами в В-лімфоцитах інду
кується підвищення вмісту [Са2+]. [4].

Внаслідок стимуляції низки рецепторів утворюється інозитол-1,4,5-три- 
фосфат, який опосередковує початкове короткочасне (протягом кількох 
секунд) підвищення вмісту вільного [Са2+]. виділенням із внутрішньоклі
тинних джерел і більш тривале — внаслідок надходження ззовні, за допо
могою посилення проникності трансмембранних кальцієвих каналів [14].

, Враховуючи, що основне значення в активації імуноцитів відіграє інтен
сивність кальцієвого обміну між клітиною та середовищем [15], у І серії! 
досліджень ми вивчили вплив пептидного комплексу нирок на експресію 
поверхневих імуноглобулінових рецепторів при блокаді плазматичних мем
бран кальцієвих каналів верапамілом і фенігідином.

Прямий антагоніст кальцію — верапаміл, який взаємодіє з повільни
ми каналами клітинної мембрани і участками зв’язування Са2+ на мембрані 
[3], пригнічував експресію поверхневих імуноглобулінових рецепторів, особ
ливо в дозах 0,01 і 0,05 м г/м л (Р<0,05) (рис. 1, а). Також ми спостерігали 
зміну характеру перегрупувань рецепторів у площині мембрани. Зменши
лася кількість кепів, петчів і кластерів (рис. 5, а).

% %

а б
Рис. 1. Експресія мембранних імуноглобулінових рецепторів лімфоцитів периферичної 
крові під впливом верапамілу (а) та фенігідииу (б). По осі ординат — відсоток клітин 
з флюоресцеиціею; по осі абсцис — доза препарату (м кг/кг); * Р<0,05 (тут і на рис. 2, 
3 ,4 ).

Фенігідин, який відноситься до змішаних антагоністів кальцію, котрі 
взаємодіють із повільними каналами плазматичної мембрани і впливають 
на процеси накопичення та звільнення Са2+ всередені клітини (посилення 
депонування в мікросомах, взаємодія з кальційзалежним регуляторним 
білком кальмодуліном) [3], також вірогідно пригнічував рівень експресії 
рецепторів. Однак зменшення експресії мембранних імуноглобулінів спос
терігалося меншою мірою (рис. 1, б). Нами було відмічено зменшення 
кількості клітин з активаційним перегрупуванням рецепторів (див. рис. 5, б).
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Рис. 2. Зміна експресії при зв'язуванні поза- % 
клітинного кальцію. По осі абсцис — до
сліджені групи: 1 — інтактна, 2 — інкубація 6 0 - 
з ЕДТА в дозі 9,2 мг/мл, 3, 4, 5 — інкубація 
з пептидним комплексом нирок в дозах 0,05;
0,12; 0,5 м кг/м л відповідно на фоні ЕДТА.

Таким чином, пригнічення обміну 3о- 
Са2+ між клітиною та зовнішнім середо
вищем переважно в результаті блокади 20 “ 
повільних каналів і участків зв’язування _
Са2+ на мембрані призводило до знижен
ня рівня експресії поверхневих імуно- 0 
глобулінових рецепторів, що відобража
ло зменшення функціональної активності лімфоцитів. Саме пригніченням 
надходження іонів Са до клітини пояснюється можливий механізм імуно- 
супресивної дії цих препаратів [10].

Надалі, враховуючи той факт, що після швидкого транзиторного підйо
му вмісту [Са2+]. внаслідок звільнення із внутрішньоклітинних джерел роз
починається тривале (більше ніж ЗО хв) підвищення за рахунок надхо
дження Са2+ ззовні [14], дослідження були проведені у безкальцієвому 
середовищі і при зв’язуванні внутрішньоклітинного кальцію.

Інкубація мононуклеарів з різними дозами ЕДТА, які хелатують зо- 
внішньоклітинні іони Са, спричинила зниження рівня "експресії імуногло- 
булінів, особливо помітне при використанні препарату в дозі 9,2 м г/м л 
(рис. 2). Зниження інтенсивності флюоресценції супроводжувалося зменшен
ням утворення кепів і петчів різних ступенів флюоресценції (див. рис. 5, в).

Додавання пептидногр комплексу кіркової речовини нирок у середо
вище інкубації дозволило виявити вірогідне збільшення експресії дослі
джених рецепторів при використанні пептидного комплексу в дозах 0,12 і 
0,5 мкг/м л (Р<0,05) і посилення рухливості рецепторів у площині мемб
рани з утворенням кепів і петчів.

Отримані результати свідчать, що дія пептидного комплексу призво
дить до посилення експресії поверхневих молекул лімфоцитів, який забло
кований ЕДТА, що дозволяє оцінити реалізацію ефектів пептидного комп
лексу нирок на рівень експресії .

Внаслідок блокади виходу Са2+ із внутрішньоклітинних депо за допо
могою високоафінного хелатора ВАРТА (20 ммоль/л), ми також отримали 
вірогідне пригнічення експресії поверхневих імуноглобулінових рецепторів 
(рис. 3). Зміна характеру флюоресценції виявилась у зниженні перегрупу
вань рецепторів у вигляді кепів, петчів і кластерів (див. рис. 5, г). І в 
цьому випадку додавання в середовище інкубації пептидного комплексу 
кіркової речовини нирок у найбільш ефективній дозі (6,5 мкг/м л) призве
ло до збільшення рівня флюоресценції в два рази порівняно з початковим 
(Р<0,05) і посилення перегрупувань рецепторів у площині мембрани у виг
ляді кепів і петчів (рис. З та 5, г). .

Результати дослідження дозволяють припустити, що здійснення1 
активаційного сигналу при зв’язуванні внутрішньоцитозольного кальцію
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Рис. 3. Зміна експресії при зв’язуванні внутрішньо
клітинного кальцію. По осі абсцис — досліджені 
групи: 1 — інтактна, 2 — інкубація з ВАРТА в 
дозі 20 ммоль/л, 3 — інкубація з пептидним ком
плексом нирок (0,5 мкг/мл) при попередній об
робці клітин ВАРТА, 4 — інкубація з пептидним 
комплексом нирок (0,5 мкг/мл) при попередній 
обробці клітин ВАРТА і ЕДТА (9,2 м г/м л).

можливе внаслідок посилення його надход
ження з позаклітинного середовища. З іншо
го боку, використання внутрішньоклітинного 
хелатора у високій дозі (20 ммоль/л) не 
виключає, що ВАРТА до проникнення че

рез лімфоцитарну мембрану в середину клітини здатна зв'язати і зовнішньо- 
клітинний кальцій. Для з'ясування цього було проведено серію дослід
жень, в якій одночасно блокували іони Са у цитоплазмі та навколо клітин.

Дійсно, додаткове введення в інкубаційне середовище ЕДТА довело, 
що при повній блокаді як внутрішньо-, так і зовнішньоклітинного кальцію 
пептидний комплекс індукував високий рівень експресії поверхневих іму- 
ноглобулінів (Р<0,05) (див. рис. 4). Спостерігалося посилення перегрупу
вання рецепторів у площині мембрани в вигляді петчів, кластерів, кепів.

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що пептидний ком
плекс нирок впливає на функціональний стан клітин незалежно як від кон
центрації внутрішньоцитозольного кальцію, так і від його надходження з 
навколоклітинного простору.

Однак ми не можемо повністю виключити участь пептидного комплек
су нирок у механізмах, пов'язаних зі зміною концентрації [Са2+]г Слід 
відзначити (рис. 4) підсилення експресії поверхневих імуноглобулінових 
рецепторів, преінкубованих із кальцієвим іонофором А 23187 при дослід
женні лімфоцитів. Крім збільшення щільності рецепторів на поверхні мемб
рани відмічалось їх активаційне перегрупування у вигляді кепів. Додаван
ня в середовище інкубації пептидного комплексу нирок супроводжувалося 
дозонезалежним вірогідним підсиленням експресії імуноглобулінових ре
цепторів і перегрупуванням у вигляді кепів і петчів (рис. 5, д). У цьому 
випадку можливим є збільшення проникності мембрани для іонів кальцію

під дією не тільки іонофора, але й пеп
тидного комплексу. Про можливість та
кого припущення свідчать дані про 
вплив деяких нейропептидів, зокрема 
окситоцину на плазматичну мембрану з

Рис. 4. Зміна експресії при дії іонофора 
А 23187. По осі абсцис — досліджені групи: 
1 — інтактна, 2 — інкубація з іонофором 
А 23187 в дозі 100 нмоль/л, 3, 4, 5 — інкуба
ція з пептидним комплексом нирок у дозах 
0,05; 0,12 і 0,5 мкг/мл відповідно при попе
редній обробці клітин іонофором А 23187.
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Рис. 5. Розподіл мембранної 
флюоресценції анти-імуногло- 
булінових антитіл на лімфоци
тах периферичної крові: а — 
при додаванні верапамілу 
(0,05 м г/м л); б — при дода
ванні фенігідину (0,002 мг/мл); 
в •— при додаванні ЕДТА в дозі 
9,2 мг/мл (суцільна лінія) і при 
додаванні пептидного комплек
су нирок (пунктирна лінія) в 
дозі 0,12 мкг/мл; г — при дода
ванні ВАРТА в дозі 20 ммоль/л 
(суцільна лінія) і при додаванні 
пептидного комплексу нирок В

дозі 0,5 м кг/м л (пунктирна лінія); д — при додаванні іонофору А 23187 в дозі 
100 нмоль/л (суцільна лінія) і пептидного комплексу нирок в дозі 0,12 мкг/мл (пун
ктирна лінія). По осі ординат — відсоток клітин з флюоресценцією; по осі абсцис — 
види перегрупувань рецепторів: о — клітини, у яких відсутня флюоресценція, д — 
дифузний тип, к — кепи, п — петчі, кл — кластери.

утворенням за допомогою молекули пептиду іонних каналів при її надход
женні в ліпідний матрикс [9].

Відповідно до результатів дослідження, вплив на проникність кальці
євих каналів верапамілу та фенігідину знижує експресію поверхневих іму- 
ноглобулінових рецепторів лімфоцитів. Вибіркове зв’язування переважно 
позаклітинного або внутрішньоклітинного Са2+ зменшує рівень експресії 
поверхневих імуноглобулінів, а також рухливість рецепторів у площині 
мембрани. /

Використання пептидного комплексу нирок при блокаді зовніїшьоклі- 
тинного і/аб о  внутрішньоклітинного Са2+ підсилювало експресію поверх
невих імуноглобу лінів на лімфоцитах. Пептидний комплекс нирок виявляв
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синергізм із кальцієвим іонофором А 23187 у підсиленні експресії поверх
невих імуноглрбулінових лімфоцитів. Враховуючи, що іонофор А 23187 
функціонує як каналоутворююча речовина, можна припустити, що пептид- 
ний комплекс нирок полегшує формування транспортних каналів для каль
цію та його надходження до клітини.

Таким чином, дія пептидного комплексу нирок на експресію мембран
них рецепторів лімфоцитів не залежить від наявності іонів кальцію як все- 
редені клітини, так і в навколоклітинному просторі .

L. Е. Vesnina, І. Р. Kaidashev

ROLE OF CALCIUM-DEPENDENT MECHANISM 
IN THE REALIZATION OF IMMUNE EFFECTS 
OF KIDNEY PEPTIDE COMPLEX
The role of intracellular and extracellular calcium in the realization of immune effects 
of the kidney peptide complex were studied. Expression of surface immunoglobulin 
receptors on lymphocytes depressed under the influence of calcium chanels blockators 
(verapamil, phenigidin), binding of intracellular and extracelullar calcium (EDTA, 
ВАРТА). The kidney peptide complex restorated expression of surface immunoglobulins 
depressed by verapamil, phenigidin, EDTA, ВАРТА. Also in this conditions the 
peptide complex increased the re-assembly of receptors, as caps, patches and clasters. 
Kidney peptide complex has a synergy with the calcium ionophor A 23187 to increase 
the expression of surface immunoglobulin receptor on lymphocytes. We could not 
exclude the direct influence of peptide complex on the conformation changes of the 
ion traffic systems for calcium. It was suggest led that peptide complex promote the 
entrance of calcium ions into the cells. The influence of kidney peptide complex on 
expression of lymphocytes membrane receptors are independent from the calcium 
existance neither into cells nor outside the cells.
Ukrainian Medical Stomatological Academy 
Ministry o f Health Public Service o f Ukraine, Poltava
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