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Теорія та експеримент

1. Цитокіни

Цитокіни є високопотентни-
ми (активними в пікомолярних
концентраціях) білками з ши-
роким спектром біологічних
ефектів. Вони забезпечують
відповідну реакцію організму
на впровадження чужорідних
тіл, імунне ушкодження, а та-
кож запалення, репарацію і
регенерацію, що дозволило
розглядати їх як мікроендо-
кринну систему. Цитокіни є не-
обхідними трансмітерами між-
клітинної взаємодії в нормі та
при патології. Вони формують
сітку комунікативних сигналів
між клітинами імунної системи
і клітинами інших органів і тка-
нин. Цитокіни взаємопов’язані
і утворюють цілісну систему
взаємодіючих елементів — ци-
токінову сітку (cytokine net-
work). Утворення та вивільнен-
ня цитокінів відбувається в пев-
ний, зазвичай короткий, про-
міжок часу і жорстко регулю-
ється. Цитокіни секретуються
не завжди, у певних випадках
вони можуть експресуватися
на поверхні стимульованих клі-
тин. Цитокіни, які секретували-
ся або експресувалися, зв’язу-
ються зі специфічними рецеп-
торами на цитоплазматичній
мембрані клітин-мішеней, спри-
чинюючи тим самим каскад
реакцій, що веде до індукції,

посилення або пригнічення ак-
тивності низки регульованих
ними генів [8; 22].

У цитокінів відсутня фер-
ментативна або хімічна актив-
ність, вони діють подібно до
гормонів — опосередковано,
змінюючи поведінку клітини-
мішені за допомогою вторин-
них месенджерів. Дія цитокінів
на клітини здійснюється авто-
кринно (на клітину, що здійс-
нює синтез і секрецію цього
цитокіну), паракринно (на клі-
тини, розташовані поблизу клі-
тини-продуцента, наприклад, у
вогнищі запалення або в лім-
фоїдному органі) й ендокринно-
дистанційно (на клітини будь-
яких органів і тканин після по-
трапляння цитокіну в циркуля-
цію крові). Також цитокіни ма-
ють дві спільні ознаки — один
цитокін часто спричинює сек-
рецію клітиною-мішенню дру-
гого цитокіну (феномен цитокі-
нового каскаду) і власні цито-
кіни клітини нерідко змінюють
характер взаємодії інших ци-
токінів на ту ж саму клітину. Ця
взаємодія може бути синергіч-
ною, додатковою, інгібуючою
або навіть призводити до фор-
мування нового ефекту, невлас-
тивого для жодного з окремо
взятих цитокінів [9; 15; 22].

Класифікація цитокінів.
Первинна класифікація цито-
кінів будувалася за доміную-

чою біологічною дією (5 вели-
ких класів): 1) запальні; 2) анти-
запальні; 3) фактори, що ви-
кликають ріст і диференціюван-
ня лімфоцитів; 4) гемопоетичні
колонієстимулювальні фактори;
5) фактори, що спричинюють
ріст мезенхімальних клітин [22].

У подальшому за проявлен-
ням активності цитокіни стали
розділяти на такі групи як ін-
терлейкіни (фактори взаємо-
дії між лейкоцитами), інтер-
ферони (цитокіни з противірус-
ною активністю), фактори не-
крозу пухлин (цитокіни з цито-
токсичною активністю), коло-
нієстимулювальні фактори
(гемопоетичні цитокіни — хемо-
кіни). Межі між групами умовні.

За структурою виділяють
кілька різновидів молекул ци-
токінів. Переважна більшість з
них  як характерний структур-
ний елемент містить 4 α-спіра-
лі і лише для деяких (IL-1,
TNF-β, трансформуючий фак-
тор росту) характерне перева-
жання β-шаруватої структури.

З урахуванням продуцентів
цитокінів виділяють три віднос-
но автономні групи клітин, які
характеризуються власним ти-
пом відповіді на активуючий
вплив і природою активаторів,
власним, хоч і значно перехре-
щуваним, набором продукова-
них ними цитокінів і тими про-
цесами, реалізацію яких вони
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забезпечують. Це лімфоцити,
що виробляють лімфокіни, які
забезпечують розвиток анти-
генспецифічної складової імун-
ної відповіді, моноцити/макро-
фаги, які є продуцентами ци-
токінів — медіаторів запален-
ня і стромальні сполучно-тка-
нинні клітини, які виробляють
цитокіни, відповідальні пере-
важно за гемопоез [8; 15; 22].

Функціонування цитокі-
нів. Без антигенної стимуляції
імунної системи цитокінова
сітка функціонує на мінімаль-
ному рівні. За відсутності сти-
муляції клітини імунної систе-
ми практично не виділяють ци-
токіни і зазвичай не реагують
на них при екзогенному вве-
денні. При дії на клітини імун-
ної системи антигенів або ін-
ших стимулювальних агентів
здійснюються синтез цитокінів
та експресія їх рецепторів у
кількості, необхідній для розвит-
ку відповіді на фактори впливу.
Винятком є гемопоетичні цито-
кіни, які функціонують практич-
но постійно в обмежених ком-
партментах, а також деякі ци-
токіни, що продукуються у ма-
лих кількостях спонтанно. Така
особливість біосинтезу цитокі-
нів пов’язана з характером
функціонування їх генів. Прак-
тично всі ці гени є індуцибель-
ними, тобто для їх активації по-
трібна дія індукторів, якими ви-
ступають транскрипційні чинни-
ки, що взаємодіють із підси-
люючими послідовностями ре-
гуляторної ділянки гена. Струк-
тура промоторних ділянок, від-
повідальних за індукцію генів
різних цитокінів та їх рецеп-
торів, різна, хоч і містить спіль-
ні елементи.

Усі рецептори цитокінів яв-
ляють собою трансмембранні
глікопротеїни, у яких позаклі-
тинна частина відповідає за
зв’язування цитокінів. У складі
клітинних мембран одні лан-
цюги реагують тільки з певним
цитокіном, тоді як інші здатні
формувати спільні рецептори
для різних цитокінів. Наявність
спільних структур у рецепто-
рах може зумовлювати функ-

ціональну схожість деяких ци-
токінів. Існують також загальні
групові рецептори, що сприя-
ють усуненню надлишку цито-
кінів в осередку ураження. Син-
тез рецепторів перебігає інтен-
сивніше і триваліше, ніж син-
тез відповідних цитокінів, що
зумовлює їх більш повну та
швидку елімінацію з судинно-
го русла і реалізацію біологічно-
го ефекту в осередку ураження.
Розчинні рецептори зберігають
високу афінність щодо своїх
лігандів і здатні нейтралізувати
цитокіни, перешкоджаючи їх-
ньому доступу до інтактних
мембранних рецепторів.

Фактори індукції вироблен-
ня цитокіну й експресії його
рецептора однакові, що зумов-
лює переважно локальний ха-
рактер дії цитокінів. Локаль-
ність дії забезпечується також
тим, що експресія генів рецеп-
торів триває довше, ніж екс-
пресія генів самих цитокінів. У
результаті цитокін, що секре-
тується місцево, повністю спо-
живається в тому мікрообсязі,
у якому він проявляє свою дію.
У нормі в крові присутні слідові
кількості цитокінів, недостатні
для прояву системних ефектів.
Також це зумовлено надзви-
чайно швидким виведенням
цитокінів із кровотоку через
нирки — час напівжиття Т1/2
становить зазвичай хвилини,
хоча існують винятки.

Для системи цитокінів ха-
рактерна надмірність — кожен
їх різновид може продукувати-
ся різними клітинами, однак
клітини одного і того ж типу мо-
жуть секретувати різні цитокі-
ни. Цитокінова сітка характе-
ризується високою надійністю
внаслідок надмірності забезпе-
чення основних впливів; умо-
вою її функціонування служить
активація клітин імунної систе-
ми. Цитокіни залучені до усіх
ланок гуморальної та клітинної
імунної відповіді, поліфункціо-
нальні, для них характерне
значне перекриття функцій, од-
нак біологічна дія деяких ци-
токінів є оригінальною і не дуб-
люється. Цитокіни можуть по-

силювати чи пригнічувати як
продукцію, так і функції один
одного [15; 19; 22].

2. Функціональне значення
інтерлейкінів

Інтерлейкіни (ILs) — цитокі-
ни, відповідальні за міжклітин-
ні взаємодії між лейкоцитами.
Сьогодні відомі гени і встанов-
лені амінокислотні послідов-
ності більше двох десятків ін-
терлейкінів. Вони продукують-
ся різними клітинами організ-
му і є факторами взаємодії між
клітинами всіх органів і систем,
у багатьох випадках проявля-
ються як фактори автокринної
регуляції.

Інтерлейкін-1 (IL-1) бере
участь практично в усіх етапах
імунної відповіді — активує
APC і CD4 лімфоцити, впливає
на диференціювання Т- і
В-лімфоцитів та інших імуно-
компетентних клітин; IL-1 акти-
вує цитотоксичні Т-лімфоцити
і NK-клітини (натуральні кіле-
ри), бере участь у регуляції
продукції IL-2, 4, 6, 8, грануло-
цит-макрофаг колонієстимулю-
вального фактора (GM-CSF) та
інших цитокінів. Активними ін-
гібіторами продукції IL-1 є IL-4,
10, 12, TNF-α.

У сімейство інтерлейкіну-1
об’єднують IL-1α , IL-1β (два
різних білки з практично іден-
тичною активністю, які мають
близьку молекулярну масу
(15–17 кД), але відрізняються
за ізоелектричною точкою),
рецепторний антагоніст IL-1
(IL-1Ra), рецептори IL-1R. Біл-
ки сімейства IL-1 є індуцибель-
ними, уже через кілька хвилин
після стимуляції моноцитів лі-
пополісахаридів (ЛПС) почи-
нається експресія генів IL-1,
відбуваються взаємопов’язані
послідовні етапи появи мРНК,
внутрішньоклітинного білка і
секреція біологічно активного
IL-1 у навколишнє середовище.
Синтезується IL-1α відразу в
активній формі, функціонує
здебільшого у вигляді мембран-
ної форми, а також внутрішньо-
клітинного регулятора та роз-
чинного біологічно активного
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цитокіну, тривалість життя —
15 год. Основною секреторною
формою є IL-1β (активний
2,5 год), попередник якого пе-
ретворюється на зрілу біологіч-
но активну форму під впливом
високоспецифічних цистеїно-
вих протеаз — каспази-1 або
IL-1β-конвертази (ICE).

Продуценти IL-1 — моно-
цити і макрофаги (основні),
В-лімфоцити, білі відростчасті
епідермоцити (клітини Лангер-
ганса), гліальні, ендотеліальні
і синовіальні клітини та деякі
інші. Умовою вироблення IL-1
моноцитами і макрофагами є
їх активація бактеріальними та
іншими продуктами, а також
адгезія, фагоцитоз. Синтез по-
силюється під впливом цитоха-
лахіну В, колхіцину, а також
циклогексиміду. Інгібіторами
синтезу IL-1 є простагландин
Е2, глюкокортикоїди та чинники,
які підвищують рівень цАМФ.

Спектр клітин-мішеней IL-1
надзвичайно широкий: активо-
вані Т- і В-клітини, макрофаги,
NK-клітини, клітини ендотелію,
м’язів і хряща, базофіли, плаз-
моцити, кровотворні клітини.
Усі вони експресують рецеп-
тори 3 типів, спільні для α - і
β-форм IL-1 — рецептори IL-1
I і II типу й акцесорний білок
рецептора IL-1, які не мають
аналогів серед інших цитокінів
та унікальні за своєю структу-
рою. Біологічна дія IL-1 реалі-
зується після зв’язування з ци-
ми специфічними мембранни-
ми рецепторами.

Біологічні ефекти IL-1 мож-
на умовно розділити на імуно-
логічні, запальні, кровотворні
та міжсистемні. Відомо, що
IL-1 причетний до запуску по-
чаткових ланок імунної відпо-
віді, зокрема до залучення в
неї Т-хелперів. Мембранний
IL-1 бере участь у контактній
взаємодії Т-клітин із макрофа-
гами. Поряд з іншими цитокіна-
ми IL-1 спричинює проліфера-
цію активованих В-клітин і їх
диференціювання у плазма-
тичні клітини. Введення IL-1β
разом з антигеном сприяє сти-
муляції антитілоутворення.

Також IL-1 стимулює мієло-
поез і ранні етапи еритропое-
зу. Дія IL-1 значною мірою по-
в’язана з підвищенням вижи-
ваності клітин, що розвивають-
ся. З дією на кровотворення по-
в’язаний радіозахисний ефект
IL-1, що виявляється при його
введенні до опромінення та
підсилюється при введенні че-
рез 5 діб після опромінення.

Відомий IL-1 і як прозапаль-
ний агент. Він здатний індуку-
вати більшу частину місцевих
і загальних проявів запальної
реакції. Це досягається шляхом
підвищення адгезивності ендо-
телію судин для клітин крові,
збільшення прокоагулянтної ак-
тивності клітин. Також IL-1 під-
вищує рухливість нейтрофілів, є
хемоатрактантом, у вогнищі за-
палення сприяє активації клі-
тин і посиленню продукції ни-
ми інших цитокінів, а крім того,
простагландинів, стимулює
фагоцитоз, генерацію суперок-
сид-радикалів, викликає де-
грануляцію тучних клітин. Усе
це сприяє розвитку ексудатив-
ної та проліферативної скла-
дових запальної реакції.

Рецепторний антагоніст IL-1
(IL-1rа) являє собою олігопеп-
тид із молекулярною масою
18–22 кД. Він продукується
макрофагами, моноцитами,
нейтрофілами, фібробластами
й епітеліальними клітинами та
пригнічує біологічну активність
IL-1α і IL-1β, конкуруючи з ни-
ми за зв’язування з клітинним
рецептором. Продукцію IL-1rа
стимулюють деякі цитокіни, ві-
русні продукти та білки гострої
фази, він може активно екс-
пресуватися у вогнищах запа-
лення при багатьох хронічних
захворюваннях, у тому числі
при ішемічних ураженнях го-
ловного мозку.

Таким чином, представники
сімейства IL-1 (IL-1α , IL-1β і
IL-1rа) є цитокінами широкого
спектра дії, що продукуються
переважно макрофагами та зу-
мовлюють пускові реакції іму-
нітету, розвиток запалення, бе-
руть участь у регуляції гемо-
поезу, є медіаторами взаємо-

дій між імунною і нервовою
системами.

Інтерлейкін-2 (IL-2) має ви-
ражену здатність індукувати
активність практично всіх кло-
нів цитотоксичних клітин. Він
був першим IL, у якого була ви-
явлена ця здатність (був за-
стосований Стівеном А. Ро-
зенбергом і співробітниками
для імунотерапії раку). Він під-
вищує цитолітичну функцію
Т-кілерів і NK-клітин, збільшує
продукцію перфоринів і IFN-γ
цими клітинами, активує моно-
цити і макрофаги, які підвищу-
ють синтез і секрецію TNF-α,
IL-1β, IL-6, 8, G-CSF, GM-
CSF.

Секреція IL-2 виявляється
через 3–4 год після стимуляції,
досягає піку через 8–12 год  (ра-
ніше, ніж секреція інших лім-
фокінів) і припиняється через
24 год. In vivo синтез IL-2 до-
сягає максимуму через 1–3 до-
би після імунізації та зберіга-
ється протягом 12 діб. Основ-
ними продуцентами IL-2 є ак-
тивовані Т-хелпери 1-го класу.
Продукцію IL-2 пригнічують глю-
кокортикоїди, оксисечовина,
азатіоприн, гангліозиди, дез-
оксиаденозин, а також проста-
гландини й інші чинники, що
підвищують рівень цАМФ.

У IL-2 відносно вузький
спектр мішеней і біологічних
ефектів. Основними його клі-
тинами-мішенями є активовані
Т- і В-лімфоцити і NK-кліти-
ни; IL-2 індукує проліферацію
Т-лімфоцитів, охороняє ак-
тивовані клітини від апоптозу,
служить чинником диферен-
ціювання для Т-кілерів, пере-
шкоджає розвитку імунологіч-
ної толерантності і навіть усу-
ває її.

Таким чином, IL-2 являє со-
бою фактор росту і диферен-
ціювання Т-лімфоцитів і NK-
клітин, меншою мірою В-лім-
фоцитів, що продукуються ак-
тивованими Т-хелперами. Він
є найважливішим медіатором
імунітету (особливо клітинного)
і бере участь у реалізації імун-
ного захисту та протипухлин-
ної резистентності.
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Інформація щодо інших ILs
наводиться в табл. 1 [5; 15; 19;
22].

3. Інтерлейкіни і розвиток
цереброваскулярних

захворювань

Цереброваскулярні захво-
рювання — складна медико-
соціальна проблема. Найваж-
ливіше місце серед церебро-
васкулярних хвороб (ЦВХ) на-
лежить гострим порушенням
мозкового кровообігу — це
гострий церебральний інсульт
(ГЦІ) і транзиторні ішемічні
атаки [1; 32; 35]. До групи це-
ребральних інсультів входять
ішемічні інсульти, внутрішньо-

мозкові та субарахноїдальні
крововиливи, що становлять
відповідно 75, 20 і 5 % ви-
падків. Ішемічний інсульт (ІшІ,
інфаркт мозку, гостра цереб-
ральна ішемія) — найчастіший
вид ГЦІ.

У патогенезі ІшІ важливу
роль відіграють взаємопов’я-
зані компоненти імунної та ін-
ших систем, а саме: проза-
пальні цитокіни, продукти пе-
рекисного окиснення ліпідів і
білків, оксид азоту, ендотелін-1
і чинники апоптозу [7; 23]. Вста-
новлено тісний кореляційний
зв’язок рівнів деяких IL із тяж-
кістю клінічних проявів і з ак-
тивністю нейрогуморального

фону хворих із цереброваску-
лярними захворюваннями.

ЦВХ — IL — ішемія/гіпо-
ксія. Гіпоксичні стани є осно-
вою або супровідним факто-
ром патогенезу багатьох захво-
рювань, у тому числі ЦВХ. При
цьому доставка кисню до тка-
нин знижується до рівня, недо-
статнього для підтримання ме-
таболізму, структури та функції
клітин. Ішемічне ушкодження
нейронів — складний біохіміч-
ний процес. На думку N. Born-
stein (2008), вогнище уражен-
ня складається з ядра (клітин,
які загинули протягом кількох
хвилин або годин від моменту
розвитку інсульту) та зони іше-

Таблиця 1
Структурно-функціональна класифікація ILs

Основні біологічні функції

Противірусна активність, антипроліфе-
ративна, імуностимулювальна дія

Стимуляція проліферації та диферен-
ціювання різних типів клітин-поперед-
ників у кістковому мозку, активація
кровотворення

Прозапальна дія, активація специфіч-
ного імунітету

Активація проліферації фібробластів
і епітеліальних клітин

Прозапальна й імунорегулювальна дія

Регуляція хемотаксису різних типів
лейкоцитів

Імунодепресивна дія

Регуляція диференціювання
Т-лімфоцитів хелперів

Активація клітинного імунітету

Активація гуморального імунітету,
імуномодулювальна дія

Стимуляція диференціювання, про-
ліферації та функціональних якостей
різних типів лімфоцитів, дендритних
клітин, NK-клітин, макрофагів та ін.

Активація синтезу прозапальних
цитокінів

Сімейство
цитокінів

Інтерферони
I типу

Фактори росту
гемопоетичних
клітин

Суперсімейство
IL-1
та фактори рос-
ту фібробластів

Сімейство IL-6

Хемокіни

Сімейство IL-10

Сімейство IL-12

Цитокіни Т-хел-
перних клонів
і регулювальні
функції лімфо-
цитів

Сімейство IL-17

Представники ILs

IL-28, IL-29 (IFN-λ)

IL-7, IL-11

Ліганди gp 140:
IL-3, IL-5

Сімейство IL-1
(F1-11): IL-1α, IL-1β,
IL-1ra, IL-18, 33 та ін.

—

Ліганди gp 130:
IL-6, IL-11, IL-31

IL-8 (СХС)

IL-10, 19, 20, 24, 26

IL-12, 23, 27

Т-хелпери 1-го типу:
IL-2, 15, 21

Т-хелпери 2-го типу:
IL-4, 5, 10, 13

Ліганди γ-ланцюга
рецептора IL-2:
IL-2, 4, 7, 9, 13, 15,
21

IL-17А, В, С, D, E, F

Цитокіни інших
підгруп/ліганди

IFN-α, β, κ, ω, т

Фактори стовбурових
клітин (kit-ligand), fit-3
ligand, G-CSF, M-CSF

Еритропоетин,
тромбопоетин

—

Сімейство FGF: кис-
лий і основний FGF,
FGF3-FGF23

Онкостатин-М, кардіо-
тропін-1, leukemia
inhibitory factor, ciliary
neurotrophic factor

СС, СХЗС, С

—

—

IFN-γ

—

TSLP

—
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мічної півтіні (пенумбри), яка
перебуває в зоні підвищеного
ризику, але може бути збере-
жена у разі своєчасно розпоча-
того лікування. Через 30 хв піс-
ля інсульту нервові клітини у
зоні пенумбри ще життєздатні,
однак через 3 год  живих клітин
у ній не виявляється. На фоні
наростаючої ішемії зниження
кровотоку супроводжується
формуванням мітохондріаль-
ної дисфункції та енергетично-
го дефіциту, розвитком глута-
мат-кальцієвого каскаду і де-
стабілізацією клітинних мемб-
ран. Ступінь виразності функ-
ціонально-метаболічних змін у
тканині головного мозку, про-
гресуючи, зменшується від
центра до периферії ушко-
дження і пов’язана з агресив-
ним впливом активізованих іше-
мією клітин глії на життєздатні
нейрони пенумбри шляхом
вторинного ушкодження мозку.
Доведено, що навіть у віддале-
них від ішемічного ядра ділян-
ках виявляють вторинні зміни
мозкового кровотоку й енерге-
тичного метаболізму мозку, тоб-
то неврологічні депресії [7; 13].

Особливе значення серед
механізмів вторинного ушко-
дження тканини мозку мають
реакції локального запалення
навколо зони ядра інфаркту, а
саме, різкий підйом рівнів про-
запальних цитокінів, які визна-
чають ступінь виразності за-
пальної реакції, умови для не-
гайної або відстроченої заги-
белі клітин навколо первинно-
го некрозу і розміри остаточно-
го постішемічного дефекту моз-
ку. Першим із прозапальних
цитокінів у зоні ішемії мікроглія
продукує IL-1 [5; 8]. При взає-
модії IL-1 із рецепторами акти-
вуються ядерні фактори транс-
крипції AP-1 і NK-kF, що змінює
поведінку клітин-мішеней і при-
зводить до розвитку гострофа-
зової клітинної відповіді, мета-
болічної дисфункції й експресії
генів раннього реагування.
Продукція IL-1 — основний ак-
тивуючий сигнал для індукції
інших прозапальних цитокінів
і стимуляції астроцитів до

продукції потенційних нейро-
токсичних речовин (NO, мета-
боліти арахідонової кислоти).
Розвивається трофічна дизре-
гуляція, що призводить до біо-
хімічної та функціональної де-
диференціації нейронів і за-
пуску патобіохімічних каскадів
некрозу/апоптозу [5; 16].

Одним із механізмів ушко-
дження та загибелі нейронів є
вільнорадикальний. Для голов-
ного мозку розвиток окисню-
вального стресу становить по-
тенційну небезпеку, оскільки
процеси окисного метаболізму
в мозку надзвичайно інтенсив-
ні, він містить величезну кіль-
кість ліпідів і значну кількість
аскорбату, що зумовлює мож-
ливу активацію перекисного
окиснення ліпідів (ПОЛ). При
цьому в мозку значно нижча, ніж
в інших тканинах, активність
ферментних антиоксидантів.
Ці фактори підвищують ризик
розвитку в головному мозку
окисного стресу з утворенням
активних форм кисню (АФК),
які ініціюють процеси ПОЛ мем-
бран, прямої деструкції нуклеї-
нових кислот і окиснювальної
модифікації білків (ОМБ) [16;
21]. У ланцюзі реакцій окис-
нення ліпідів утворюються не-
стійкі гідропероксиди, їх роз-
пад супроводжується утворен-
ням вторинних і кінцевих про-
дуктів ПОЛ (ТК, ДК, МДА), які
ушкоджують мембрани і клітин-
ні структури. Підвищення рівнів
АФК стимулює синтез транс-
крипційного чинника, індукова-
ного при гіпоксії (HIF), актива-
цію HIF-1-залежних генів, син-
тез прозапальних цитокінів —
IL-1 та інших, що формує хиб-
не коло вторинних ушкоджень
[2; 14].

Важливою ланкою постіше-
мічного ушкодження мозку є
активація системи оксиду азо-
ту, яка бере участь у розвитку
і регуляції багатьох фізіологіч-
них і патологічних процесів
організму, у тому числі нейро-
деструкції. Оксид азоту утво-
рюється шляхом окиснення
L-аргініну в присутності фер-
менту NO-синтази (NOS) —

нейрональної (nNOS), індуци-
бельної (iNOS) або ендотелі-
альної (eNOS). За активністю
iNOS в сотні разів перевищує
еNOS і спричинює гіперпродук-
цію оксиду азоту до цитоток-
сичних рівнів протягом кількох
днів від моменту індукції [30].
Гіпоксія при ІшІ впливає на екс-
пресію генів NOS, індукуючи
фактори транскрипції — HIF-1,
HIF-2 і NFkB, що стимулює ак-
тивність і експресію всіх трьох
ізоформ NOS. Безпосередньо
IL-1β активує експресію iNOS,
що призводить до гіперпродук-
ції NO і токсичного ефекту його
надлишку [11; 31]. Концентра-
ція NO збільшується з перших
хвилин ішемії, досягаючи мак-
симуму на 1-шу–3-тю добу як в
ядрі ішемії, так і в зоні пенумб-
ри. У початковому періоді іше-
мії NO бере участь у непрямих
механізмах загибелі нейрона
— активації фосфоліпаз, поси-
ленні утворення гідроксил-ра-
дикала, модуляції активності
NMDA рецепторів. У відстроче-
ному постішемічному періоді
головний механізм токсичної
дії NO — реакція з суперокси-
дом з утворенням у клітинах-
мішенях активних дериватів
пероксинітриту, нітрозонію,
нітроксилу і діазоттриоксиду,
які є основними чинниками
реалізації нітрозуючого стресу
[1; 2]. Внаслідок цього від-
бувається пряма взаємодія NO
з металами активних центрів
ферментів і непряма взаємо-
дія нітрозонію з білками і ДНК,
що призводить до пригнічення
активності мітохондріальних
ферментів і фрагментації нук-
леїнових кислот. Пригнічення
мітохондріального дихання при-
зводить до падіння заряду мі-
тохондрій, енергетичного дефі-
циту та може ініціювати заги-
бель клітин шляхом некрозу
або апоптозу [10; 29].

Таким чином, за умов це-
ребральної гіпоксії різкий під-
йом рівнів прозапальних ци-
токінів (у першу чергу IL-1) за-
безпечує послідовне розгор-
тання цитокінового каскаду,
продукцію нейротоксичних ре-
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човин, призводить до розвит-
ку гострофазової клітинної від-
повіді, активації окиснюваль-
ного і нітрозуючого стресів,
метаболічної дисфункції й екс-
пресії генів раннього реагуван-
ня, що зумовлює нейродест-
рукцію та постінсультні невро-
логічні дефіцити.

ЦВХ — IL — запалення.
Загально визнана роль запа-
лення у розвитку багатьох нев-
рологічних захворювань, у то-
му числі при церебральній іше-
мії. У формуванні каскаду біо-
хімічних та імунологічних про-
цесів запалення «цитокінова
сітка» розглядається як само-
регулювальна система, у функ-
ціонуванні якої беруть участь
цитокіни, антагоністи їх рецеп-
торів, розчинні рецептори ци-
токінів, антитіла до цитокінів,
інгібіторні білки та ін. За сучас-
ними уявленнями, характер
імунної відповіді й особливості
розвитку запалення при ЦВХ
залежать від переважної акти-
вації субпопуляцій Т-лімфо-
цитів і синтезу ними цитокінів
різних типів [12; 20].

Імунокомпетентним компарт-
ментом у ЦНС є мікроглія, яка
після активації ішемією проду-
кує прозапальні речовини, на-
віть незначне підвищення рів-
нів яких призводить до прогре-
сування атерогенезу і хроніза-
ції церебральної ішемії з фор-
муванням енцефалопатії. При
ІшІ концентрації прозапальних
цитокінів (IL-1, 6, 8) підвищу-
ються різко, що супроводжу-
ється активним розвитком ло-
кального запалення в ядрі іше-
мічного ушкодження, та зали-
шаються підвищеними протя-
гом кількох днів. У госпіталізо-
ваних через 6–12 год від по-
чатку інсульту пацієнтів спо-
стерігаються вищі рівні IL-1β і
TNF-α, при цьому порушені не-
врологічні функції клінічно від-
новлюються гірше, ніж у паці-
єнтів, які почали лікування в
перші 2–5 год ІшІ [8; 16].

Одним з основних етапів
організації місцевої запальної
реакції та вторинного ушко-
дження мозкової тканини при

ІшІ є активація прозапальними
цитокінами судинного ендоте-
лію та індукція на його поверх-
ні молекул міжклітинної адгезії
(ICAM-1). Потужними регуля-
торами-індукторами молекул
лейкоцитарно-ендотеліальної
адгезії є IL-1β і TNF-α, які акти-
вують IL-8 та відіграють вирі-
шальну роль у запуску міграції
лейкоцитів із судинного про-
світу в зону фокальної ішемії
з інфільтрацією ними ушкодже-
ної тканини. Дослідження з ра-
діоактивною міткою виявили
велику кількість поліморфно-
ядерних лейкоцитів у ділянках
мозку зі зниженою перфузією
вже через 6–12 год після де-
бюту інсульту. При патолого-
анатомічному дослідженні опи-
сана інтенсивна лейкоцитарна
інфільтрація паренхіми мозку
на 2–3-й добі інсульту. Лейко-
цити, які надійшли з системно-
го кровообігу (нейтрофіли, по-
тім моноцити), посилюють руй-
нування мозкових клітин свої-
ми токсичними продуктами,
фагоцитарною дією й імунни-
ми реакціями [3; 20; 33].

Ендотелій зазнає істотних
змін — структурні ушкодження
(розрив, зморщування і коа-
гуляційний некроз), функціо-
нальна перебудова (продукція
молекул адгезії, TNF-α, тром-
боксану, вазоконстрикторів),
набуття гемостатичних прокоа-
гуляційних властивостей, збіль-
шення проникності базальної
мембрани і трансендотеліаль-
них контактів для нейтрофілів
і рідини на фоні пригнічення
абсорбції. Це сприяє форму-
ванню цитотоксичного набряку
глії і нейронів, проникненню
токсичних речовин із судинно-
го русла в мозкову тканину на
фоні триваючих оксидантних і
прокоагуляційних реакцій, що
призводить до загибелі життє-
во важливих нейронів із фор-
муванням ядра інсульту. Крім
того, під впливом IL-1α і IL-1β
ендотеліальні клітини секрету-
ють поліпептиди, подібні до
тромбоцитарного фактора рос-
ту, які можуть стимулювати
клітинну міграцію, проліфера-

цію, спричинити вивільнення
судинних медіаторів запален-
ня та призвести до дисеміно-
ваної внутрішньосудинної коа-
гуляції. Експериментально до-
ведено, що введення в шлуноч-
ки мозку щурів рекомбінант-
ного людського IL-1β після
оборотної часової оклюзії се-
редніх мозкових артерій дозо-
залежно збільшувало набряк
мозку, розмір ядра інфаркту та
кількість нейтрофілів у зоні іше-
мії [2; 19].

Інтерлейкіни є ключовими
факторами формування при
ІшІ локальної запальної реак-
ції та вторинного ушкодження
мозкової тканини в зоні пенум-
бри — активації ендотелію з
прогресуванням ендотеліаль-
ної дисфункції, індукції моле-
кул міжклітинної адгезії, інтен-
сивної лейкоцитарної інфільт-
рації, що сприяє формуванню
цитотоксичного набряку глії та
нейронів і проникненню ток-
сичних речовин із судинного
русла в мозкову тканину.

ЦВХ — IL — некроз/апо-
птоз. За умов дефіциту кисню
при ІшІ енергетичний дефіцит
і окиснювальний стрес активу-
ють строкові регуляторні ком-
пенсаторні механізми, індуку-
ють експресію генів раннього
реагування й активують меха-
нізми патологічної клітинної
смерті (некроз) або програмо-
ваної загибелі клітин (апоптоз).
Некроз призводить до пасив-
ної смерті клітин без витрати
енергії, при цьому вивільнення
клітинного вмісту сприяє заги-
белі інших клітин, супроводжу-
ється продукцією прозапальних
цитокінів і розвитком вторинно-
го запалення [9; 26]. Апоптоз
відіграє позитивну фізіологічну
роль, уражує клітини індивіду-
ально, як правило, не активує
запалення, проте патологічні
процеси, що асоціюються з
інсультом, вкрай негативні, ос-
кільки пов’язані з екcaйтоток-
сичністю і запаленням [2; 4].
C. Wiesser і співавт. навели спо-
стереження, що свідчать про
участь апоптозу у відстроченій
нейрональній смерті при тран-
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зиторній ішемії переднього моз-
ку щура, а R. Sadoul і співавт.
зареєстрували апоптоз у ядрі
фокальної ішемії мозку. Су-
часні методи діагностики доз-
волили встановити, що «до-
формування» ішемічного ін-
сульту триває 48–72 год від мо-
менту розвитку інсульту (мож-
ливо, і довше) з урахуванням
функціонуючих механізмів апо-
птозу та місцевого запалення
на фоні набряку мозку, що збе-
рігається [4; 26]. Таким чином,
апоптоз як генетично запрогра-
мований універсальний ме-
ханізм загибелі клітин бере
участь у гострій і відстроченій
загибелі нейронів при цереб-
ральній ішемії.

На ранніх стадіях ішемії моз-
ку різні механізми ушкодження
клітини, у тому числі надмірне
підвищення рівня внутрішньо-
клітинного кальцію, включають
неспецифічну реакцію геному
нейрона, що спричинює екс-
пресію генів раннього реагу-
вання [3; 7]. У присутності ней-
ротрофінів генна програма
розгортається за антиапоптоз-
ними механізмами, спрямова-
ними на виживання клітини. За
умов дефіциту нейротрофінів і
порушення білкового синтезу
активуються апоптозні гени,
що реалізують суїцидну про-
граму. Таким чином, в організмі
існує баланс між генетичними
програмами виживання і смер-
ті, регуляція якого здійснюєть-
ся передусім системою трофіч-
ного забезпечення мозку [17;
34]. За умов гострої мозкової
гіпоксії підвищення продукції
IL-1 із наступним формуван-
ням цитокінового каскаду су-
проводжується надмірною про-
дукцією вільних радикалів, що
додатково погіршує трофічний
стан нейронів у ділянці ішеміч-
ного ушкодження. Безпосеред-
ньо IL-1 експресує у гліальних
клітинах iNOS, що веде до
гіперпродукції NO, інгібування
білків-ферментів дихального
ланцюга мітохондрій і циклу
Кребса, виснаження запасів
НАД і АТФ і загибелі нейронів
шляхом некрозу або апоптозу.

Крім того, порушення киснево-
го режиму тканин, трансмітер-
ний автокоїдоз, порушення аку-
муляції Са2+ мітохондріями,
ушкодження мембрани міто-
хондрій надлишковими рівня-
ми NO і АФК посилює відкрит-
тя пор і вивільнення апоптоген-
них білків з ушкоджених міто-
хондрій [1; 29].

У геномі будь-якої клітини
присутні гени, що реагують на
дію індукторів та інгібіторів
апоптозу й є активаторами або
блокаторами цього процесу.
Генами-активаторами апопто-
зу при ЦВХ є р53, Вах, Bcl-xS,
c-fos, c-jun, p75NGFR та акти-
вовані внутрішньоклітинні про-
теази (каспази) [28]. У нормі
каспази перебувають у неак-
тивному стані у вигляді проен-
зимів, як тригери виступають
глутамат і вільні радикали, які
запускають реакції автоката-
лізу (самоактивації) каспаз.
Розщеплюючи ядерні та цито-
плазматичні білкові структури
нейрона, каспази (зокрема IL-
1β-конвертована протеаза (ICE)
або каспаза-1) беруть участь в
ефекторній і деградаційній фа-
зах апоптозу, що є основним
фактором ушкодження при це-
ребральній ішемії [24; 27].
Тому вважають, що прозапальні
ILs, TNFs і IFNs мають апоп-
тозстимулювальну дію [19; 25].
Значення ILs в індукуванні про-
цесів некрозу/апоптозу та про-
гресуванні постінсультних не-
врологічних дефіцитів неодно-
значне і потребує подальшого
вивчення.

Сьогодні ІшІ розглядається
не як локальний церебральний
процес, а системна патологія
серцево-судинної системи, у
розвитку якої важливу роль
відіграють цитокіни та, зокре-
ма, ILs [3; 6; 18]. Прозапальні
інтерлейкіни, у першу чергу
IL-1, беруть участь у форму-
ванні всього ланцюга молеку-
лярних і патобіохімічних змін
за умов церебральної гіпоксії,
а саме: розвитку цитокінового
каскаду, локальної запальної
реакції, первинного і вторинно-
го ушкодження мозкової ткани-

ни з активацією ендотелію, ме-
таболічної дисфункції, експре-
сії генів раннього реагування
та загибелі нейронів шляхом
некрозу або апоптозу. Розу-
міння особливостей функціо-
нування цитокінової сітки, а са-
ме інтерлейкінів, дозволить
модулювати їх ефекти і забез-
печити ефективну нейропро-
текцію шляхом переривання
ланцюга постішемічної нейро-
деструкції на більш ранніх ета-
пах.
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