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Отримані дані імуноморфологічного досліджен-
ня свідчать про розвиток тяжкого септичного стану, 
що підтверджується вираженими дистрофічними і 
дегенеративними змінами у периферійних органах 
імунної системи. При експериментальному синьо-
гнійному сепсисі виявлено системне ушкодження у 
периферійних органах імунної системи (селезінці 
та лімфатичних вузлах), а саме різку гіперплазію, 
як Т-, так і В-зон на тлі вираженої макрофагальної 
реакції, посиленою плазматизацією (клітини-проду-
центи імуноглобулінів G і М) і значною активацією 
інтерлейкінів (ІL-1β, ІL-6, TNF, ІL-2RL, ІL-4). 

Ключові слова: гнійно-септичний процес; 
Pseudomonas aeruginosa; імунні клітини. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом планової 
науково-дослідної тематики Харківського націона-
льного медичного університету кафедри мікробіо-
логії, вірусології та імунології «Експериментальне 
мікробіологічне обґрунтування протимікробної те-
рапії гнійно-запальних захворювань», № державної 
реєстрації 0114U003390. 

Вступ. В останні роки значно зросла роль бак-
терій Pseudomonas aeruginosa в етіології внутріш-
ньолікарняних гнійно-септичних процесів. Септичні 
процеси, що зумовлені Pseudomonas aeruginosa, 
представляють серйозну загрозу як через, досить 
високу частоту виникнення, так і через їх надзви-
чайно тяжкий перебіг. Слід зазначити, що дана 
проблема набуває в Україні останнім часом неаби-
яких масштабів. Етіологічна роль бактерій Pseudo-
monas aeruginosa у розвитку нозокоміальних інфе-
кцій зросла з 2 до 47%. Поширення внутрішньолі-
карняної синьогнійної інфекції пов’язано, зокрема, 
підвищенням імунодепресивних станів у хворих. 
На сьогодні встановлено, що антибактеріальні пре-
парати здійснюють гальмівну дію на синтез імуног-
лобулінів, а також пригнічують активність антиокси-
дантних процесів в організмі. Більшість антибакте-
ріальних препаратів, навіть у терапевтичних дозах, 
пригнічують імунітет, знижуючи активність сироват-

кового лізоциму, комплементу, фагоцитозу тощо. 
Лікування хворих із синьогнійною інфекцією ускла-
днене з одного боку мультірезистентністю збудни-
ка до більшості антибактеріальних препаратів, а з 
іншого – імунодефіцитним станом пацієнта. В 
останні роки все більше досліджень підтверджують 
ключову роль імунної системи у розвитку багатьох 
патологічних процесів, в тому числі й інфекційного 
ґенезу [1, 2]. Профілактика і лікування імунопато-
логічних станів, які супроводжують гнійно-запальні 
процеси, є важливими напрямками профілактичної 
та клінічної медицини. Необхідність стимулювання 
імунної системи виникає при розвитку вторинних 
дефіцитів, викликаних інфекційними патологічними 
процесами, що сприяють розвитку опортуністичних 
інфекцій, резистентності до антибактеріальних 
засобів лікування [3–5]. Тому, важливим питанням 
є розробка науково обґрунтованого підходу до ви-
бору методів комплексного лікування внутрішньолі-
карняної синьогнійної інфекції на основі виявлення 
імунопатологічних механізмів, в тому числі й імуно-
морфологічних. 

Метою даного дослідження було встановлен-
ня особливостей імуноморфологічного стану з ви-
значенням відносного обсягу основних клонів імун-
них клітин в запальному інфільтраті периферійних 
органів імунної системи експериментальних тварин 
при гнійно-септичному процесі, спричиненому 
Pseudomonas aeruginosa. 

Об’єкт і методи дослідження. Експеримента-
льні дослідження виконані на 30 мишах інбредних 
ліній C57Bl/6JSto [6]. Піддослідні тварини витриму-
вались на звичайному харчовому раціоні з вільним 
доступом до води, по 10 тварин в стандартних кліт-
ках. Досліди здійснювались відповідно до націона-
льних «Загальних етичних принципів дослідів на 
тваринах» (Україна, 2001), які узгоджуються з по-
ложеннями «Європейської конвенції про захист 
хребетних тварин, які використовуються для експе-
риментів та інших наукових цілей» [7]. Імуномор-
фологічне дослідження проводилося на парафіно-
вих зрізах, товщиною 5–6 мкм непрямим методом 
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Кунса за методикою Brosman [8]. Імунні клітини 
диференціювалися за допомогою моноклональних 
антитіл (МКА) до різних типів клітин фірми Serotec. 
Використовувалися CD8, CD4, CD3, CD21, IL-1β,  
IL-6, TNF, IL-4 [9]. Препарати вивчалися за допомо-
гою люмінісцентного мікроскопу МЛ-2 з викорис-
танням світлофільтрів: ФС-1-2, СЗС-24, БС-8-2, 
УФС-6-3. Відносні об`єми загальних клонів імунних 
клітин визначалися за допомогою сітки Г.Г. Автан-
ділова в люмінісцентному мікроскопі [10]. Кількість 
клітин-продуцентів цитокінів підраховувалися у 
полі зору х400. Для статистичної обробки резуль-
татів використовувалась програма «Statistica» для 
персонального компьютера [11]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
При вивченні імуноморфологічного стану встанов-
лено, що лімфоїдні фолікули селезінки гіперплазо-
вані з проясненням центрів за рахунок витіснення 
лімфоцитів плазмоцитами і плазмобластами (рис. 1) 
з інтенсивною реакцією Браше в цитоплазмі. Плаз-
матизація також має місце в крайовій зоні лімфати-
чних вузликів, внаслідок чого вона виглядає світ-
лою. Лімфоцити зустрічаються переважно у періар-
теріальній зоні фолікулів і у вигляді осередкових 
скупчень в червоній пульпі, у ядрах яких визнача-
ється інтенсивна реакція на ДНП. Лімфоїдні фолі-
кули оточені помірно повнокровними крайовими 
синусоідальними судинами. Червона пульпа із на-
бряклою слабо фуксинофільною стромою, повнок-
ровними судинами із осередковими екстравазата-
ми, містить велику кількість плазмобластів і макро-
фагів із інтенсивною реакцією на РНП і слабкою на 
ДНП. 

Імуногістохімічно у селезінці виявлялися як Т- 
так і В-лімфоцити. Т-лімфоцити (CD3, CD4, CD8) 
локалізувалися переважно в періартеріальних зо-
нах фолікулів, а також в червоній пульпі селезінки. 
В-лімфоцити (CD45RA) – визначалися в світлих 
центрах фолікулів, мантійних зонах фолікулів, а 
також в червоній пульпі (рис. 2). У всіх зонах селе-
зінки визначалися макрофаги, моноцити (ED1). 
Зустрічалися також і клітини-продуценти імуногло-
булінів G і М, а також інтерлейкінів ІL-1β, ІL-6, TNF, 
ІL-2RL, ІL-4. 

Ступінь виразності макрофагальної реакції, 
реакції плазматизації, а також відносного обсягу 
клітин-продуцентів цитокінів була досить високою 
(табл. 1). 

При мікроскопічному дослідженні лімфатичних 
вузлів відзначається плазмобластно-макрофагаль-
на трансформація гіперплазованих лімфатичних 
фолікулів. Лімфоцити нечисленні із вираженою 
реакцією на ДНП в ядрах і слабкою на РНП в цито-
плазмі. Зберігається виражена проліферація і дес-
квамація клітинних елементів синусів (рис. 3).  

Рис. 1. Гіперплазія лімфоїдного фолікула селезінки  
із плазмобластно-макрофагальною трансформацією 
білої і червоної пульпи. Повнокров’я судин та осередкові 

периваскулярні крововиливи в червоній пульпі.  
Забарвлення гематоксиліном та еозином. х 200. 

Рис. 2. CD45RA-В-лімфоцити в селезінці інфікованих 
тварин. Непрямий метод Кунса з МКА CD45RA. х 200. 

Рис. 3. Гіперплазія фолікула лімфатичного вузла із 
плазмобластно-макрофагальною трансформацією 
зародкових центрів і мозкової речовини. Повнокров’я 
судини. Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 400. 
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Імуногістохімічне дослідження виявило зональ-
ність у розташуванні Т- і В-лімфоцитів в різних 
морфофункціональних зонах лімфатичних вузлів. 
Так, Т-лімфоцити (CD3, CD4, CD8) розташовува-
лись переважно у паракортикальній зоні кори, а 
також у мозковій речовині (рис. 4). Тоді як В-
лімфоцити (CD45RA) – визначалися в корі та в 
мозковій речовині. Незалежно від зони вузла ви-
значалися макрофаги, моноцити (ED1), клітини-
продуценти імуноглобулінів G і М, а також інтер-
лейкінів ІL-1β, ІL-6, TNF, ІL-2RL, ІL-4. Так само, як і 
в селезінці, ступінь виразності макрофагальної 
реакції, плазмобластної трансформації і цитокіно-
вої реакції розцінювався як високий. 

При експериментальному синьогнійному сепси-
сі виявлено системне ушкодження у периферійних 
органах імунної системи (селезінка та лімфатичні 
вузли): різка гіперплазія, як Т-, так і В-зон на тлі 
вираженої макрофагальної реакції, що посилена 
плазматизацією і значною активацією інтерлейкі-
нів. 

Висновки. Дані імуноморфологічного дослі-
дження свідчать про розвиток тяжкого септичного 
стану. В периферійних органах імунної системи 

(селезінка та лімфатичні вузли) виявлено різку 
гіперплазію як Т- , так і В-зон на тлі вираженої мак-
рофагальної реакції, посиленою плазматизацією та 
активацією цитокінової системи. 

Перспективи подальших досліджень в дано-
му напрямку полягають у розробці комплексної 
терапії для відновлення рівня імунокомпетентних 
клітин та факторів неспецифічної резистентності із 
застосуванням імуномодуляторів та цитокінокорек-
торів при гнійно-септичному процесі, спричиненому 
Pseudomonas aeruginosa. 

Таблиця 1 – Відносні обсяги основних клонів імунних клітин в запальному інфільтраті периферійних імунних 
органів експериментальних тварин (М ± m) у перерахунку на 100 клітин в полі зору х 400 

Контрольна група тварин  
(інтактні тварини) 

Дослідна група тварин  
(інфіковані тварини) 

селезінка лімфатичні вузли селезінка лімфатичні вузли 

CD3 40,2±0,8 41,7±0,6 60,8±0,9* 68,9±0,4* 

CD4 36,7±0,3 38,9±0,4 54,6±0,4* 56,8±0,6* 

CD8 24,8±0,8 26,8±0,6 49,1±0,8* 52,4±0,2* 

CD45RA 42,4±0,6 44,2±0,8 63,6±0,8* 66,2±0,6* 

ED1-макрофаги 11,2±0,4 12,4±0,6 19,7±0,3 18,6±0,4 

Плазмобласти з IgM та IgG 10,4±0,2 12,2±0,6 16,8±0,8 19,2±0,8 

Клітини продуценти IL-1β, IL-6, IL-4, TNF 23,7±0,4 26,4±0,8 86,2±0,6* 92,4±0,6* 

Примітка: р <0,05 у порівнянні з контрольною групою. 

Відносні обсяги імунних клітин  

Рис. 4. Т-лімфоцити (CD3) в паракортикальній зоні 
лімфатичного вузла. Непрямий метод Кунса з МКА 

CD3 х 120. 
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УДК 612.017:616-008.64:[616-002.3-022.7:579.841.1 
ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ  
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, ОБУСЛОВЛЕННОМ Pseudomonas aeruginosa  
Попов М. М., Мишина М. М., Маланчук С. Г. 
Резюме. Полученные данные иммуноморфологических исследований свидетельствуют о развитии 

тяжелого септического состояния, что подтверждается выраженными дистрофическими и дегенератив-
ными изменениями в периферических органах иммунной системы. При экспериментальном синегнойном 
сепсисе обнаружено системное повреждение в периферических органах иммунной системы (селезенке и 
лимфатических узлах), а именно резкую гиперплазию, как Т-, так и В-зон на фоне выраженной макрофа-
гальной реакции, усиленной плазматизацией (клетки-продуценты иммуноглобулинов G и М) и в значи-
тельной активации интерлейкинов (IL-1β, IL-6, TNF, IL-2RL, IL-4). 

Ключевые слова: гнойно-септический процесс; Pseudomonas aeruginosa; иммунные клетки. 
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IMUNOMORPHOLOGICAL CHANGES IN EXPERIMENTAL INFLAMMATORY PROCESS  
WHICH IS CAUSED BY Pseudomonas aeruginosa 
Popov M. M., Mishina M. M., Malanchuk S. G. 
Abstract. Septic processes which are caused by Pseudomonas aeruginosa present serious threat. Etiologi-

cal role of the bacteria Pseudomonas aeruginosa has grown from 2 to 47% in the development of nosocomial 
infections. The treatment of patients with pyocyanic infection is complicated on the one hand by multiresistance 
of pathogen to most antibacterial drugs, on the other hand – by immunodeficient state of the patient.  

The aim of the given paper is the establish peculiarities of immunomorphological state with the definition of 
relative volume of the main immune cells clones in inflammatory infiltrate of peripheral immune system organs of 
experimental animals in purulent-inflammatory process which is caused by Pseudomonas aeruginosa. 

Materials and methods. The experimental study was carried out on 30 mice of C57Bl/6JSto of inbred lines. 
Immunomorphological study was carried out on paraffin slices of 5–6 µm thickness by Koons indirect method 
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according to Brosman practice. Immune cells were differentiated with the help of monoclonal antibodies. The 
preparations were studied with the help of ML-2 fluorescence microscope with optical filters.  

Results. During immunomorphological state study it was found out that lymphoid follicles of spleen were 
hyperplastic with centers revealing on account of lymphocytes displacement by plasmacytes and plasmablasts 
with intense Brachet reaction in cytoplasm. Immunohystochemically both T- and B-lymphocytes were found in 
spleen. Т-lymphocytes (CD3, CD4, CD8) are localized mainly in periarterial zones of follicles as well as in red 
pulp of spleen.  В-lymphocytes (CD45RA) – are found in light centers of follicles, mantle zones of follicles as 
well as in red pulp. In all spleen zones macrophages, monocytes (ED1) were found. G and M immunoglobulins 
cells-producers were also found as well as ІL-1β, ІL-6, TNF, ІL-2RL, ІL-4 interleukins.  

During lymph nodes microscopic study plasmablast-macrophage transformation of hyperplastic lymphatic 
follicles was marked. Pronounced proliferation and desquamation of sinus cells elements remain. Immunohisto-
chemical study revealed zoning in T- and B-lymphocytes location in various morphofunctional zones of lymph 
nodes. Thus, T-lymphocytes (CD3, CD4, CD8) were mostly in cortex paracortical zone as well as in medullary 
substance, while В-lymphocytes (CD45RA) – were found both in cortex and in medullary substance. Irrespec-
tively the node zone macrophages, monocytes (ED1), immunoglobulin G and М cells-producers were found as 
well as ІL-1β, ІL-6, TNF, ІL-2RL, ІL-4 interleukins. Likewise in spleen the macrophage reaction, plasmablast 
transformation and cytokine reaction degree of manifestation were regarded as high. 

Prospects for further research. This investigation gives tendency to elaborate complex therapy for the reha-
bilitation of immunocompetent cells level and factors of nonspecific resistance with the use of immunomodula-
tors and cytokinocorrectors in purulent-inflammatory process caused by Pseudomonas aeruginosa. 

Keywords: septic process; Pseudomonas aeruginosa; immune cells. 
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