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Анотацiя
З попереднiх робiт вiдомо, що концентрацiя брадикiнiну в пiдшлунковiй залоз мишi пiд час запалення становить
40 − 70 рМ, а при захворюваннi на гострий панкреатит – збiльшується до 1̃40 рМ [1]. Крiм того, вiдомо, що в
культурi при аплiкацiї брадикiнiну з концентрацiєю нижче мiкромолярної нiяких ефектiв не спостерiгається [2].
В роботi було перевiрено гiпотезу щодо впливу брадикiнiну низьких концентрацiй, наближених до природнiх, на
розвиток патологiї свiжоiзольованих ацинарних клiтин пiдшлункової залози.
В ходi експерименту були отриманi данi, з яких видно, що навiть невеликi концентрацiї брадикiнiну (50− 300 рМ)
призводять до пiдвищення цитозольної концентрацiї Ca2+ в зiрчастих клiтинах пiдшлункової залози, що спричиняє
посилений некроз ацинарнiх клiтин i стимулює розвиток захворювання. Таким чином, було пiдтверджено причинно-
наслiдковий зв’язок концентрацiї брадикiнiну з некрозом ацинарних клiтин пiдшлункової залози i встановлено його
кiлькiснi характеристики.
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Вступ
Некроз ацинарних клiтин пiдшлункової залози тi-

сно пов’язаний iз захворюванням на гострий панкре-
атит, а також iз ускладненнями цiєї хвороби.

Гострий панкреатит – гостреасептичне запален-
ня пiдшлункової залози, в основi якого лежать не-
кробiоз панкреатоцитiв та ферментна аутоагресiя
з подальшим некрозом та дистрофiєю залози, до
яких може приєднуватись вторинна iнфекцiя, що
призводить до гнiйних ускладнень.

Найчастiше захворювання починаються пiсля
отруєння суррогатами алкоголю окремо або в поєд-
наннi з жирною їжею, що посилює внутрiшньопрото-
ковий тиск та руйнування панкреатоцитiв. Травма
передньої черевної стiнки (при бiйках, падiннi то-
що) може також бути причиною розвиту гострого
панкреатиту. Жовчнокам’яна хвороба є причиною
холелiтiазу – потрапляння камiнцiв з жовчного мi-
хура до пiдшлункової залози спричиняє механiчне
пошкодження панкреатоцитiв.

Перерахованi вище чинники призводять до руйну-
вання панкреатоцитiв внаслiдок чого вiдбувається
масивний вихiд травних ферментiв до паренхiми
пiдшлункової залози. Цi ферменти призводять до
руйнування iнших панкреатоцитiв, внаслiдок чого
розвивається circulus vituosus – замкнене коло, розi-
рвати яке можуть, в бiльшостi випадкiв, лише фа-
хiвцi хiрургiчного стацiонару.

Ускладнення гострого панкреатиту може призве-
сти до кiсти пiдшлункової залози(це обмеженi ка-
псулою скупчення рiдини у виглядi порожнин, якi
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можуть бути розмiщенi як в самiй залозi, так i вихо-
дити за її межi), хронiчного панкреатиту (хронiчне
запалення залози, яке призводить до замiщення здо-
рової тканини залози на сполучну тканину), нориць
пiдшлункової залози(патологiчне сполучення прото-
ку залози iз зовнiшнiм середовищем чи внутрiшнiми
органами), перитонiту (при розвитку панкреонекро-
зу розвивається картина «гострого живота», важка
iнтоксикацiя тощо), внутрiшньочеревної кровотечi
(кровотеча внаслiдок пошкодження соком залози ве-
ликих судин, що безпосередньо загрожує життю лю-
дини), цукрового дiабету ()порушення ендокринної
функцiї i панкреонекрозу (найважче ускладнення,
яке проявляється важкою iнтоксикацiєю органiзму,
порушенням всiх систем органiзму та фатальними
наслiдками).

Оскiльки вже вiдомий негативний вплив бради-
кiнiну при запальних захворюваннях, включаючи
гострий панкреатит [1, 3, 4], в роботi було дослiжде-
но можливий вплив та блокади В2 рецепторiв на
розвиток некрозу ацинарних клiтин пiдшлункової
залози.

1. Методика дослiджень

Препарування – це процесс виготовлення необхi-
дних пiд час проведення поточного експерименту
препаратiв для подальшого наукового дослiдження
iз застосуванням вiдповiдного технiчного обладнан-
ня лабораторiї, а також обробка отриманого матерiлу
(трупа) для докладного вивчення структури пото-
чно дослiджуваного матерiалу; а також вiддiлення
органа, що препарується, iз оточуючих його тканин
внутрiшної структури робочого об’єкту; видiлення
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цiлого органу або лише його певної, необхiдної в екс-
периментi частини вiд вiдповiдних йому анатомiчних
структур.

Описаний метод дозволяє порiвняно легко (тобто
за допомогою широко вживаних i доступних анатомi-
чних iнструментiв, наявних в будь-якiй лабораторiї –
скальпель, пiнцет, пила) детально дослiдити анатомi-
чну будову та взаємне разташування дослiждуваних
органiв. Вперше на практицi вищезазначений метод
було застосовано такими дослiдниками, як Герофiл i
Ерасiстрат, а доведено до довершеностi – Везалiєм.

В нашiй роботi ми викристовували препарацiю
для отримання необхiдних нам об’єктiв дослiджен-
ня. Всi дослiдження проводились у вiдповiдностi до
актуальних норм роботи з тваринами, визначених
для науково-дослiдних установ.

Мишi росли i утримувались в спецiальному при-
мiщеннi iз необхiдною кiлькiстью свiтла, води i їжi
за кiмнатної температури. Вилучення мишi iз за-
значеного середовища проводилось невдовзi перед
експериментом. До мiсця проведення експерименту
мишi безпечно транспортувались за 10− 15 хвилин
до його початку у закритiй ємностi.

Експеримент починався iз переведення мишi у не-
свiдомий стан шляхом швидкої iнтенсивної фiзичної
дiї iз подальшим розривом нервових волокон, вiдпо-
вiдальних за проведення больових i рухових сигналiв.
Отриманий нерухомий об’єкт уже був придатний для
проведення наступних херургiчних манiпуляцiй.

Мiсце розрiзу для подальшого вилучення пiдшлун-
кової залози мишi було оброблене спиртом високої
концентрацiї з метою дезiнфекцiї. Для виконання
розрiзу було використано звичайнi ножицi. Пiсля ви-
конання розрiзу i видалення печiнки за допомогою
пiнцету було вилучено пiдшлункову залозу. Розрiза-
ння сполучної тканини для вилучення пiдшлункової
залози виконувалось вищезазначеними ножицями.

Отже, невеличкi кластери для дослiдження бу-
ли видiленi з пiдшлункової залози дорослої мишi
чоловiчої статi. Пiдшлункова залоза була швидко ви-
лучена i перенесена до Na-Hepes розчину колагенази,
та iнкубована при 37∘С протягом 7− 9 хв. [5]

Пiсля цього дослiджуванi тканини зберiгались в
Na-Hepes розчинi, що мiстив (в мМ): NaCl, 140; KCl,
4,7; HEPES (KOH), 10; MgCl 2, 1; глюкози 10; CaCl 2,
1, рН 7,2. Для завантаження флуоресцентного барв-
ника було iнкубувано кластери впродовж 15 хв в роз-
чинi, що мiстив 5 мкМ Fluo-4 AM. Всi експерименти
були проведенi на свiжоiзольованих панкреатичних
кластерах при кiмнатнiй температурi (23∘ С), що
розмiщувалися в перфузiйнiй камерi.

Експерименти проводились протягом 2 год в при-
сутностi або за вiдсутностi 100 pМ брадикiнiну. Iнду-
кований брадикiнiном некроз клiтин пiдшлункової
залози було вiзуалiзовано за допомогою фарбування
вiдмираючих клiтин пропiдiй iодiдом i спiвставлено
з рiвнем некрозу контрольної групи тканин, в якiй
брадикiнiн не додавався.

Флуоресценцiя з PI була записана за допомогою
флуоресцентного мiкроскопу з об’єктивом з двадця-

тикратним збiльшенням (збудження 543 нм; спектр
650 нм, вiдповiдно).

Визначення кiлькостi некрозних клiтин вiдбува-
лось шляхом пiдрахунку яскраво забарвлених клi-
тин на отриманих за допомогою флуоресцентного
мiкроскопа зображеннях зрiзiв тканин. Зазначенi
пiдрахунки проводили для рiзних кластерiв клiтин
за вiдмiнної фокальної вiдстанi об’єктива мiкросопа
для кластерiв пiдшлункових залоз тварин, препаро-
ваних у рiзнi днi.

Важливо зазначити, що пiдрахунки для одного i
того ж самого зображення проводились по декiль-
ка разiв для зменшення ролi людського фактора.
Для збiльшення достовiрностi результатiв на поча-
тку роботи з фотографiями ми домовлялись, який
саме вигляд має мати клiтина (а саме – її яскра-
вiсть, периметр її контуру на зображеннi, чiткiсть
границь), щоб можна було вважати її некрозною у
данiй фокальнiй площинi.

Пiдрахунки, в яких для однiєї i тiєї ж самої фо-
тографiї кiлькiсть некрозних клiтин вiдрiзнялась
занадто сильно (бiльше, нiж у 1, 5 рази), було вiдки-
нуто як помилковi. За такої ситуацiї серiя пiдрахун-
кiв для сумнiвного зображення була виконана iще 1
раз з метою збiльшення точностi експерименту.

Пiсля цього для отриманих данних було викона-
не статистичне усереднення. Завдяки цьому були
отриманi достовiрнi результати середньої кiлькостi
клiтин за некрозу в рiзних експериментальних гру-
пах.

2. Результати дослiджень

Ми пiдрахували кiлькiсть забарвлених клiтин на
зображеннях з мiкроскопу в групi клiтин з додаван-
ням брадикiнiну (100 pM) пiсля 2 год їх iнкубування
в розчинi i порiвняли iх з контрольною групою. Бу-
ли побудованi графiки i виконанi розрахунки для
порiвняння некрозу за звичайних умов i за умов дода-
вання брадикiнiну. Виявлена рiзниця є статистично
достовiрною; вiдношення кiлькостi вiдмерлих при
додаваннi брадикiнiну до їх кiлькостi у контрольнiй
групi становить 1,2.

Ми працювали на свiжоiзольованих панкреати-
чних тканинах, в той час як попереднi дослiдження
проводились на культурах. Вирощенi зiрчастi клитi-
ни, як виявилось, за своїми властивостями iстотно
вiдрiзняються вiд звичайних зiрчастих клiтин, так
як в нашому експериментi на iзольованих тканинах
ми спостерiгали реакцiю клiтин на розчин брадикi-
нiну конiентрацiєю 100 pM, в той час як аналогiчна
реакцiя клiтин культури спостерiгалась лише за мi-
кромолярної концентрацiї брадикiнiну.

Це має велике значення, так як порiг для актива-
цiї нормальних зiрчастих клiтин (100 рM) близький
до нормального рiвня брадикiнiну в плазмi кровi
(40− 70 рМ) [1].

Звiдси випливає, що будь-яке збiльшення в плазмi
або тканинi рiвня BK, яке вiдбувається за певних
умов (в тому числi за умов гострого панкреатиту
або використання ангiотензинперетворюючого фер-
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менту (АПФ)), викликатиме пiдвищену активнiсть
зiрчастих клiтин.

Викликана брадикiнiном пiдвищена активнiсть зiр-
частих клiтин помiтно збiльшує ступiнь некрозу [7, 8].
Ми експериментально пiдтвердили, що активацiя B2
рецепторiв на початку стадiї гострого панкреатиту
суттєво посилює ступiнь некрозу, а тому може бути
стимуляротором розвитку захворювання на гострий
панкреатит.

Висновки
Було показано, що брадикiнiн в пiкомолярних кон-

центрацiях приводить до активацiї зiрчастих клiтин
пiдшлункової залози, роль яких була незрозумiлою.
Ми дослiдили вплив низькоконцентрованого розчину
брадикiнiну на звичайнi зiрчастi клiтини в їх приро-
дному мiкросередовищi.

Було доведено, що аплiкацiя брадикiнiну приво-
дить до пiдвищеного рiвня некрозу ацинарних клi-
тин. У непошкодженiй пiдшлунковiй залозi додаван-
ня брадикiнiну збiльшує як кальцiєву сигналiзацiю
в зiрчастих (викликану брадикiнiном) клiтинах, так
i некроз в ацинарних клiтинах (викликаний етано-
лом або iншими речовинами, наприклад, жирними
кислотами етилових ефiрiв).

Цей ефект є актуальним для медицини. Робота
вказує, що лiкування, яке включає в себе блокува-
ння B2 рецепторiв, має бути випробовано наживо.
Воно має потенцiйне значення як вид терапiї проти
захворювання на гострий панкреатит.

Нашi данi також ставлять пiд питання широке в
даний часзастосування ACE iнгiбiторiв в лiкуваннi
артерiальної гiпертензiї, так як ACE iнгiбiтори при-
гнiчують розщеплення BK, що призводить до збiль-
шення концентрацiї брадикiнiну в тканинах [10, 11].

Попереднi дослiдження показали, що застосуван-
ня ACE iнгiбiторiв пов’язане зi значним збiльшенням
ризику розвитку гострого панкреатиту, але механiзм
був невiдомий [12].

Ми вже показали, що будь-яке збiльшення рiв-
ня брадикiнiну викликатиме активацiю зiрчастих
клiтин через В2 рецептори, що блокада цих рецепто-
рiв захищає вiд гострого панкреатиту, тому цiлком
ймовiрно, що викид кальцiю опосередковується бра-
дикiнiном, принаймнi частково вiдповiдальним за
пiдвищений ризик розвитку гострого панкреатиту
пiд час лiкування ACE iнгiбiторами.
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