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Теорія та експеримент

В останнє десятиріччя у клі-
нічну практику увійшла нова гру-
па нестероїдних протизапальних
лікарських засобів (НПЗЗ) — кок-
сиби, найрозповсюдженішими
представниками яких на фар-
мацевтичному ринку України є
целекоксиб і рофекоксиб [2;
13]. Відкриття та впроваджен-
ня в клінічну практику коксибів
стало відображенням приваб-
ливої ідеї вибіркового пригні-
чення ізоформи циклооксигена-
зи другого типу (ЦОГ-2) і при-
цільного гальмування синтезу
простагландинів (ПГ) в осеред-
ку запалення з мінімізацією по-
бічних ефектів, пов’язаних з
інгібуванням ЦОГ-1 [8].

У клінічній практиці коксиби
застосовують як для лікування
ревматичних захворювань, так
і для тривалої протизапальної
терапії за неревматичними по-
казаннями [11; 13]. Останнім
часом з’являються дані щодо
теоретичного обгрунтування
застосування інгібіторів ЦОГ-2
для профілактики розвитку та
прогресування онкологічних
захворювань. Пухлинні клітини
активно експресують ЦОГ-2,
а ПГ, які синтезуються завдя-
ки цьому ферменту, відіграють
важливу роль на всіх етапах
онкогенезу [10; 11]. Крім того,
коксиби мають певний потен-
ціал у кардіології щодо пригні-

чення «запального» компонен-
та атеросклеротичного уражен-
ня судин [9].

Однак створення високосе-
лективних інгібіторів ЦОГ-2 не
повністю розв’язує проблему
безпечності застосування НПЗЗ,
оскільки на зміну класичним
побічним ефектам приходять
нові, ще достатньо не вивчені,
але не менш небезпечні [1; 8].

Протягом останніх років у
багатьох препаратів із групи
НПЗЗ виявлені імунотропні
ефекти, схожі з ефектами глю-
кокортикостероїдів. Деякі НПЗЗ
здатні пригнічувати продукцію
цитокінів імунокомпетентними
клітинами. Тим же часом опи-
сана стимуляція синтезу інтер-
лейкіну-1 під впливом НПЗЗ,
яка може бути результатом ін-
гібування продукції простаглан-
дина Е — антагоніста інтерлей-
кіну-1. До того ж, деякі НПЗЗ
виявили здатність індукувати
експресію генів апоптозу або
транскрипцію білків теплового
шоку (HSP-1), який захищає
клітини від цитотоксичної дії [7].
Існує думка, що високоселек-
тивні інгібітори ЦОГ-2, пригні-
чуючи синтез ПГЕ2, сприяють
підвищенню Т-клітинної актива-
ції [12]. Результати вивчення іму-
нотропних ефектів НПЗЗ вель-
ми суперечливі, однак накопи-
чення таких результатів не ви-

ключає можливості пошуку іму-
номодулюючих властивостей у
препаратів цієї групи [7].

У зв’язку з цим, метою на-
шого дослідження стало ви-
вчення впливу високоселектив-
них інгібіторів ЦОГ-2 на гумо-
ральний та специфічний імуні-
тет як відносно нової, найбільш
сучасної та перспективної гру-
пи НПЗЗ.

Матеріали та методи
дослідження

В експериментах були вико-
ристані білі нелінійні статево-
зрілі миші-самиці масою 18–
22 г, яких утримували на стан-
дартному раціоні віварію ДДМА.
Досліджувані препарати вводи-
ли внутрішньошлунково протя-
гом 10 днів у дозах з розрахунку
[6] і згідно з даними літератури
[3; 5], які для целекоксибу ста-
новили 26; 50 і 130 мг/кг, а для
рофекоксибу — 3 і 15 мг/кг. За-
значимо, що доза 6 мг/кг для ро-
фекоксибу є подвійною терапев-
тичною і обрана нами для відоб-
раження повної картини дозоза-
лежного впливу вказаного засо-
бу на гуморальний та специфіч-
ний імунітет. Контрольним гру-
пам тварин внутрішньошлунко-
во вводили дистильовану воду
(по 0,2 мл на мишу).

Проведені нами досліджен-
ня включали визначення впли-
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ву препаратів на масу, клітин-
ність лімфоїдних органів і лей-
коцитарний профіль крові, які
є показниками специфічного
імунітету. Тварин усипляли па-
рами ефіру, кров брали з орбі-
тального синуса. Аналізуючи
лейкоцитарний профіль крові
експериментальних тварин, під-
раховували загальну кількість
лейкоцитів у камері Горяєва та
лейкоцитарну формулу у від-
носному (процентному — лей-
кограма) вираженні. Зважували
тимус і селезінку та визначали
коефіцієнт маси лімфоїдних
органів і концентрацію мононук-
леарних клітин [6].

Для визначення кількості ан-
титілоутворювальних клітин
(АУК) селезінки [6], що є показ-
ником рівня гуморальної імун-
ної відповіді, на 5-ту добу екс-
перименту мишей імунізували
стандартною дозою антигену
(2·108 еритроцитів барана на
мишу, суспендованих у 0,2 мл
фізіологічного розчину, внутрі-
шньоочеревинно). Результати
подавали у вигляді відносної
кількості АУК селезінки або аб-
солютної кількості АУК у пере-
рахунку на загальну кількість
клітин в органі. Також у сиро-
ватці крові імунізованих тварин
визначали титри гемаглютинінів
і гемолізинів [6], результати ре-
акцій виражали титром антитіл.

Статистичний аналіз резуль-
татів проводився за допомогою

методів параметричної ста-
тистики (t-критерій Стьюдента)
[4].

Результати дослідження
та їх обговорення

Аналіз результатів проведе-
них нами досліджень показав,
що введення трьох рівнів доз
високоселективних інгібіторів
ЦОГ-2 викликало достовірні змі-
ни більшості досліджуваних по-
казників специфічного та гумо-
рального імунітету порівняно з
контрольними тваринами. Під
впливом целекоксибу у дозах
50 і 130 мг/кг відбувалося змен-
шення маси селезінки на 11,8 %
(Р<0,05) та 19 % (Р<0,05),
а також кількості лімфоїдних
клітин у селезінці на 17,7 %
(Р<0,05) і  23 % (Р<0,05) відпо-
відно. Введення рофекоксибу
викликало протилежний ефект
впливу на показники маси та
клітинності лімфоїдних органів
у білих нелінійних мишей. Так,
у дозі 3 мг/кг рофекоксиб спри-
яв збільшенню маси селезінки
на 13,3 % (Р<0,05) і клітинності
на 17,8 % (Р<0,05), за умов за-
стосування рофекоксибу у дозі
6 мг/кг підвищення цих показ-
ників досягло 16,4 % (Р<0,05) і
20,9 % (Р<0,05) (табл. 1).

Вивчення впливу целекокси-
бу і рофекоксибу на рівень пер-
винної імунної відповіді на ерит-
роцити барана у білих неліній-
них мишей виявило різноспря-

мовані зміни кількості АУК се-
лезінки (табл. 2). Під впливом
целекоксибу у дозах 26; 50 і
130 мг/кг кількість АУК селезінки
знижувалася на 25 % (Р<0,05),
27,1 % (Р<0,05) і 30,9 % (Р<0,05)
відповідно. Рофекоксиб, се-
лективність інгібування ЦОГ-2
якого на два порядки вища, ніж
у целекоксибу, навпаки, викли-
кав підвищення кількості АУК
селезінки на 17 % (Р<0,05) у
дозі 3 мг/кг і 25,3 % (Р<0,05) у
дозі 6 мг/кг. Застосування рофе-
коксибу у дозі 15 мг/кг не ви-
кликало вірогідних змін кількості
АУК селезінки (табл. 3).

Оцінка впливу високоселек-
тивних інгібіторів ЦОГ-2 на аб-
солютну кількість лейкоцитів
периферичної крові та показни-
ки лейкоцитарної формули
крові у білих нелінійних мишей
виявила зміни співвідношення
кількості лімфоцитів і нейтро-
філів крові та підвищення аб-
солютної кількості лейкоцитів.
Целекоксиб у дозі 26 мг/кг ви-
кликав підвищення абсолютної
кількості лейкоцитів крові у бі-
лих нелінійних мишей на 9,8 %
(Р<0,05), а в дозі 50 мг/кг — на
13,6 % (Р<0,05). Застосування
рофекоксибу призвело до віро-
гідно значущого збільшення аб-
солютної кількості лейкоцитів
периферичної крові на 11,3 %
лише у дозі 6 мг/кг. Десятиден-
не введення целекоксибу у дозі
26 мг/кг сприяло підвищенню

Примітка. У табл. 1–4: * — Р<0,05 вірогідно порівняно з показниками контрольної групи.

Таблиця 1
Дозозалежний вплив високоселективних інгібіторів ЦОГ-2

на показники маси та клітинності лімфоїдних органів
у білих нелінійних мишей

Маса ти-
муса, мг

Відносна маса
тимуса, у. о.

Кількість лім-
фоїдних клітин
у тимусі, ×106

Маса селе-
зінки, мг

Відносна
маса селе-
зінки, у. о.

Кількість лім-
фоїдних клітин
у селезінці, ×106

Целекоксиб, мг/кг
Контроль, n=9 40,4±2,7 1,9±0,1 122,8±7,9 220,5±6,2 8,7±0,8 210,8±7,1
26, n=10 38,9±1,9 1,8±0,2 109,4±6,0 203,5±6,8 7,2±0,6 184,5±9,5
50, n=10 37,5±0,9 1,8±0,1 109,5±4,2 194,4±7,8* 7,4±0,3 173,5±5,5*
130, n=9 36,6±1,7 1,7±0,1 105,6±7,4 177,9±9,9* 6,5±0,9* 162,3±8,9*

Рофекоксиб, мг/кг
Контроль, n=10 39,8±1,5 1,9 ±0,1 118,1±6,9 215,0±6,0 8,4±0,5 200,1±5,9
3, n=10 40,1±1,8 1,9±0,1 124,1±3,8 243,5±9,5* 10,6±0,6* 235,8±4,4*
6, n=10 41,9±1,9 1,8±0,2 125,1±3,2 250,3±7,6* 10,3±0,4* 241,9±3,6*
15, n=9 38,1±1,3 1,8±0,1 116,0±4,5 231,3±5,5 10,0±0,5 218,3±6,4

Показник
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відносної кількості лімфоцитів
периферичної крові на 8,6 %
(Р<0,05) і зниженню відносної
кількості нейтрофілів на 27,5 %
(Р<0,05). Застосування целе-
коксибу у дозі 50 мг/кг викли-
кало наближення показників
відносної кількості нейтрофілів

і лімфоцитів периферичної кро-
ві до показників контрольної
групи тварин і мало характер
тенденції. Введення целекокси-
бу у дозі 130 мг/кг привело до
підвищення відносної кількості
нейтрофілів периферичної кро-
ві на 26,9 % (Р<0,05) та знижен-
ня відносної кількості лімфо-
цитів на 10,2 % (Р<0,05) по-
рівняно з контролем. Застосу-
вання рофекоксибу у дозах 6 і
15 мг/кг сприяло вірогідно зна-
чущому зменшенню відносної
кількості лімфоцитів перифе-
ричної крові на 11,4 і 15,3 % та
підвищенню відносної кількості
нейтрофілів периферичної крові
на 33,5 і 43,7 % (табл. 4).

Висновки

1. Рофекоксиб, на відміну
від целекоксибу, викликає під-
вищення рівня гуморальної
імунної відповіді, що свідчить
про наявність імуномодулюю-

чих властивостей у цього пре-
парату.

2. Целекоксиб, на відміну від
рофекоксибу, сприяє дозоза-
лежному зменшенню показни-
ків маси та клітинності лімфоїд-
них органів у білих нелінійних
мишей.

3. Целекоксиб у разовій ефек-
тивній дозі викликає зсув лей-
коцитарної формули крові на
користь лімфоцитів, а у п’яти-
кратній терапевтичній дозі —
на користь нейтрофілів. Дозовий
діапазон рофекоксибу зумов-
лює зсув лейкоцитарної форму-
ли крові на користь нейтрофі-
лів.

4. Таким чином, зі збільшен-
ням селективності коксибів змі-
нюється характер їх впливу на
специфічний та гуморальний
імунітет — підвищення селек-
тивності сприяє появі імуномо-
дулюючої активності у препа-
ратів даної групи НПЗЗ.

Таблиця 2
Дозозалежний вплив
високоселективних

інгібіторів ЦОГ-2 на кількість
антитілоутворювальних

клітин у селезінці
білих нелінійних мишей

  Препарат Доза %

Целекоксиб, 0 (контроль) 0
мг/кг 26 -25*

50 -27,1*
130 -30,9*

Рофекоксиб, 0 (контроль) 0
мг/кг 3 +17*

6 +25,3*
15 +11,1

Таблиця 4
Абсолютна кількість у крові лейкоцитів і відносна кількість у крові

нейтрофілів, лімфоцитів, моноцитів та еозинофілів
у білих нелінійних мишей при введенні коксибів

           Целекоксиб, мг/кг             Рофекоксиб, мг/кг

      Показник Контроль, 26, 50, 130, Контроль, 3, 6, 15,
n=9 n=10 n=10 n=9 n=10 n=10 n=10 n=9

Кількість 7,4±0,2 8,3±0,3* 8,4±0,3* 6,9±0,3 7,4±0,3 7,8±0,3 8,3±0,3* 8,0±0,9
лейкоцитів, ×109/л
Нейтрофіли, % 24,1±1,6 17,5±1,5* 21,8±3,5 30,6±2,2* 20,9±2,5 24,3±2,8 27,9±1,9* 30,0±2,6*
Лімфоцити, % 72,6±2,1 78,9±1,7* 74,3±3,8 65,3±2,2* 76,9±2,4 72,0±2,4 68,1±2,2* 65,1±2,3*
Моноцити, % 1,3±0,3 1,5±0,3 1,6±0,3 1,9±0,4 1,3±0,2 1,9±0,4 1,9±0,3 2,1±0,4
Еозинофіли, % 1,9±0,3 2,1±0,2 2,3±0,3 2,4±0,2 1,4±0,2 1,8±0,4 2,1±0,3 2,8±0,6*

Таблиця 3
Показники стану імунної відповіді у білих нелінійних мишей

під впливом високоселективних інгібіторів ЦОГ-2

            
Показник

       Целекоксиб, мг/кг        Рофекоксиб, мг/кг
Контроль, 26, 50, 130, Контроль, 3, 6, 15,

n=10 n=9 n=10 n=9 n=10 n=9 n=9 n=8
Кількість лімфоїдних 195,3± 149,6± 145,0± 141,8± 210,3± 235,0± 261,3± 248,4±
клітин у селезінці, ×106 ±21,5 ±2,6* ±11,9* ±5,2* ±8,0 ±18,2* ±21,6* ±21,5
Концентрація АУК 275,7± 334,7± 356,7± 355,2± 239,9± 214,5± 200,8± 212,2±
у селезінці, ×106 ±30,6 ±5,9 ±24,1* ±12,7* ±9,2 ±7,9* ±19,2 ±20,8
Кількість АУК 120,0± 90,0± 87,5± 82,9± 123,8± 144,9± 152,9± 137,6±
у селезінці, ×103 ±5,6 ±3,0* ±3,4* ±3,7* ±6,6 ±6,7* ±8,3* ±9,9
Титр гемолізинів, log2 8,4± 7,5± 7,3± 7,1± 8,3± 8,6± 8,4± 8,4±

±0,4 ±0,2 ±0,2 ±0,3* ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,4
Титр гемаглютинінів, log2 8,0± 7,4± 7,2± 7,1± 7,1± 7,2± 7,3± 6,9±

±0,3 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4
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