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ного повітря наночасточками. Отримана інфор#

мація ляже в основу профілактичних заходів

шкідливого впливу наночасточок на організм

людини.

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ ОМЕПРАЗО-
ЛУ НА ПРОДУКЦІЮ ІНТЕРФЕРОНУ ЛІМФО-

ЦИТАМИ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ ТА 
АКТИВНІСТЬ 2 ,5 -ОЛІГОАДЕНІЛАТ-
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Інгібітори протонної помпи (омепразол, лан#

сопразол) використовуються для лікування ціло#

го ряду хвороб шлунково#кишкового тракту

(ШКТ), зокрема виразкової хвороби. Проте, їх

довготривале вживання може призводити до

значних порушень діяльності ШКТ: від виник#

нення дисбактеріозу до появи ракових пухлин.

Відомо, що ці препарати блокують фермент Н+#

К+#АТФазу плазматичної мембрани парієталь#

них клітин шлунка. Наслідком цього є гіпосек#

реція HCl, яка призводить до розмноження у

шлунку умовно#патогенної мікрофлори, а також

посилює продукцію гастрину G#клітинами

шлунку, підвищуючи ризик виникнення карци#

ноїдів. Виявлено також, що тривале введення

омепразолу впливає на стан лімфоїдних органів.

Хоча впливу омепразолу на ШКТ присвячено ве#

лику кількість робіт, механізми його токсичної

дії на організм є мало вивченими. Припускають,

ця сполука має мембранотропну дію, хоча

функціонування сигнальних систем клітини за

його впливу досліджено недостатньо. 

Метою даної роботи було вивчення впливу

28#денного введення омепразолу на продукцію

інтерферону (ІФН) клітинами селезінки щурів та

активність ключового ферменту сигнальної сис#

теми інтерферону — 2 ,5 #олігоаденілат#синтета#

зи (2 ,5 #ОАС).

Омепразол вводили щурам упродовж 28 діб

внутрішньочеревинно у вигляді водного розчину

в дозі 14 мг/кг. Щурів декапітували, ізолювали

спленоцити, які інкубували in vitro з індукторами

ІФН (ФГА і циклофероном). Титр ІФН визнача#

ли мікрометодом за антивірусною активністю,

враховуючи цитопатогенну дії вірусу везикуляр#

ного стоматиту у перещеплюваній культурі

фібробластів щурів. 

Встановлено, що введення омепразолу щурам

призводить до посилення спонтанної продукції

ІФН спленоцитами на 31 %. Індукована ФГА та

циклофероном продукція ІФН була більш вира#

женої у тварин, яким вводили омепразол,

порівняно з контрольними. Титр ІФН у суперна#

тантах клітинних культур спленоцитів, які інку#

бували з циклофероном, зростав на 95 %

порівняно з титром спонтанного ІФН; у групі

тварин, що отримувала омепразол, він збільшу#

вався на 104 % відповідно. При інкубації сплено#

цитів з ФГА титр цитокіну зростав на 42 % у

контрольній групі і на 52 % в омепразоловій

групі. Ймовірно у відповідь на дію омепразолу

стимулюється синтез ІФН лімфоїдними клітина#

ми, а також підвищується їх здатність виробляти

ІФН у відповідь на індукцію. Виявлено, що ак#

тивність 2 ,5 #ОАС у спленоцитах щурів, яким

вводили омепразол, знижувалась на 16 % віднос#

но контролю. У клітинах, інкубованих з ФГА, ак#

тивність ферменту зростала на 38 % у конт#

рольній і на 45 % в омепразоловій групах віднос#

но такої в необроблених індуктором клітинах.

Активність ферменту при інкубації клітин з цик#

лофероном збільшувалась на 81 % і 88 %

відповідно. 

Таким чином, показано, що при 28#денній дії

омепразолу посилюється продукція інтерферону

лімфоцитами селезінки щурів, що супровод#

жується зниженням активності 2 ,5 #ОАС у цих

клітинах. Це може бути наслідком того, що в

ІФН#індукованій сигнальній системі порушуєть#

ся передача сигналу , як на етапах взаємодії ІФН

з рецептором, так і стимуляції експресії гену 2 ,5 #

ОАС. Оскільки омепразол безпосередньо

взаємодіє з SH#групами мембранних білків,

цілком можливе виникнення змін у клітинних

мембранах і, як наслідок, змін сигнальної транс#

дукції. Ймовірно, підвищення секреції ІФН

лімфоцитами селезінки при гіпоацидності є ре#

акцією імунної системи на зумовлений омепра#

золом запальний процес у шлунку, до якої залу#

чені клітини лімфоїдних органів. 

ВПЛИВ ПОХІДНОГО МАЛЕІМІДУ НА СЕ-
ЛЕЗІНКУ ЗА УМОВ ХІМІЧНО ІНДУКОВАНО-
ГО РАКУ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА У ЩУРІВ
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У зв'язку із зростаючою частотою та розпов#

сюдженістю онкологічних захворювань травної

системи у сучасному суспільстві гостро стоїть пи#

тання пошуку та дослідження ефективних та ма#

лотоксичних цитостатиків таргетної дії. Серед

них привертають увагу похідні малеіміду, що

здатні інгібувати протеїнкінази — ключові моле#

кули сигнальних шляхів, активність яких зростає

при процесах малігнізації.

Для моделювання колоректального канцеро#

генезу у щурів широко використовується 1,2#ди#

метилгідразин (ДМГ). При тривалому застосу#
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